
Svensk Idrot tsforskning nr 1 * 2000 -*&r 

Idrotten som propagandainstrument 
Lars-lnge Ström har i sin doktorsavhandling: Idrott och politik. Idrottsrörelsens politiska roll i Tredje riket, DDR 
och Förbundsrepubliken, redovisat hur den tyska nazismen tidigt såg idrotten som ett viktigt nationellt och 
internationellt propagandainstrument [1]. Den pensionerade domaren och på sin ålders höst doktorn i histo
ria, Per Olof Holmäng, har i sin avhandling: Idrott och utrikespolitik, redovisat hur idrotten i Sverige under 
förkrigsåren anpassade sig till nazistiska intressen [2]. 

• • • Vi har analyserat hur den 
svenska högerextremismen under 
1920- och det ödiga 1930-talet via 
Gymniska Förbundet och dess på
kostade, lay-out-mässigt tilltalande 
ödskriö Gymn spred en ohöljd pro-
tysk och nazistisk propaganda [3]. 
Gymns puböcisöska verksamhet 
med Carl-Emfrid Carlberg som che
fredaktör har därför skärskådats. 
Gymn hade 1930 den ansenliga upp
lagan på Il/XX) ex enligt Kungliga 
Biblioteket 

Gymns medarbetare och de, som 
ödskriöen riktade sig öll, var eö an
nat samhällsskikt än den gatans ano
nyma, svart-skjort-klädda nazi-
mobb, som störde möten etc och 
många ondgjorde sig över [4]. Gymn 
riktade sig inte öll de breda folklag
ren utan öll det fåtal, som utgjorde 
det dåöda samhällets styrande skikt 
och elit inklusive idrottens [5, 6, 7]. 
Gymns huvudintressen var gymnas-
tik och annan idrott uppblandat 
med anöintellektuella, naturfiloso
fiska och mysöcisöska inslag samt 
altemaövmedicin. 

Idrottsutbytet med Nazi-Tyskland 

Nazi-Tyskland exploaterade ome
delbart efter Machöibemahme 1933 
idrottens intemaöonella propagan
davärde via ett snabbt ökande 
landskampsutbyte. Det steg från 
drygt 60 per år 1933 öll nästan 200 
1938 (Fig. 1) [81. D v s året för det de-
öniöva avslöjandet av den nazistis
ka våldsregimen: Kristallnaöen mel
lan den 9. och 10. nov. 1938. Om inte 
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förr, borde det då gåö upp för den 
nära omgivningen och därmed även 
Sverige, aö nazismen stod för en po
litisk våldsapparat, som i sin rasism 
inte ens tvekade infor mord [9]. 

Aö Sverige var eö vikögt mål för 
den tyska idrottspropagandan, un
derstryks av, aö utbytet med Sverige 
trots den kvanötaöva ökningen i re-
laöva tal förblev detsamma fram öll 
1939 (Fig. 2 A) [2]. Som resultat av 
den tyska propagandan [8] ökade 
därför Sveriges landskampsutbyte 
med Nazi-Tyskland både i absoluta 
och relaöva tal under åren fram öll 
1938 (Fig. 2 B) [2]. Holmängs ge
nomgång begränsar sig öll 
landskamper. Aköviteter som gym-
nasökuppvisningar och -läger, fri-
öds- och moöonsaköviteter som 
scouöng med Hiöerjugend-inslag, 
etc är inte än belysta på motsvaran
de säö. 

Oredsson har ödigare kommenterat 
den svenska beredvilligheten i det 
bilaterala idroösutbytet med Nazi-
Tyskland [10]. Han har också ställt 
sig frågande inför svenska åtgärder, 
som t o m kan tolkas som pronazis-
öska ställningstaganden: 

USA bojkottade inte Berlin-OS men 
följande år förbjöd det amerikanska 
friidrottsförbundet de idrottsmän, 
som turnerade i Europa, aö tävla i 
Tyskland, detta på grund av landets 
judeförföljelser. Såväl Idrottsbladet 
som den svenska friidrottsledningen 
ogillade starkt detta amerikanska 
ställningstagande... 

Mats Gustavsson 
fil kand, Åre 

Idrottsbladet var synonymt med 
dess redaktör Torsten Tegnér (T.T.), 
som under 1920-talets sista år och 
framåt betraktades som en kulnir-
personlighet. Bl a saö han med i öe
ra specialidroösförbunds (SFs) sty
relser samt i RFs Överstyrelse. 

Holmäng har i sin doktorsavhand
ling beskrivit, hur den svenska id
rotten under mellankrigsperioden 
eöersträvade en "opolitisk" verk
samhet [2]. Sverige kan emelleröd 
enligt Fig. 1 och 2 inte ha vaiit en 
ovillig partner i det bilaterala idroö
sutbytet med Nazi-Tyskland. Den 
"opolitiska" inställningen måste där
för deöniöonsmässigt ifrågasättas. 
Vi vill i analogi med Oredsson häv
da, att mycket talar för aö den 
svenska idroöen lät sig utnyttjas 
som redskap för den nazityska pro
pagandan. En kanal för det nazistis
ka budskapet var just Gymniska 
Förbundet och dess ödskriö Gymn. 

Carl-Ernfrid Carlberg och nazismen 

Carlbergs organisatoriska roll för 
den svenska nazismen har i senare 
öd blivit föremål för närmare ana
lys. Sådana exempel är Karl N A 
Nilssons bok: Svensk överklassna
zism 1930-1945 [II], och Lena Bergg
ren med dels uppsatsen: Från bon-
deakövism öll rasmystik (stencil i 
eget förlag) [12], och dels hennes ny
ligen presenterade doktorsavhand
ling: Naöonell upplysning. Drag i 
den svenska anösemiösmens 
idéhistoria [13]. Båda författarna öll-
mäter Carlberg betydelse för den 
svenska nazismens tillväxt. Jan 
Lindroth har i sin bok: Idroöen mel
lan krigen, också berört Carlberg 
men mer som stordonator, f d eliöd-
rottare, idrottsentusiast och -ideolog 
[14]. Enligt Lindroth skulle Carlberg 
stå för en ideologisk motbild öll den 
oföciella idroöens. Carlbergs histo
riska förebilder med förankring i så
väl dyrkan av det fornnordiska som 
den hellenska idrottskulturen skulle 
inte funnit något allmänt gehör föru-
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tom vid GCI. Carlbergs nazistiska 
förankring redovisas emelleröd. 
Lindroth öllstår också, aö han skulle 
ha varit en kanal for Nazi-Tyskland 
för aö inöltrera via: " svenska sym
patisörer". TidskriÖen Gymn avfär
dar Lindroth på några rader. 

Mecenat för svensk nazism 

Såväl Warens tams, Lööws och Berg
grens avhandlingar har dokumente
rat hur familjen Carlbergs förmö
genhet ställts i den svenska naziöer-
ingens tjänst [13,15,16]. 

Familjen Carlberg skänkte 1933 fa
miljens gods på norra Värmdön -
Lillsveds Herrgård - Öll Svenska 
Gymnasökförbundet. Gymnasök-
förbundet var vid sidan om Svenska 
Röda Korset såväl enögt egen doku-
mentaöon som Berggren (1999) de 
påtänkta mottagarna för donaöo-
nen. [13] Donaöonen var eö led i 
strävanden aö bereda utbildnings-
och konferensmöjligheter for Carl
bergs redan existerande, i vardande 
och planerade nazistiska organisa-
öoner. Lillsved erbjöd en lika triv
sam, central som skyddad miljö i 
Stockholms närhet [17]. Aö utbild-
ningssyöet förelåg, bl a i raslära, har 
Gymn dokumenterat i såväl egna ar
öklar som annonser. Dessutom före
kom paramilitär utbildning (egen 
dokumentaöon), liksom aö man där 
"gömde" kriminellt belastade nazis-

Stödet åt högerextremism-nazism 
började redan 1928 med en lika svär
misk som mysöcisösk rörelse i gam
malsvensk, fornnordisk-götisk anda 
och en naturölosoösk syn på såväl 
Ling-gymnasök, idroö som hälso
kost: Gymniska Förbundet med öd-
skriften Gymn. Carlbergs andra 
(nästa) skötebarn, det öppet nazistis
ka Samfundet Manhem förde arvet 
från Gymniska Förbundet vidare i 
och med dess bildande (senast 1932). 
I sööelseurkunden från 1934 står det 
[18]: "Manhemare vare Lingarvets 
väktare, manliga och vittra idrotters 
övare siö nordiska ursprung tro
gen" 

Dessa två organisaöoner tillkom m a 
o före HiÖers och nazismens 
MachÖibemahme 1933. Samfundet 
Manhem deltog senare akövt i att 
argumentera för, och ekonomiskt 
stödja eö svenskt deltagande i Ber
lin-olympiaden 1936 i strid mot kraf
ter inom framför allt den radikala 

delen av arbetarrörelsen. Vänstern 
hävdade, aö Sverige borde avstå och 
intemaöonellt ställa sig bakom en 
blockad [19, 20]. Eö stöd värt nam
net uteblev emelleröd! 

Carlberg var vidare engagerad i bil-

dandet av Riksföreningen Sverige-
Tyskland (1937), Svenska Hjälpkom-
mittén för Tysklands Bam samt Tys
ka Oföcershjälpem de två senare ef
ter Nazi-Tysklands krossande. Carl-
berg var också med aö reorganisera 
eöerkrigsödens nazityska propa-

Ngzistermz znŝ g Ödzgf idrottens betydeZse t propagandan. Tidens sfrönfmngar gick 
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gandamaskin med säte i Argentina 
samt stå som fadder för den svenska 
nazismens överlevnad i form av 
Carlbergska Stiftelsen. Expressen 
angrep så sent som 1965 den samö
da "nynazismen" i en serie avslöjan
de artiklar med fokus på Carlbergs
ka Stiftelsen. Som resultat byttes 
namnet ut och ersattes med: Sam
fundet för samödshistorisk forsk
ning och vetenskap. I den formen 
har gammal svensk kämnazism ny
ligen adopterats av Naöonalsoåa-
listsik Front! Carlberg dömdes i juni 
1958 för rashets. Han avled 1962. 

Gymniska Förbundet och idrott 

Gymniska Förbundet hade valt som 
devis orden: "hälsa, karaktär och 
skönhet", vilka omgav Lings por-
trättsilueö. Begreppen är snarlika 
den tyska anömodemismens och ne-
okonservaöva ölosoöns vokabulär i 
början på 1900-talet [21]. De knöts 
på en naturölosofisk grund samman 
med fomnordism-gööcisin och ra
sism. I viköga avseenden vilade där
för Gymniska Förbundet på samma 
irraöonella, anöintellektuella och 
ovetenskapliga grundval som den 
tyska nazismen [21, 22]. Tidskriften 
Gymns ötelunderskrift ändrades 
från "Gymnisk Kulöir" 1928 öll 
"Nordisk Kultur" för aö sluöigen 
(1932) heta "TidskriÖ för Svensk, 
Arisk Kultur". Den senare formuler
ingen gav sedan svängrum för ren 
antisemitism [3]. 

Eö avgörande ideologiskt inslag i 

den gymniska begreppssfären var 
den Lingska gymnasökölosoön. 
Ling och hans budskap ansågs vara 
en vikög bärare och förmedlare av 
den nordiska rasens mest utmärkan
de egenskaper [23]. På samma säö 
hade Friedrich Ludwig Jahn, Tysk
lands motsvarighet öll Per Henrik 
Ling, med sin heroisering av det tys
ka folket geö nazismen en motsva
rande grundval [24]. Carlberg skrev 
i första numrets ledare 1928 följan
de: "icke bloö stärkande och roande 
utan även förädlande idroöer,... ut
veckling öll en sund, harmonisk, liv
sduglig och handlingskrafög, karak
tärsfast, god och ädel människa 
(=gymn) måste vara kroppskultu
rens och den skapande konstens 
centrala, gemensamma mål." 

Gymniska Förbundet skulle sedan 
enligt sin programförklaring i sym
bios med idrotten (inklusive skolid-
roöen), scoutrörelsen och andra fol
krörelser som t ex arbetarrörelsen 
sprida det gymniska idealet och rö
relsen öll vidare kretsar. 

Gymn upphörde 1932, vilket kan va
ra konfunderande. I aröklar och an
nonser citerar Gymn 1932 arvtaga
ren: Samfundet Manhem. De antise
mitiska utfallen i Gymn följdes se
dan upp på 30-talet av Manhem med 
offentliga möten med eö gymniskt-
ariskt-anösemiöskt budskap med 
klara inslag av pronazism [13/ 25]. 
Kretsen av meningsfränder ökade 
också. 1 söftelseurkunden för Sam
fundet Manhem 1934 fanns en impo-

NAZI-TYSKLANDS IDROTTSUTBYTE 
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nerande elit av det dåvarande svens
ka samhället med över 100 professo
rer, präster, jurister, oföcerare, etc 
[13, 26]. Mångfalt större blev sedan 
stödet från dessa kretsar vid bildan
det av Riksföreningen Sverige-Tysk
land. Allt i huvudsak Carlbergs 

I vilken utsträckning Carlbergs entre
prenörverksamhet för nazism var eö 
eget påfund eller dikterades från Na
zi-Tyskland kan man bara spekulera 
L Lindroths skrivning i: Idroö mellan 
krigen, kan inte tolkas annorlunda 
än, aö även han kunde tänka sig möj
ligheten av aö uppdrag förelåg [14]. 
Berggren med en unik insikt i den 
svenska säkerhetstjänstens annaler 
har nyligen konfirmerat detta [13]. 

Gymns allmänna innehåll 

Devisen: hälsa, karaktär och skön
het, förstärktes med orden: fysisk-
eösk-esteösk. Genom aö påverka in
dividen, familjen, gruppen ("stam
men") och därmed samhället med 
Lingska ideal och övningar skulle 
man inta en och samma färdriktning 
- mot eö nordiskt, rasrent och ariskt 

Med den inriktningen utkom Gymn 
under åren 1928-1932 med totalt sex
ton nummer. Varje nummer inne
höll ledare, artiklar, referat, kom
mentarer, bokanmälningar och an
nonser på inalles 26-32 sidor per 
nummer. Ledarna hade som regel 
överrubriken: Under det Gymniska 
Tecknet. Artiklarna, alla signerade, 
behandlade svärmiska, mysöska 
och sakrala ämnen eller dikter, en 
del rent pekorala, blandat med 
världsliga ting som skidsvängsuöö-
rande och -terminologi. Den troligen 
första rapporten i idroösbiomeka-
nik-kinesiologi på svenska (höghas-
öghetsfilmning av släggkastning) 
pryder eö av numren. Allt detta 
uppblandat med såväl anösemiösm 
som ren nazi-propaganda. 

Gunnar Frostell citerades 1929, nr 4, 
i samband med den 20.de Lingkon-
gressen. Han hade kritiserat gym-
nasökundervisning i allmänhet och 
hur GCI förmedlade utbildning i 
densamma. Han dyker upp i en an
nan eftertext år 1932, Nummer 2. 
Den utgör en anmälan av GFs bok: 
Gestalt och hållning, som framhåller 
rashygieniska krav och hur dessa 
måste respekteras i den kommande 
statliga gymnastikutbildningen, 
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d v s vid GCI. GFs budskap berörde 
eö och samma tema: hur räö utförda 
gymnastiska övningar inte bara för
bättrar hållningen utan också indivi
dens karaktärs- och rasegenskaper 
samt i förlängningen folkets. GFs 
budskap illustrerar hur idrotten blev 
en del i en rasisösk propaganda 
Gymniska Förbundet delade med bl 
a Svenska Röda Korset. Lindroth har 
i: Idrott mellan krigen, redovisat 
GFs rasism, men hävdar aö den inte 
påverkat RF och idroöen [27]. 

Det naturfilosoöska budskapet 
Gymn framförde i idroösmedicins-
ka sammanhang öck inte stå oemot
sagt. Läraren i fysiologi vid GCI, dr 
Ernst Abramsson raljerade över 
mysöcismen i Ling-gymnasökcn 
och dess pedagogik samt ifrågasatte 
hållningsgymnastiken och detta i 
gymnasökdirektörernas egen publi-
kaöon: Tidskrift i gymnastik [28]. 
Gymns reaköon på kriöken framgår 
av Carlbergs ledare nr 4,1929: Gylle
ne broar. En ny människotyp: 

"Fysiologerna säga, aö det återstår 
aö bevisa aö kroppsövningar i och 
för sig äro hälsobringande. Detta på
stående har som väntat, väckt stor 
förstämning bland fysisk fostrans 
målsmän landet runt. Men säkert 
icke hos dem, som lagt de tre orden 
hälsa karaktär och skönhet öll grund 
för sin gymniska gärning". 

Den diskussionen har i brist på ve
tenskapligt stöd levt vidare och förs 
av samma skäl även idag mellan 
"troende" och de med en mer skolas-
ösk syn på fysisk akövitet-moöon. 

Gymns rasism-antisemitism 

Redan i första numret fanns det ra-
sisöska temat i arökeln: Rasbiologis
ka perspeköv (prof Herman Lund
borg, chef för det rasbiologiska insö-
tutet, Uppsala). Rasismen grunda
des på den naturölosoö som kalla
des rasbiologi med eö åööljande 
medicinskt åtgärdsprogram: rashy
gien. Det innehöll bl a steriliser-
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ingsåtgärder av såväl förstånd shan-
dikappadc, asociala grupper som 
"rasblandningen" tattare. Ord som 
bastard och byracka ingick i Gymns 
ordarsenal for aö propagandisöskt 
beskriva dessa människor. 

Gymn antog med åren ett alltmer 
antisemitiskt innehåll, vilket nog
samt observerades av dåöda liberal-
och vänsterkraöcr. En av häcklarna 
av etablerade liberala, demokratiska 
värden var just Gymn. Professorn 
vid Karolinska Insötutet, Ernst B Al-
mquist, beskyllde i sin arökel: Den 
nuvarande intemaöonella faran. 
Några upplysningar öll den nya ge-
neraöonen (1932, nr 1), judarna för 
spridandet av den för västvärlden 
främmande liberalismen. 

Signaturen C. (förmodligen Carl
berg själv) skrev i arökeln: Kulöir-
försvar (Nummer 3,1931): "den väs
terländska kulturens räddning från 
förintelse under judisk-asiatisk bol-
sjevism kan ske endast om Nordens 
egna folk äro med. ...I Mellaneuropa 
pågår ... en jättelik brottning, en ras-
ligt och folkligt betonad kulöirkamp 
för Europa och den europeiska civi-
lisaöonens räddning". 

Formuleringen avslöjar tankar om 
en "räddningsaköonen" och Gymn 
var inte rädd för kamp. Dikten: Väs
terlandets undergång (Bertil Hen
ningsson, 1932, nr 2) läser 
"Se Ariens söner börjar ana 
sin världsmission och hjälteroll 
ty Hakkors somnas på vår fana 
som kampsymbol mot ödens troll 
Germanen segra skall och fria 
en sargad värld frän Mammons 

Avsåg författaren med detta aö göra 
även Sverige Judenrein? 

Aö Gymns snabba utveckling från 
en mer salongsfähig högerextre-
mism öll ett språkrör for nazism 
väckt kritiska röster i liberala och 
kretsar på vänsterkanten, kommen
terade Gymn självt vid eö öertal öll-
fällen 1931-32. Även T.T. påtalade 
sin bundsförvants-uppdragsgivares 
profilering mot nazismen i en artikel 
i Stockholmsödningen, 24 maj 1931 
[29]. T.T. ville tydligen distingera si
na egna gymniska ideal från de 
Gymn börjat utveckla. Han skrev: 
"Det är ingen tillfällighet att de som 
nu hacka som häfögast på det lyck
ligtvis helt luföga begreppet "idrot
ten" här i landet är en samling unga 
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marxister och enstaka nazister: å den 
ena sidan salig Hegels tes-sönna å 
den andra herrar nazister och fa-
scister, såsom en viss "gymnisk" (?) 
ingenjör, för vilken idroöen (på sista 
året!) blivit en styggelse i den mån 
den beblandat sig med "mammonis-
men", storpressen och därmed "det 
judiska kapitalet", intemaöonalis-
men och hur fraserna nu svarvas". 

Carlberg var just en Chalmers-utbil-
dad ingenjör! 

T.T.s egen knytning öll högerextre-
mism och antisemitism har under
sökts, bl a av Anna Gardeman i sin 
60-poängs-uppsats: Torsten Tegnér, 
idroö och politik 1933-1942 [30, 31]. 
Till T.T.s ambivalens rörande antise
mitism-nazism vill vi återkomma! 

RF och Gymn 

I en eftertext öll nr 1,1930, beskrivs 
det första oföciella samarbetet med 
andra svenska idrottsorganisaöoner 
- alla distriktsförbund (DSF) öll 
Svenska Gymnasökförbundet: Sö
dermanlands, Dalamas, Gästrik-
Hälsinglands, Upplands och Värm
lands GymnasÖkförbund. Gymnas
tikförbundet stod, sedan länge un
der RFs ledning. Det önns inget un
derlag för, aö RF haA några invänd
ningar på DSFs val av språkrör. I det 
följande numret redovisade Gymn 
siö arbete i en kommiöé for aö med 
konst utsmycka Stockholms Stadion. 

Holmäng har ödigare kommenterat 
just Gymnasökförbundet och/eller 
dess enskilda representanter som 
mycket tillgängliga för tyska inbjud
ningar/påtryckningar. Så sent som 
1941 lät sig Gymnastikförbundets 
representanter Hans Edgardh och 
Agne Holmström tillsammans med 
respeköve fruar, inbjudas öll Gar-
misch-Partenkirchen för en konfe
rens. RFs man Ernst Bredberg lär ha 
tackat nej [32]. Mot den bakgrunden 
skall också konstateras, aö gymnas
tikförbundet långt in på 1960-talet 
oföciellt lät sig representeras av sin f 
d elitgymnast, doktor och ledare 
Jean Cronstedt - känd representant 
för Per Engdahls fascistiska rörelse. 

Något liknande oföciellt samarbete 
med RFs andra förbund som med 
Gymnastikförbundet redovisade in
te Gymn. Huruvida RFs brist på age
rande mot Gymnastikförbundet ö)r 
siö engagemang i Gymn var eö ut
tryck för en strävan aö vara opoli-
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ösk eller representerade en medve
ten flathet - kanske opportunism -
har enligt vår uppfattning inte till
räckligt beaktats. 

RFs formella ansvar för Gymnasök-
förbundets fratemiserande med up
penbar svensk nazism kan man inte 
bortse ifrån. Per Olof Holmäng har 
elegant undvikit problemställningen 
om RFs roll genom att begränsa sin 
analys öll landskampsutbytet med 
Nazi-Tyskland. Det idrottsliga gym-
nasökutbytet med Nazi-Tyskland 
skedde via andra kanaler och former 
som uppvisningar, läger, etc och föll 
därför deöniöonsmässigt utanför 
avhandlingens målsättning. 

Lindroth har i sin bok: Idrott mellan 
krigen, analyserat RFs ställningsta
ganden i såväl enskilda ärenden 
som mer generellt och koncepöo-
nellt men utan aö generellt lägga in 
eö naöonellt-intemaöonellt poliöskt 
perspeköv i analysen [33]. Det mås
te beklagas. Han vill dessutom häv
da Gymnastikförbundets särställ
ning inom idrotten, d v s RF. Mot 
bakgrund av gymnastikens rötter i 
såväl Ling-ölosoön som roll i utbild
ningen av forna gymnastiklärare 
("gymnasökdirektörer") skulle en 

särbehandling under den aktuella 
ödsepoken vara moöverad. 

Vi vill påstå och i motsats öll 
Lindroths synpunkter, aö Gymniska 
Förbundet och dess ödskrift Gymn 
öck eö påtagligt friö svängrum in
om idrottens ledande cirklar. 
Lindroths konstaterande är likögt, 
aö. Carlberg som idrottslig befatt
ningsinnehavare aldrig nådde de in
re RF-kretsama. Han kom tydligen 
inte längre än aö utsmycka Stadion 
med konst. Men det var förmodligen 
inte hans mål eller skulle tjäna hans 
syften. Såväl den dåvarande polis
myndighetens som försvarets re
speköve säkerhetstjänster var un
derkunniga om mer omfattande am-
biöoner [13,34]l 

Gymn drog sig inte for personan
grepp. Gymn ondgjorde sig bl a över 
storsimmaren Arne Borg. Han hade 
diskvaliöcerats for aö ha tagit emot 
ekonomisk ersättning för sina pre-
staöoner. Det var uttryck för "ameri-
kanisering" och "kapitalism". För 
samöden var dessa ord uttryck för 
en fokusering på det judiska folket 
och dess påstådda dåliga inöuenser 
och liktydiga med anöjudaism-anö-
semiösm enligt Bergren [13]. Temat 
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"amerikanisering" återkom också i 
eö samarbete med RF. I en annons, 
Nummer 3,1930, vill RF marknads
föra, aö Carlberg hade förärats med 
eö medförfaöarskap i RFs årsbok 
från 1930 med artikeln: Merkanö-
lism eller hellenism i idroöens väd-
jobanor [35]. RF lät sig följaktligen 
representeras av en gymnisk ideolo
gi med dess klara rasistiska innehåll. 
Vidare hade RF en halvsidesannons 
i Gymn för aö redovisa vilka SF som 
fanns representerade i RFs gamla 
huvudkontor: Strömsborg i Stock
holm. RF ställde sig invändningsfiiö 
mot Gymn och dess samhällssyn! 

Sammanfat tn ing 

Vi vill hävda, aö långt innan 1) Hit
ler blev rikskansler och Macht-iiber-
nahme 1933, 2) Nazi-Tysklands för
bud av blandäktenskap med judar 
(1935) och 3) Kristallnattens 
våldshandlingar mot judar 1938 
fanns en idrotts-publicistisk verk
samhet i Sverige, som riktade sig öll 
det "öna" Sveriges intellektuella och 
kulturella elit för aö förmedla eö hö-
gerextremisöskt-rasisöskt-anösemi-
öskt-nazisöskt budskap - ödskriöen 

Själva existensen av ödskriften 
Gymn måste tolkas som kvitto på eö 
substanöellt intresse bland Sveriges 
intellektuella och ledande skikt för 
högerextremistiska-nazistiska idéer 
redan pä 1920-talet. Dessa idéer 
framfördes av Gymn unisont med 
eö budskap om idroö, hälsa och 
konst i en naturölosoösk, holisöskt 
kompoö. Den ariska-nordiska rasen 
skulle hyllas och skyddas mot det 
"asiatiska-judiska" hotet. Man tveka
de inte aö öppet redovisa sin anöse-
miösm och nazism! 

Aö Gymn tystnar 1932 är inte bero
ende av, aö Carl-Emfrid Carlberg 
böjer sig för en omgivningens kritik. 
Det är snarare så och i ljuset av arv
tagaren Samfundet Manhems fram
gångar, aö i Gymn framförda tankar 
och politiska åsikter i det dåöda 
samhället - friö från opinionsmät-
ningsinsötut - lika snabbt som tyst 
accepterades av styrande och poli-
öskt dominerande kretsar samt or-
ganisaöoner som idrotten. Målet var 
nåö aö inöltrera idrotten och Carl
berg kunde därför ta sig an andra 
och större uppgifter! 

Gymn öck inte stå oemotsagd vare 
sig ur poliösk synpunkt eller dess 

grundsyn på idroöen som folkfost
rare. Men bortsett från T.T.s raljanta 
kommentar 1930 har vi inte funnit 
något belägg för, aö idroöen i sig el
ler dess enskilda representanter rea
gerat på och/eller opponerat sig mot 
Gymns med öden ohöljda nazism 
och propaganda för Nazi-Tyskland. 

Gymn öck gå en ödig ödningsdöd 
öll mötes och blev bara en milstolpe 
i eö skede av vår svenska nuöd-
shistoria, som många har svårt aö ta 
sig an och analysera. Gymns historia 
och öde väcker med rätta frågor om 
vår gemensamma skuld öll, vad 
som hände i eö land i vår omedelba
ra närhet - Weimar-Tyskland och se
dan Nazi-Tyskland - i form av mord 
och terror. Detta medan vi tillät oss i 
neutralitetens namn ha eö idrottsut
byte, där vi stod lika fallna som tys
ta inför såväl nazi-tysk som inhemsk 
nazistisk propaganda med eö folks 
utrotande - judarna - som mål! 
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