
”The Nazis put […] emphasis on the role of sport in international re-
lations, referring to the athletes as ’soldiers in track suits, fighting for 
the fatherland’. Sport to them was one of the few ways, and the most 
efficient, to break the cultural isolation of the Third Reich.”1

en av 2011 års mest uppmärksammade och kritikerrosade fackböcker 
var Klas Åmarks Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazis-
men, Nazityskland och Förintelsen.2 Åmark har sammanfattat den forsk-
ning som hittills har bedrivits kring Sveriges relationer med Nazitysk-
land åren 1933–45, det vill säga från det nationalsocialistiska maktö-
vertagandet till och med andra världskrigets slut. Boken täcker flera 
områden och behandlar såväl politik och handel som press och kultur. 
Frapperande är emellertid hur en så viktig del av svenskt samhällsliv 
som idrottsrörelsen helt lyser med sin frånvaro trots att Sverige under 
större delen av den aktuella perioden var ett av få länder som hade ett 
aktivt idrottsutbyte med Nazityskland.3 Sverige spelade till exempel 
landskamp i fotboll mot Tyskland på Råsunda i oktober 1941 när Nazi-
tyskland stod på höjden av sin makt. Det skedde strax efter det att den 
tyska ockupationsmakten i Norge hade arkebuserat flera framstående 
fackföreningsledare samt dömt andra till långvariga fängelsestraff. 
Kung Gustaf V och kronprins Gustaf Adolf bevistade landskampen 
och gav därmed officiell prägel åt tillställningen. På den efterföljande 
banketten hedrade även statsminister Per Albin Hansson arrange-



manget med sin närvaro.4 I juli 1942 tävlade svensk friidrotts nya na-
tionalhjälte Gunder Hägg i Berlin och så sent som i september 1942 
flögs det svenska fotbollslandslaget in i ett specialchartrat plan över ett 
krigsdrabbat Europa och spelade landskamp mot Tyskland inför 
90 000 åskådare på Olympiastadion i Berlin, alltsedan OS 1936 för-
knippat med nazisterna.5 

Under större delen av 1900-talet har svensk idrott levt efter devisen 
att idrott och politik inte hör ihop, en princip som upprätthölls för att 
idrottsrörelsen skulle kunna locka till sig utövare från hela befolkning-
en oavsett partitillhörighet.6 En av dem som propagerade för denna 
uppfattning var J. Sigfrid Edström (1870–1964), direktören och indu-
strimannen, tillika en av den svenska och internationella idrottsrörel-
sens mest välkända profiler. Edström var en av Sveriges mäktigaste 
personer under första hälften av 1900-talet och hade ett vittförgrenat 
kontaktnät som spände från kungahuset och landets högsta politiska 
ledning till de ledande männen inom näringslivet, finanssektorn och 
fackföreningsrörelsen. Han anställdes på initiativ av Marcus Wallen-
berg och blev verkställande direktör för Asea 1903–33 samt arbetande 
styrelseordförande för samma företag 1934–49. Under denna tid gick 
Asea från att vara i ekonomiskt trångmål till att bli världsledande inom 
starkströmsindustrin. Edström var dessutom under flera år ordförande 
i såväl Verkstadsföreningen (1916–39) som Svenska Arbetsgivareför-
eningen (1931–42).7 Han var också en av initiativtagarna till Interna-
tionella Handelskammaren, där han var ordförande åren 1939–45.8 
Dessutom grundade han föreningen Direktörsklubben, även kallad 
The Big Five, som blev en av näringslivets mest inflytelserika påtryckar-
grupper, vilken verkade för ett borgerligt alternativ inom politiken.9 

Idrottsmeriterna är inte mindre imponerande. Edström var i ung-
domen en framstående friidrottare, och efter den aktiva karriären var 
han 1903 en av dem som grundade det som sedermera blev Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF). Han var med om att bilda Internationella 
friidrottsförbundet (IAAF) 1913 och verkade som dess förste president 
ända fram till 1946. Under perioden 1920–52 var han medlem av Inter-
nationella Olympiska Kommittén (IOK), de sista sex åren (1946–52) 
som dess president, förmodligen det främsta hedersuppdraget inom 
den internationella idrottsrörelsen överhuvudtaget.10 Edström är en 
av alla dessa historiska personer som passerar revy på filmsajten www.



filmarkivet.se. Det är i en så kallad talarfilm, med just titeln Talarfilm 
Sigfrid Edström (1940), som han under cirka sex minuter återger min-
nen ur sitt idrottsliv. Merparten av innehållet utgörs av okontroversi-
ella hågkomster från förr. Däremot är avslutningen desto mer anmärk-
ningsvärd genom sina dagsaktuella allusioner på det pågående kriget i 
Europa:

Jag vill nu härmed uttrycka en förhoppning om fortsatt lyckosam ut-
veckling för Riksidrottsförbundet. Må den alltid sträva för de stora mål 
som de gamla grekerna redan satte sig före, en sund själ i en sund kropp. 
Vi veta alla från senare tiders erfarenhet att idrottsmännen, idrottsandan, 
idrottssundheten, är en nyttig sak för en nation. Vi se det i de framgångar som 
soldaterna ha på många håll, och jag hoppas att även våra idrottsmän ska bli till 
nytta för vårt svenska fosterland.11 [Min kursivering.]

Vad menar egentligen Edström med de sista meningarna? Varför gör 
han till synes positiva uttalanden om ”idrottsmännen” och ”de fram-
gångar som soldaterna ha på många håll”, och vilket lands soldater av-
ses? Filmen är gjord 1940, men exakt inspelningsdatum är okänt. Att 
döma av Edströms uttalanden i filmen måste upptagningen ha skett 
någon gång mellan januari och oktober 1940.12 Eftersom Edström ta-
lar i pluralis om ”de framgångar som soldaterna ha på många håll” in-
begrips uppenbarligen flera krigsskådeplatser. Under senvintern och 
våren 1940 var det emellertid lugnt på krigsfronterna fram tills dess att 
Tyskland invaderade Danmark och Norge den 9 april samt Frankrike, 
Holland och Belgien den 10 maj. Den tyska krigsmaktens snabba och 
segerrika invasioner väckte uppmärksamhet och ibland motvillig be-
undran på många håll, så även hos Edström.13 Nämnas i sammanhang-
et bör även de finländska soldaternas kamp mot den numerärt över-
lägsna invasionsmakten Sovjet, trots att kriget för Finlands vidkom-
mande under 1940 huvudsakligen resulterade i förluster och reträtter 
fram till kapitulationen och freden i Moskva i mars samma år.14 

Framför allt Nazityskland hade i och med nazifieringen av det tys-
ka samhället gjort sig känt i omvärldens ögon för att ha knutit idrotts-
rörelsen och militärväsendet allt närmare varandra.15 Detta framskym-
tar även i Edströms svar till en amerikansk sportjournalist 1940, det 
vill säga samma år som talarfilmen kom till, när han förklarar att Tysk-



land ”is very active in the line of sport” och att de tyska militära myn-
digheterna ”favour the sport movement in all the occupied countries”. 
Därefter konstaterar Edström följande: ”The war has proven the im-
portance of a strong physical culture in a nation. Only such a nation 
can be victorious in a modern war. The best means to get a nation with 
healthy and strong individuals, is through gymnastics and sports. Such 
a training must begin already in the school age and be kept up into the 
age of forty.”16

Edströms avslutande meningar i talarfilmen aktualiserar uppfatt-
ningen om idrott som fysisk fostran i samhället. Platon skriver i Staten 
att idrotten har en moralisk och fostrande effekt sett ur ett samhällsper-
spektiv, men han poängterar också att idrotten utgör ett instrument för 
staten i händelse av krig.17 I Nazityskland hade den högste ledaren för 
idrotten i landet, Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, 
vid andra världskrigets utbrott 1939 förkunnat att all sportverksamhet 
skulle fortgå som vanligt eftersom sport utgjorde ”an indispensable 
condition for the education of youth for military readyness”.18 Det är 
dessa militaristiska ideal som Edström i positiva ordalag tycks ge ut-
tryck för i talarfilmen, bland annat genom att indirekt hylla Nazitysk-
land, som sedan flera år tillbaka inskränkt medborgerliga fri- och rättig-



heter, förföljt minoriteter och oliktänkande, brutit mot internationella 
fördrag och överenskommelser samt, inte minst, kastat världen in i 
ännu ett, som det skulle visa sig, förödande världskrig. 

Edströms uttalande i talarfilmen väcker frågor kring hans förhål-
lande till Nazityskland. Under de senaste decennierna har Edströms 
namn och goda rykte naggats i kanten sedan han inom forskningen 
uppmärksammats för antisemitiska uttalanden i samband med boj-
kotthoten mot OS i Berlin 1936.19 Metadatan som omger Talarfilm Sig-
frid Edström på filmarkivet.se nämner emellertid ingenting om detta. 
Föreliggande artikel kommer därför att mer ingående behandla såväl 
Edström och antisemitismen som Edström och Nazityskland 1933–45. 
Inom forskningen har flera doktorsavhandlingar och böcker författats 
om Edström, framför allt utifrån hans insatser som framgångsrik stor-
företagare och en av svenskt näringslivs mest inflytelserika personer 
under 1900-talet.20 Inom idrottsforskningen har Leif Yttergren skrivit 
flera artiklar om Edström, vilka har fördjupat kunskapen om den fram-
gångsrike idrottsledaren. Bland annat bör framhållas ”J. Sigfrid Ed-
ström, antisemitismen och Berlin-OS 1936” (2007), vari förekommer 
flera exempel på hur Edström ger uttryck för uppenbart antisemitiska 
åsikter.21 Föreliggande artikel utgår ifrån och bygger vidare på Ytter-
grens artikel vad gäller det antisemitiska. Edströms relation till Nazi-
tyskland är relativt outforskad, även om Yttergren nämner ämnet i för-
bigående i flera artiklar. Bland annat konstaterar han att svensken var 
fascinerad av Hitlers ”leadership qualitites, though not his political 
opinions which were foreign to Edström”.22 Att Hitlers politiska åsik-
ter skulle vara främmande för Edström kommer emellertid att ifråga-
sättas i denna artikel.

Mina källor har främst utgjorts av Edströms digra brevkorrespon-
dens 1933–45, och jag kommer att citera flitigt ur de tusentals brev i 
samlingen som har granskats på Riksarkivet i Stockholm.23 Edström 
överlämnade sitt omfattande arkiv till Riksarkivet 1956 och i materialet 
återfinns, förutom nämnda brevkorrespondens, även dagböcker, proto-
koll, handlingar, fotografier, m.m. Av arkivförteckningen framgår att 
”före överlämnandet hade Edström noggrant genomgått arkivet”,24 
och därför är det rimligt att anta att en viss gallring har ägt rum, till ex-
empel av brevkorrespondensen. Det som vi utifrån detta material kan 
fastslå om Edströms världsåskådning och politiska uppfattningar är 



med andra ord en miniminivå. Vad som därutöver funnits av eventuellt 
komprometterande material kan bara vara föremål för spekulationer.

Ett exempel på hur Edström tycks ha vinnlagt sig om ett visst in-
flytande över historieskrivningen över sin egen person är den vänbok 
som med hans benägna bistånd publicerades när han fyllde 70 år 1940. 
Boken innehåller 604 sidor med 188 insända gratulations- och hyll-
ningsartiklar till Edströms ära från när och fjärran.25 I början av 1950-
talet gav han även ut sina memoarer i två band, J. Sigfrid Edström. En 
levnadsteckning I–II (1950, 1953), och några år senare publicerades Min-
nen ur mitt liv (1959).26 Det omfattande arkivet och de många böckerna 
bekräftar det som Göran Gunér en gång konstaterade, nämligen att 
”Edström tycks ha varit besatt av att dokumentera sitt eget liv”.27

Edström har således till stor del haft möjlighet att påverka det ma-
terial som för många utgör eftervärldens bild av honom. Mot denna 
bakgrund är det symtomatiskt att Göran Gunérs TV-dokumentär om 
Edström, Prata inte – handla! (1989), som visades på bästa sändningstid 
julaftonen 1989, har ett kommentatorsspår som enbart bygger på 
 Edströms egna ord i korrespondens och dagböcker.28 Detta har enligt 
min mening lett till en delvis okritisk hållning och till att vissa mindre 
smickrande sidor av Edström har förtigits.29

Beträffande fenomenet ”talarfilmer” kan konstateras att det är en 
inom filmforskningen föga uppmärksammad företeelse.30 Talarfilmer 
benämns framför allt det slags filmer som vanligtvis återger tal av 
framträdande politiker, fackföreningsmän och kulturpersonligheter. I 
Svensk filmdatabas återfinns 93 filmer producerade under perioden 
1932–57 med ordet ”talarfilm” i titeln.31 Metadatan kring Talarfilm Sig-
frid Edström (1940) innehåller i stort sett ingenting förutom titeln, och 
lika knapphändig är informationen i Svensk Filmdatabas. Av Edströms 
brevkorrespondens på Riksarkivet framgår dock att filmen spelades in 
av regissören Albert Wickman för Riksidrottsförbundets räkning.32 
Wickman lär även på eget initiativ ha spelat in flera andra talarfilmer 
under årens lopp, bland annat en serie filmer om framstående svensk-
ar, vari även en inspelning med Edström från 1938 ingick.33

Talarfilmerna är vanligtvis inspelade på 35 mm film, 5–15 minuter 
långa, och innehåller som regel tre längre tagningar (inledande halv-
bild, klipp till närbild, avslutande halvbild som är identisk med inled-
ningsbilden.).34 Scenografin indikerar ofta talarens yrkesmässiga hem-



vist, och då politiker och fackföreningsmän är vanligt förekommande 
sker framställningen ofta vid en talarstol, som till exempel i Talarfilm 
Sigfrid Edström. Kulturpersonligheter presenteras ofta mer personligt, 
till exempel sittande vid ett skrivbord i hemmet eller på arbetsplatsen. 

År 1931 beslutade Sigfrid Edström och de övriga inom IOK att de 
olympiska spelen 1936 skulle tillfalla Berlin. När Hitler och nazisterna 
kom till makten med stöd från konservativa och högerpartier i januari 
1933 inleddes omedelbart förföljelser mot minoriteter och oliktänkande, 
framför allt judar och kommunister. Den nazistiska ideologins framhä-
vande av den ariska rasens överlägsenhet gick stick i stäv mot den in-
ternationella olympiska idrottens motto om alla människors lika värde, 
oavsett ras, ideologi och religion. Därför höjdes tidigt röster från en 
rad olika håll i världen om att bojkotta de olympiska spelen i Berlin; 
inte minst skedde detta i USA.35

När det började ryktas om bojkotthot även från amerikanskt fri-
idrottshåll – friidrotten anses inte sällan som den mest prestigefyllda 
idrotten vid varje OS – tog Edström i februari 1933 i egenskap av vice-
president i IOK och ordförande i Internationella friidrottsförbundet 
(IAAF) brevledes kontakt med det Amerikanska friidrottsförbundets 
(AAU) ordförande Avery Brundage, tillika ordförande i Amerikanska 
Olympiska Kommittén (AOC) Edström gav bland annat Brundage råd 
om hur han borde agera framöver beträffande bojkottfrågan.36 I de-
cember 1933 kommenterade Edström i ett nytt brev till Brundage hur 
han såg på den pågående förföljelsen av judar i Tyskland:

As regards the persecution of the Jews in Germany I am not at all in fa-
vour of said action, but I fully understand that an alteration had to take 
place. As it was in Germany, a great part of the German nation was led 
by the Jews and not by the Germans themselves. Even in the U.S.A. the 
day may come when you will have to stop the activities of the Jews. 
They are intelligent and unscrupulous. Many of my friends are Jews so 
you must not think that I am against them, but they must be kept 
within certain limits.37 



Några veckor tidigare hade Brundage även bett IOK-presidenten 
 Henri de Baillet-Latour om råd i bojkottfrågan. Denne hade i ett brev 
märkt ”Confidential” gett viss vägledning till amerikanen, men också 
visat sig hysa antisemitiska sentiment: ”I am not personally fond of 
Jews and of the Jewish influence but I will not have them molested in 
any way whatsoever.”38 Brundage ställdes således inför faktumet att 
hans överordnade inom såväl IOK som IAAF öppet torgförde sina 
antisemitiska uppfattningar när bojkottfrågan angående OS i Berlin 
1936 diskuterades. 

Under 1934 fortsatte pressen att rapportera om judarnas utsatta 
ställning i Tyskland, vilket lämnade avtryck i korrespondensen mellan 
Edström och Brundage. I februari 1934 skrev Edström bland annat att 
han hyste en viss förståelse för det som skedde i Tyskland: 

The nazist opposition to the influence of the Jews can only be under-
stood if you live over in Germany. In some of the more important tra-
des the Jews governed the majority and stopped all others from coming 
in. […]. Many of these Jews were of Polish or Russian origin with 
minds entirely different from the western mind. An alteration of these 
conditions were absolutely necessary if German should remain a ’white’ 
nation. The only objection I have is that they made the alteration so 
rashly and thereby caused a great deal of opposition. Even in the United 
States where you are so liberal in your thoughts, you will find opposi-
tion against the Jews were they are in great number. […] I am not an 
anti-semite myself, on the contrary some of my best friends are Jews, 
but I try to look upon the question from both sides.39 

Den 30 april 1934 skrev Edström till organisationskommittén för OS i 
Berlin och beklagade att ”tyvärr är de amerikanska judarna ständigt på 
krigsstigen”, varpå han framförde önskemål om att inga ytterligare ak-
tioner mot judarna skulle företas eftersom det skulle störa förberedel-
serna inför spelen.40 Under 1934 och 1935 företog såväl IOK-ordföran-
den Baillet-Latour som Brundage och Edström inspektionsresor till 
Tyskland och Berlin. Från ansvarigt håll fick IOK utfästelser om att 
inga judar skulle diskrimineras under spelen, likaså att judiska idrot-
tare skulle få representera Tyskland om de kvalificerade sig.41

Larmrapporterna fortsatte emellertid att strömma in från Tyskland 



att förföljelserna och trakasserierna fortgick, vilket fick en bekymrad Ed-
ström att den 11 augusti 1935 återigen skriva till Brundage: ”Personally 
I am very unhappy because of the renewed action against Jewish sub-
jects in Germany, not athletes. All the Jews in the whole world are 
 attacking us. I have the Swedish Jews after me here in Sweden.”42 
 Edström begav sig därför till Berlin för att på plats skaffa sig mer infor-
mation.43 I september 1935 meddelade Edström till Brundage att deras 
gemensamme vän tysken Karl Ritter von Halt, ”on his word of honour”, 
hade lovat att judiska idrottare skulle bemötas korrekt. Samtidigt pas-
sade svensken på att än en gång ge sin personliga syn på saken:

As regards the Jewish population in Germany, there are strong anti-Je-
wish tendencies, as you know. This is owing to the fact that the Jews 
have taken a too prominent position in certain branches of German life 
and have – as the Jews often do when they got in the majority – misused 
their position. This is the main reason of the Arian movement in Ger-
many. […] It is an old established fact that we must not bring politics 
into athletics. […] I have, myself, Jews in my service. You met Mr. Eli-
ash, yourself. I saw him the other day in Berlin and he was satisfied and 
happy. I have heard that the treatment of the Jews in Germany is better 
during the last months.44

I september 1935 genomdrevs de så kallade Nürnberglagarna, varige-
nom judarna över en natt gjordes till andra klassens medborgare, Staats-
angehörige (statens undersåtar), utan politiska rättigheter. Nu förbjöds 
äktenskap och sexuella relationer mellan judar och ”medborgare av 
tyskt och besläktat blod”. Vem som skulle definieras som jude eller inte 
klargjordes i särskilda förordningar, vilka utgjorde underlaget för ex-
kluderingen och stigmatiseringen av den judiska befolkningen.45

I mars 1936 återvände Edström hem från en jordenruntresa med en 
svensk handelsdelegation och han tvingades än mer aktivt ta itu med 
bojkotthoten mot de stundande olympiska spelen i Berlin. Trots att 
bojkottförespråkarna återfanns i flera olika religiösa, etniska och poli-
tiska läger, tenderade de alla att hos Edström karakteriseras som 
 ”judar”. Den 27 april 1936 skrev han ett brev till den franske IOK-
medlemmen Marquis M. de Polignac och varnade för organisationen 
”Fair Play”, som pläderade för bojkott av spelen: ”If it is the American 



Jews, they have immense sums of money back of them and will use bri-
bery, threats and other unfair means in their methods of working.”46 

Beträffande Avery Brundages antisemitiska uppfattningar har fors-
kare fört fram hypotesen att dessa var en produkt av de infekterade stri-
derna kring bojkotthoten av Berlin-OS 1936.47 En möjlig hypotes vore 
därför att anta att detsamma skulle kunna vara fallet med J. Sigfrid 
 Edström. Detta motsägs dock av Edströms brevkorrespondens på Riks-
arkivet, där snarlika antisemitiska generaliseringar även fördes fram i 
andra sammanhang i enstaka brev efter 1936. Till exempel skrev Ed-
ström till en amerikansk kollega inom Internationella Handelskam-
maren strax före andra världskrigets utbrott 1939 att dennes och ame-
rikanska journalisters farhågor för ett kommande krig i Europa var obe-
fogade: ”When I was in United States last year I found, that the jewish 
correspondents in the American newspapers are painting the devil on 
the wall and doing their best to scare the American public. They seem 
to have succeded very well. Even Mr. Hearst’s papers have jewish cor-
respondents. A friend of mine asked Mr. Hearst, why he, who was a 
Christian, should have jewish correspondents. His answer was, that the 
big warehouses demanded so. If not, they would not advertise. It seems 
to me, that United States is too much under jewish influence.”48

Till synes tidstypiska fördomar och stereotypa föreställningar kring 
judar återfinns även i ett brev från Edström till en IOK-medlem i USA, 
skrivet efter andra världskrigets slut den 28 december 1945. Denna 
gång är det inte den tredje statsmakten som judarna har infiltrerat, 
utan snarare den politiska makten i Washington: ”Judarnas inflytande 
i Washington lär vara alltför stort. Det är mycket svårt för oss neutrala 
att förstå dessa unga teoretiker. De vill inte erkänna oss som neutrala. 
’Either you are with me or you are against me’.”49

En närmare granskning av Edströms formuleringar i citaten ovan visar 
att han under den aktuella perioden 1933–45 gav uttryck för en rad 
antisemitiska åsikter. Dessa var dock inte enbart uttryck för personliga 
uppfattningar, utan också möjliga att placera in i en bredare svensk och 
europeisk idétradition vad gäller myter och stereotyper kring judar.50 



Först och främst återfinns i Edströms yttranden kategoriseringen av 
judarna som en grupp inom en större grupp, exkluderingen, vilket ut-
gör ett oeftergivligt krav för antisemitismen.51 Judarna ställs emot den 
inhemska befolkningen, varigenom främlingskapet permanentas. Upp-
fattningen att judar ”var och förblev judar” förekom ofta i den tyska 
och svenska debatten, poängterar Åmark. Därmed ansågs de aldrig 
kunna bli ”fullvärdiga tyskar eller svenskar; de kunde inte förstå en 
 sedan lång tid nedärvd nationell kultur”.52 

Judarna som syndabockar är en gammal, traditionell, antisemitisk 
föreställning som återfinns i såväl historisk som samtida tappning 
(korsfästelsen av Kristus, Versaillesfördragets förödmjukelser). I Ed-
ströms brevkorrespondens utpekades judarna som syndabockar för 
bojkotthoten mot OS i Berlin 1936. Trots att bojkottförespråkarna 
kom från en rad olika håll världen över och representerade såväl judis-
ka som icke-judiska grupperingar (till exempel fackföreningar, religiö-
sa samfund, politiska partier, idrottssammanslutningar, vanliga med-
borgare, o.s.v.), uppfattade Edström bojkottförespråkarna först och 
främst som ett judiskt kollektiv. Inte sällan förvandlades kritikerna till 
ett slags judisk världskomplott, styrd av de kapitalstarka amerikanska 
judarna.53 Detta kan jämföras med traditionell antisemitisk agitation: 
”kritikern förvandlades till jude, kritiken till judisk kritik, den enskilde 
juden till judarna som kollektiv, och judarna som kollektiv till bärare 
av sedvanliga negativa egenskaper”.54

Flera av Edströms brev återspeglade uppfattningen att judarna hade 
blivit för många och för dominerande inom vissa delar av det tyska sam-
hället, vilket hade lett till att de hade missbrukat sin ställning. År 1933 
uppgick judarnas andel av den tyska befolkningen till 0,8 %.55 Att ju-
darna var överrepresenterade inom vissa samhällsområden är givetvis 
en logisk självklarhet på samma sätt som de måste ha varit underrepre-
senterade inom andra områden. Judarnas överrepresentation inom 
vissa områden upplevdes emellertid som hotfullt och konspiratoriskt 
av vissa när det kopplades ihop med ”judefrågan”, så också hos Ed-
ström i flera brev.56 Edströms antisemitism begränsades emellertid 
inte enbart till Nazityskland, utan inbegrep också USA när han varnade 
Brundage för de amerikanska judarnas maktmissbruk, till exempel 
 deras alltför stora inflytande inom amerikansk press och politik.57

Ett ofta förekommande argument i den tidens debatt, ett argument 



som också Edström anförde, var att nazismen och den ariska rörelsen 
hade uppstått på grund av att den judiska minoriteten hade missbrukat 
sin dominerande ställning inom olika områden.58 Ett annat argument 
förklarade antisemitismen utifrån uppfattningen att den var ett svar på 
judarnas antigermanism. Därmed omvandlades antisemitismen enligt 
Bachner ”till ett begripligt svar på judiskt tyskhat och den nazityska 
politiken mot judarna framställdes som en visserligen delvis förfelad 
men ändå förståelig försvarsåtgärd”.59

Enligt antisemitiska tankemönster präglades judarna som grupp av 
intellektualism, en uppfattning som också återfanns i Edströms utfall 
mot judarna.60 Judarnas intellektualism gjorde dem enligt detta syn-
sätt särskilt lämpade för politik; inte sällan kopplades judarna i antise-
mitiska sammanhang ihop med socialism och kommunism.61 En annan 
stereotyp föreställning kretsade kring judarnas girighet (till följd av 
historiska omständigheter genom att de var hänvisade till penning-
hantering), inslag som även förekommer i Edströms brevformulering-
ar. Till den stereotypa bilden av den judiske affärsmannen kopplades 
dessutom egenskaper som rik, listig, ohederlig och manipulativ.62 
 Andra antisemitiska uppfattningar var att judarna hade monopol inom 
storfinansen.63 

Aversionen mot östjudar, som Edström gav uttryck för i ett av bre-
ven, går historiskt tillbaka på såväl antisemitism och rasism som xeno-
fobi mot östeuropéer i allmänhet, främst polacker och ryssar.64 Öst-
judarna betraktades av många, även av västeuropeiska judar, utifrån 
etablerade negativa och stereotypa föreställningar. Som exempel kan 
nämnas Sveriges nationella förbund (SNF) som i en motion i andra 
kammaren 1936 varnade för östjudar, eftersom dessa var ”okultiverade, 
asociala, giriga”.65

I Edströms brev om pressen i USA återfinns även antydningar om 
den uråldriga konflikten mellan kristendom och judendom, som bland 
annat har sitt ursprung i att judarna utpekades som skyldiga till kors-
fästningen av Kristus. Denna historiska anklagelse öppnade enligt Bach-
ner vägen för den diabolisering av judarna som tog fart under medel-
tiden då judendomen alltmer började uppfattas ”som en gentemot 
kristendomen fientlig sammansvärjning”.66 Sist men inte minst före-
kommer i flera av Edströms brev det obligatoriska förnekandet av 
misstanken att den som för fram antisemitiska föreställningar själv 



skulle vara antisemit, vilket ofta sker genom att den utpekade säger sig 
ha judar i bekantskapskretsen.67 Detta utgör ett nästan stående inslag 
i Edströms brev, när han mera utförligt behandlade den så kallade ju-
defrågan i Nazityskland.68 

Tidigare har på olika håll hävdats att Edström själv vid ett par tillfällen 
explicit ska ha sagt sig ogilla judar, men dessa påståenden har dock 
 visat sig vara felaktiga.69 Värt att poängtera i sammanhanget är att den 
dåtida antisemitismen i Sverige som regel definierades ”mycket smalt 
och inte sällan med dess nazistiska uttrycksformer som måttstock”. 
Detta medförde att begreppet antisemitism vid denna tid först och 
främst associerades med ”en öppen, propagandistisk, handlingsinrik-
tad judefientlighet”.70 Mot bakgrund av detta bör det inte förvåna att 
Edström i flera av citaten ovan hävdade att han själv inte var antisemit 
eller att han i ett brev till IOK-basen Baillet-Latour 1936 kunde fälla 
följande kommentar: ”In Sweden there is no antisemitism at all.”71

Edströms brevkorrespondens innehåller inte heller, vad jag har 
kunnat finna, några antisemitiska kommentarer om svenska medbor-
gare med judisk bakgrund. Däremot finns i arkivet ett brev från en av 
Edströms vänner bosatt i utlandet, Einar Wikander, som mera ohöljt 
excellerar i öppen antisemitism mot svenska medborgare: ”det judiska 
inflytandet över svenska folket via Bonnierpressen är i stigande. Det 
ligger enligt mitt förmenande i våra bättre judars intresse, att dämpa 
detta inflytande. Annars får vi snart antisemitismen såsom följd. Böök 
hade nämligen rätt, då han för några år sedan påpekade, att den fram-
kallats av judarnas antigermanism! Dixi et salvavi animam meam.”72

 I Sverige framträdde aldrig någon antisemitisk politisk rörelse av 
betydelse.73 En av få gånger judarnas ställning i Sverige berördes expli-
cit av Edström i brevkorrespondensen var 1938 i ett brev till en kvinna 
bosatt utomlands. Edström gav henne råd om huruvida hennes son 
borde studera i Sverige eller inte. Bland annat hävdade han att sonen 
”will have no difficulties on account of his Jewish blood in Sweden. We 
treat the Jews here just as we do the gentiles.”74 Att judar inte behand-
lades på samma sätt som svenskar fullt ut framgår emellertid av ett an-



nat brev avsänt i januari 1939 till en direktörskollega. Edström frågade 
denne om vännens företag kunde tänkas ha nytta av en duktig ingenjör 
från Schweiz, ”troligen är han jude”, inflikar Edström, varpå han gav 
följande upplysning: ”Vid Asea ha vi tagit in några österrikiska judar. 
Allt för många böra de ej få bli.”75

I Edströms brevkorrespondens återfinns även flera exempel på att 
han under den aktuella perioden hjälpte människor med judisk bak-
grund bosatta utomlands.76 I merparten av fallen handlade det om 
 anställda vid Asea, vänner eller affärsbekanta, som Edström försökte 
bistå med hjälp av sitt internationella kontaktnät. Exempelvis vädjade 
han i krigets slutskede 1944 till UD att ingripa för två judiska familjer 
i Budapest. Bland annat nämns i ett av dessa brev att familjen riskerade 
deportation till Polen och ”possibly murder”.77 

Rastänkandet var en av de underliggande faktorer som kunde färga 
förståelsen av antisemitismen i Sverige.78 Kategoriseringen av männis-
kor i raser var en del av den svenska samtiden, inte minst gällde detta 
inom idrotten och sportjournalistiken.79 Att döma av ett av Edströms 
tidigare citat knyter han antisemitismen till rasfrågan när han skriver 
att de så kallade östjudarna utgör ett hot mot Tysklands förmåga att 
förbli ”a ‘white’ nation”.80 På sin jordenruntresa i mitten på 1930-talet 
varnade Edström i offentliga sammanhang för att ett kommande 
världskrig skulle bli förödande för den ”vita rasen”, tankegångar som 
även förekommer i brevkorrespondensen.81 Rasfrågan kopplades hos 
Edström även till hotet från Sovjet och kommunisterna, som när han 
kritiserade ”the terrible Stalin who is an oriental, uses oriental met-
hods and spreads death and terror among children, women and men in 
Finland”.82 Likaså aktualiserade Edström ämnet när Japans expansiva 
utrikespolitik fördes på tal i ett brev till en präst i Chicago 1940: ”The 
only people in the world that have an advantage of this war are the 
Bolsheviks in Russia and the yellow race. I suppose one day the yellow 
race will be the leading one in the world and the white race has been 
killed off and brought down to poverty!”83 

Även ett slags socialdarwinism återfinns hos Edström, som när han 
i ett brev till en vän i USA uppfattade andra världskriget som något 
 positivt i det långa loppet sett ur en nations och en ras synvinkel: ”Your 
theory that periods of war are good for a nation is probably right. The 
war cleans out the weaker individuals from the nations and leave the 



strong ones behind.”84 Fortsättningen av citatet är inte mindre uppse-
endeväckande, ty när Edström ska exemplifiera det moderna krigets 
ohyggligheter är det inte massdödandet och slakten av levande män-
niskor det första han nämner, utan istället förödelsen och förstörelsen 
av städer, byggnader och döda ting: ”But the modern war is too terri-
ble. The way the cities are being spoiled now both in Germany and 
England is horrible. Old beautiful buildings, churches and other me-
mories are wiped out of existence and can never be replaced.”85 

Senare tiders forskning har visat att Edström inte var ensam om att 
hysa antisemitiska åsikter inom den inre kretsen av IOK. Såväl hans fö-
regångare som IOK-president, Henri de Baillet-Latour, som hans ef-
terträdare, Avery Brundage, har karakteriserats som antisemiter, posi-
tivt inställda till Nazityskland.86 Till denna skara kan även räknas den 
kände svenske idrottsledaren greve Clarence von Rosen, som för övrigt 
också förekommer i en talarfilm på filmarkivet.se. von Rosen var en av 
idrottens viktigaste pionjärer i Sverige, tillika nära vän till Edström, 
och en av dem som introducerade nazismen i de övre samhällsskikten 
i Sverige.87 När Avery Brundage hade lyckats avvärja de olika bojkott-
hoten mot OS i Berlin 1936 gratulerade von Rosen honom i ett brev 
med följande ord: ”I can’t tell you how happy I am that you conquered 



the dirty Jews and politicans”.88 Ett knappt decennium senare, 1947, 
alltså ett par år efter andra världskrigets slut och nazisternas ohygglig-
heter mot världens judar, fällde von Rosen följande uppmaning till 
IOK-kollegan Brundage: ”Do everything possible to stamp out this 
mad expression of Jewish fanaticism! The Jews are at the bottom of all 
disturbance in the civilized world. Their Talmud bids them to despise 
and destroy the Christians and all others – not Jews. Communism is 
their political creed and a weapon whereby they hope to destroy all or-
ganized civilization…”89 I sitt svar skrev Brundage följande: ”I obser-
ve with pleasure, my dear Clarence, that you are in fine form and […] 
we certainly agree on the subjects mentioned in your letter.”90 Anled-
ningen till att i föreliggande artikel nämna von Rosens utfall är inte för 
att snärja Edström i ett slags guilt by association utan snarare för att visa 
att Edström inte var ensam inom den nationella och internationella 
idrottsrörelsen att sitta på höga förtroendeposter och samtidigt hysa 
antisemitiska åsikter.

”[W]e are sporting people and do not care much for politics. We love 
sport and the benefit it gives to humanity, and do not care who runs the 
political show.” (J. S. Edström till Daniel J. Ferris, Amateur Athletic 
Union of the United States, New York, 5/5 1941).91

Efter die Machtübernahme och utnämningen av Hitler till Rikskansler i 
januari 1933 kopplade nazisterna omgående ett järngrepp om det tyska 
samhället. Åmark beskriver i Att bo granne med ondskan hur partiet väx-
te samman med statsapparaten på både central och lokal nivå. Men na-
zifieringen omfattade även det civila samhället, till exempel näringsliv 
och kulturliv: ”Detta innebar att i stort sett alla svenska kontakter med 
representanter för det tyska samhällets organisationer och myndighe-
ter kom att ske med personer som var nazister eller fått sina uppdrag 
av nazisterna.”92 Detta är viktigt att ha i åtanke när Edströms förbin-
delser med företrädare för Nazityskland under åren 1933-45 diskute-
ras, oavsett om det gäller idrott, Asea eller arbetet inom Internationel-
la Handelskammaren. I egenskap av ordförande i Internationella Han-



delskammaren kunde Edström dessutom under krigsåren, till skillnad 
från många andra, röra sig relativt fritt i Europa, åtminstone fram till 
1943.93

Åmark poängterar att det numera är handelspolitiken och de eko-
nomiska relationerna mellan Sverige och Nazityskland som står i fo-
kus inom forskningen, till skillnad mot tidigare då den främsta frågan 
var huruvida Sverige var neutralt eller inte.94 Den svenska handelspo-
litiken gentemot Nazityskland grundlades åren 1936-39 då Sverige 
styrdes av en koalitionsregering mellan socialdemokrater och bonde-
förbundare, vars devis enligt Åmark tycks ha varit att ”ju mer handel 
med Nazityskland, desto bättre för Sverige”.95 Nazityskland blev där-
med Sveriges viktigaste handelspartner utomlands,96 och i detta scena-
rio var Edström onekligen en viktig aktör genom sin framträdande roll 
inom svenskt näringsliv. 

Nazisternas maktövertagande 1933 sågs av många konservativa i 
Sverige som en förändring till det bättre för Tysklands vidkommande 
eftersom den i deras ögon förhatliga Weimarrepubliken därmed ända-
de. Inte sällan lovordades den nya regimen i konservativa kretsar för 
att ha återställt lag och ordning i landet efter Weimarrepublikens poli-
tiska instabilitet och sociala oro. Likaså framhölls nationalismen och 
framför allt antibolsjevismen som positiva inslag. Liknande omdömen 
återfinns även i Edströms brevkorrespondens de närmaste åren, som 
när han i november 1933 försäkrade en orolig amerikansk vän på resa i 
Europa att det var absolut säkert att färdas genom Tyskland: ”In fact, 
it is much better than it has ever been. The present government in Ger-
many has certainly seen to that there are no more disturbances in the 
country.”97

Men i Edströms brevkorrespondens återfinns även indirekta spår av 
våldet och den eskalerande brutaliteten i Nazityskland, låt vara att detta 
inte möter några större invändningar från svenskens sida. Den 3 juli 1934 
konstaterade Edström i ett brev till sin amerikanske IOK-kollega Willi-
am May Garland att ”[r]ecent development in Germany is disagreeable 
but probably necessary in order to get rid of the bad elements in German 
political life.”98 Kontexten i brevet utsäger inget mer, men det som av 
Edström betecknades som ”disagreeable but probably necessary” avsåg 
förmodligen mordet på SA-chefen Ernst Röhm och den efterföljande av-
rättningen av uppemot 100 andra ”bad elements in German politicial 



life”, för att använda Edströms eufemistiska omskrivning. Händelserna 
går i historieböckerna under benämningen ”de långa knivarnas natt” 
(Nacht der langen Messer) och inträffade den 30 juni 1934. Utrensningsak-
tionen motiverades med att Röhm och hans anhängare planerade att ge-
nomföra en statskupp mot Hitler.99

Under sin världsomspännande resa med en svensk handelsdelega-
tion till andra sidan jordklotet i slutet av 1935 och början av 1936 gjorde 
Edström flera offentliga uttalanden om det dagsaktuella världspolitis-
ka läget, bland annat om utvecklingen i Nazityskland:

The German nation needs expansion. Unfortunately the Treaty of 
 Versailles took away from Germany its colonies. The German nation is 
a wonderful nation of about 90 million people. The greatest scientists, 
the best engineers, and the best business men are to be found in Ger-
many. What is to become of this great nation if it cannot expand? There 
I see a great point of danger. Unfortunately the Peace Treaty of Ver-
sailles was framed on lines that were not wise. The German people 
were made to suffer too much under that treaty, and the result has been 
a Nazi Government.100 

Edströms uppfattning om Versaillesfreden som alltför hård, var en 
 relativt spridd inställning inom vissa kretsar i Europa vid denna tid. 
Inte sällan uppfattades Tyskland som en nödvändig motvikt till Stor-
britannien och dess globala imperium. Vad som däremot är mer förvå-
nande är hur Edström öppet propagerar för Tysklands rätt att expan-
dera, till exempel genom att stick i stäv mot fredsfördraget hävda lan-
dets rätt till sina före detta kolonier. Edström legitimerade därmed 
 delar av Hitlers och nazisternas ideologi, bland annat synen på den 
orättmätiga Versailles-freden och uppfattningen om Nazitysklands 
 behov av utökat Lebensraum. Edströms och många andra konservativas 
förståelse för nazisternas utrikespolitik bör ses mot bakgrund av att 
 denna expansion, alltsedan den fördes fram i Hitlers Mein Kampf (Min 
kamp, 1923), var riktad österut, det vill säga mot Sovjet och den i de 
konservativas ögon förhatliga bolsjevismen.101 

Sommaren 1936 fick Edström brev från vännen Einar Wikander, 
vari skarp kritik riktades mot Nationernas Förbund, Frankrike och 
Ryssland. Wikanders slutsats var att Nazityskland var den enda makt 



som var vänligt inställd till Sverige.102 På detta svarade Edström att 
vännens ”politiska utläggningar äro ju mycket intressanta” och att han 
”med nöje” ska studera dem och diskutera dem med sina kamrater: 
”En orientering åt tysk sida är nog rätt naturlig för oss.”103 Tillfälle att 
orientera sig åt tyskt håll fick Edström några veckor senare under de XI 
Olympiska spelen i Berlin i augusti 1936 och de därpå följande partida-
garna i Nürnberg i september samma år. Under OS bjöds Edström och 
de övriga IOK-ledamöterna in att träffa Hitler i hans ”palats”. Likaså 
inviterades de av Göring till en ”Gartenfest i Villa Göring”.104

Att döma av källor i Riksarkivet fick Edström i samband med OS i 
Berlin en personlig inbjudan av Hitler att närvara vid partidagarna i 
Nürnberg.105 Partidagarna blev främst kända som regelrätta propa-
gandauppvisningar från nazisternas sida, inte minst odödliggjorda i 
Leni Riefenstahls film Triumph des Willens (Viljans triumf, 1935). Hem-
kommen från Nürnberg gav Edström i flera brev uttryck för sin beund-
ran för såväl Hitler som den nationalsocialistiska rörelsen och det tyska 
folkets uppslutning kring der Führer. Bland annat skrev han följande i 
ett tackbrev till Reichsminister Heinrich Himmler, Deutscher Sicher-
heitsdienst, 21 september 1936: ”De nationalsocialistiska partidagarna 
har gjort ett stort intryck på mig. Aldrig tidigare i världshistorien lär en 
människa ha samlat på sig så mycket makt som Führern har gjort idag. 
Det tyska folkets enighet är beundransvärd. Med en sådan samman-
hållning kan en stor framtid skapas.”106 Samma dag skickade Edström 
även ett tackbrev till Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, 
högste ledaren för idrotten i Nazityskland: ”Den nationalsocialistsiska 
rörelsen har för hela det tyska folkets vidkommande fört med sig en 
enighet som världshistorien aldrig tidigare har skådat. Här i Sverige 
där vi fortfarande lever under demokratiska former skulle mina vänner 
knappast tro mig om jag berättar om Fürhrerns underbara makt. Om Ni 
träffar honom ber jag Er framföra ett hjärtligt tack från mig. Direkt till 
honom vill jag inte skriva.”107 [Min kursivering.]

Att svenskarna ”fortfarande lever under demokratiska former”, 
tycktes enligt Edström innebära att landsmännen hade svårt att förstå 
”Fürhrerns underbara makt”. Att Edströms hyllningar inte endast var 
pliktskyldiga artighets- och tackfraser till värdarna i Nazityskland 
framgår av ett avsänt brev till svågern Arthur T. Randall i USA vid 
samma tid: ”Hitler certainly is one of the most wonderful men that the world 



has ever seen. A charming character, simple-minded and with a strong 
will. It is wonderful that a workman has developed such wit, sense and 
wisdom as he has. The whole German people adores him and is happy under 
his guidance.”108 [Min kursivering.]

I september 1936 hyllade sålunda J. Sigfrid Edström, en av Sveriges 
mäktigaste och mest inflytelserika personer vid denna tid, den tyske 
Rikskanslern förbehållslöst och kallade honom ”one of the most won-
derful men that the world has ever seen” och tillika ”[a] charming cha-
racter”.109 Detta ägde rum vid en tid när Hitler och nazisterna redan 
hade gett omvärlden otaliga bevis på sitt brutala styre. När Edström 
dessutom hävdade att ”[t]he whole German people adores him [Hit-
ler] and is happy under his guidance”, var han, som har framgått på 
flera ställen i brevkorrespondensen, fullt medveten om förföljelserna 
mot judar och oliktänkande i Tyskland. 

När Nazityskland i mitten på 1930-talet och framåt började bedri-
va en alltmer aggressiv utrikespolitik uttryckte Edström i flera brev be-
undran för Nazitysklands militära kapacitet och de framgångar som 
erövringskrigen lett till. I brev till amerikanska vänner och bekanta 
 avrådde han till exempel USA från att gå med i kriget, ty som han skrev 
till en bekant i Chicago 1941, ”no military power on earth can conquer 
Germany on land”.110 Däremot agiterade Edström ett flertal gånger för 
att USA skulle gå i krig mot Sovjet när Finland hade anfallits i slutet av 
1939.111

Edströms protyskhet vid denna tid tog sig också andra former. I 
Riksarkivet finns dokument som visar att Edström var en av dem som 
kontaktades för ett upprop när den pronazistiska Riksföreningen Sveri-
ge-Tyskland bildades 1937. Edström svarar att han gärna blir medlem, 
men att han inte vill delta med sitt namn på uppropet.112 Året därpå lös-
te Edström ständigt medlemskap i föreningen.113 I Edströms bekant-
skapskrets återfanns även personer med nazisympatier, till exempel den 
tidigare nämnde Clarence von Rosen inom idrotten, men också svågern 
Arthur Lindén som efterträdde Edström som VD för Asea. Lindén var 
en av dem som var med om att bilda Nationalsocialistiska Blocket 1933, 
ett nazistparti för borgerligheten och överklassen.114 Att Edströms insat-
ser på olika håll uppfattades positivt av Nazityskland styrks av att han 
hösten 1940 av Rikskansler Adolf Hitler tilldelades storofficerstecknet 
av tyska Örnens förtjänsttecken, en av landets högsta utmärkelser.115



Edströms inställning till Nazityskland förändrades med tiden, 
framför allt skedde detta efter tyskarnas fortsatta angrepp på små, själv-
ständiga stater, till exempel efter invasionen av Danmark och Norge den 
9 april 1940116 och kriget på Balkan 1941.117 I det svenska riksdagsvalet 
hösten 1940 visade den svenska valmanskåren att sympatierna för 
 nazistiska partier var i stort sett obefintliga,118 ett val där Edström själv 
enligt egen utsago röstade på högerpartiet.119 

Framför allt var det i brev till vänner och kolleger i England och USA 
som man kan skönja ett gradvist ändrat ställningstagande från Edströms 
sida.120 Flera brev vittnar också om att Edström alltmer började ta avstånd 
från Nazityskland, liksom många andra svenskar att döma av Åmarks 
genomgång i Att bo granne med ondskan. Avståndstagandet berodde sna-
rare på brutaliteten i krigföringen och rapporteringen om den i medier-
na än på att krigslyckan vände i och med motgångarna i Nordafrika och 
i Sovjet i slutet av 1942 och början av 1943. Inte minst tyskarnas över-
våld och brutalitet mot befolkningen i Norge upprörde Edström.121

Under hela andra världskriget gjorde Edström, med hjälp av sitt 
omfattande internationella kontaktnät, otaliga insatser för att spåra 
och hjälpa försvunna eller gripna privatpersoner och soldater såväl på 
axelmakternas som de allierades sida.122 Utåt sett framhöll Edström 
hela tiden sin neutralitet såväl inom arbetet i IAAF och IOK som för 
Asea och Internationella Handelskammaren. Detta förklarar till viss 
del varför han så sent som hösten 1943 bjöd in två av IG Farbens högsta 
representanter att jaga älg i Sverige. Utöver jakten superades det även 
på Operakällaren, varvid även kända nazisympatisörer som Sven He-
din och Clarence Von Rosen deltog. Utrikesminister Christian Günther 
var också inbjuden, men tycks ha tackat nej.123 IG Farben var vid denna 
tid Nazitysklands största företag och en viktig aktör inom den tyska 
krigsindustrin, bland annat utnyttjade man slavarbetskraft i flera fa-
briker. När Edström ett par år senare i samband med IG Farben-rätte-
gångarna i Nürnberg 1945–48 i en tidningsartikel fick se sina två jakt-
vänner Georg von Schnitzler och Max Ilgner sitta på de anklagades 
bänk som krigsförbrytare sparade han urklippet i sin dagbok och an-
tecknade följande: ”De ha båda varit gäster här i mitt hem. ”Båda för-
tjusande män – att deras företag arbetade i sitt fosterlands tjänst synes 
mig ej vara något brott. De hade ju ej startat kriget. – Men nu synes 
även det skola påbördas dem.”124 



I självbiografin Minnen ur mitt liv (1959) ägnade Edström tre kort-
fattade sidor åt sina sammanträffanden med olika nazikoryféer i kapit-
let ”Nazistledare som jag mött”.125 Edström nämner bland annat hur 
han under OS i Berlin 1936 träffade Hitler två gånger. Första mötet 
skedde vid en lunch i Hitlers privatbostad då Edström hade ”ett enskilt 
samtal med honom”. Vad detta samtal innehöll eller hur länge det 
 varade nämns det ingenting om. Andra gången Edström träffade Hitler 
var i samband med tävlingar på simstadion, då Rikskanslern bjöd in 
honom till nazisternas partidagar i Nürnberg i september: ”Detta tyckte 
jag var nog så intressant och tackade ja.”126 Från dagarna i Nürnberg 
återger Edström hur han åser en uppvisning i sällskap av uteslutande 
SS-män, vilka gjorde ”Heil Hitler” när Führerns stämma hördes ur 
högtalarna: ”Jag visste inte hur jag skulle bete mig, men höjde efter nå-
gon tvekan min högra hand. Om jag inte gjort det, lär jag väl ha fått 
känna av det genom de kringstående nazistgossarnas nävar. Det var 
förvisso enda gången jag gjort nazisthälsning!”127

Självbiografin ägnar även Herman Görings överdådiga palatsfest i 
Villa Göring under olympiska spelen ett fåtal meningar, en tilldragelse 
som kommenteras på följande sätt: ”Ja, det var minsann en upplevel-
se!”128 Edström skildrar även sitt möte i Nürnberg med den fruktade 
Dr Ley, chefen för den tyska arbetsfronten, medan Heinrich Himmler 
omnämns när Edström vid ett tillfälle hamnade vid samma bord som 
denne vid en bjudning.129 Med tanke på eftervärldens dom och den av-
sky och förtvivlan som Nazityskland, andra världskriget och framför 
allt judeförföljelserna och förintelselägren gav upphov till, är det påfal-
lande hur knapphändiga och renons på reflektioner Edströms redogö-
relser är. De nazister som omnämns och som Edström personligen 
kom att träffa, till exempel Hitler, Göring och Himmler, tillhörde trots 
allt toppskiktet inom den nationalsocialistiska ledningen och stämpla-
des efter kriget som de värsta krigsförbrytarna. Edström är dock spar-
smakad med omdömen. Han skriver att han fångas av Hitlers enkla 
klädsel, ögonens ”genomträngande blick” och hans ”vinnande sätt”. 
Sammantaget är det ett slags registrerande av intryck och detaljer i det 
aktuella ögonblicket utan ansats till kritisk reflektion eller ambition 
att lyfta händelserna till en högre nivå, till exempel genom att fälla mo-
raliska och värderande omdömen av något slag. Varken Hitler eller nå-
gon av de övriga nazisterna föräras några negativa kommentarer, ett av 



få undantag utgör Himmler som benämns ”den hatade och fruktade 
mannen”.130

Ingenstans i de tusentals brevkopior från åren 1933–45 som genom-
gåtts för denna artikel återfinns någon egentlig kritik av Hitler som 
högste ansvarig för det besinningslösa våld och den brutalitet som ut-
märkte Nazityskland. Förvisso var det få som i 1930-talets inledning 
kunde förutspå det skräckregemente som skulle utvecklas i Tredje 
 Riket, men inte heller i Edströms självbiografi, tillkommen efter andra 
världskrigets slut, återfinns någon självkritik, självrannsakan eller ens 
reflektioner över hans tidigare vurm för Hitler och nationalsocialisterna. 
I brevkorrespondensen från krigsåren återfinns förvisso enstaka un-
dantag då kritik riktas mot Hitler i brev till vänner och bekanta på den 
allierade sidan, men dessa framstår snarare som pliktskyldiga och tri-
viala. Som exempel kan nämnas då Edström 1940 i ett brev till en ame-
rikansk präst refererade till en väns spekulationer att med hjälp av tal-
mystik antyda att Hitler skulle vara anti-krist,131 eller när han samma 
år avfärdade den tyske rikskanslern som ”a great bluffer”, vilket dock 
sker som svar på ett brev där Hitler och Mussolini kritiserades.132 An-
dra exempel är när Edström i krigets slutskede skriver att ”the present 
leaders of the German nation are using gangster methods”133 eller när 
han i ett brev strax efter krigsslutet plötsligt utbrister: ”What a terrible 
man Hitler was starting all this turmoil!”134 Kanske fångar dessa kom-
mentarer utan tillstymmelse till kritisk reflektion dilemmat för Ed-
ströms egen del, ty, som han själv konstaterar i ett annat sammanhang, 
”jag bara relaterar fakta, jag funderar aldrig. Förmodligen för att jag är 
en handlingsmänniska […].”135

”Ni, Herr Överdirektör, är i den sällsynt lyckliga belägenheten, att, då 
vi andra stå fullständigt maktlösa mot alla skändligheter, som förövas 
mot min ras, kunna göra Edert inflytande gällande till mildring av 
orättvisorna. / Jag kan försäkra Eder, att Ni skulle vinna alla rättänkande 
människors – särskilt judarnas – tacksamhet […].” (Vädjan från Con-
rad Pineus, Göteborg, till J. Sigfrid Edström att bojkotta OS i Berlin 
1936.)136



Klas Åmark poängterar i Att bo granne med ondskan det vanskliga i att 
utifrån vår position idag fälla moraliska omdömen om människors val 
och handlingar vid tiden för Nazitysklands existens och andra världs-
kriget. Mer fruktbart är istället, menar Åmark, att resonera utifrån ett 
aktörsperspektiv, att veta vad de aktuella personerna tänkte och gjor-
de, vad de visste och ville, och vilka handlingsalternativ som fanns vid 
den aktuella tidpunkten: ”Även om människans möjligheter att själv 
forma sitt öde och sin framtid starkt begränsas av strukturernas makt, 
så är det just detta handlingsutrymme som vi har anledning att be-
grunda och – möjligen – lära oss något av.”137

Detta synsätt öppnar nya perspektiv på J. Sigfrid Edström och hans 
handlingsutrymme beträffande de olympiska spelens vara eller inte 
vara i Berlin 1936. Edström tycks genom sin centrala roll som vice-pre-
sident i IOK och ledamot av exekutivkommittén ha haft stort inflytande 
över den åldrige IOK-presidenten Baillet-Latour. Likaså vittnar brev-
korrespondensen på Riksarkivet om att Edström försökte påverka 
 Avery Brundage att motarbeta bojkottförespråkarna när beslut skulle 
fattas i såväl Amerikanska friidrottsförbundet (AAU) som Amerikanska 
olympiska kommittén (AOC). Edström var i egenskap av president i 
Internationella friidrottsförbundet (IAAF) Brundages överordnade. 
Dessutom framgår av brevkorrespondensen att Edström tidigt lockade 
Brundage med att denne borde bli näste amerikan att väljas in i den 
prestigefyllda Internationella olympiska kommittén (IOK), något som 
Brundage hett eftertraktade.138

Värt att observera är att Sigfrid Edström inte någonstans, varken i 
brevkorrespondensen eller i sina memoarer, ifrågasätter sitt och IOK:s 
agerande i samband med Olympiska spelen i Berlin 1936 och hur den 
internationella idrottsrörelsen de facto medverkade till att göra OS till 
en gigantisk propagandaseger för Hitler och Nazityskland.139 Det kan 
fastslås bortom rimligt tvivel att Edström åtminstone under större de-
len av 1930-talet hade en positiv inställning till Nazityskland och att 
han vid samma tid eftertryckligt hävdade att idrott och politik inte 
hörde samman. Givet hans stora inflytande över IOK är detta inte 
oviktigt. Hade hans inställning varit en annan är det inte otänkbart att 
de Olympiska spelen aldrig hållits i Berlin 1936 överhuvudtaget. Fak-
tum är, som Arnd Krüger har påpekat, att ”The Nazi Olympics” kom 
att få långtgående konsekvenser för IOK och framtiden: ”If the Games 



could take place under a Nazi regime – provided the rules of the sport 
were respected, if nothing else – any organizer in the future could be 
sure that it could stage and keep the Games no matter what its political 
regime, its involvement in warfare, in human rights violations, or even 
in contravention of the rules of the IOC itself.”140

Bojkotthoten mot OS i Berlin 1936 förknippas först och främst med 
nazisternas förföljelse av judarna i Tyskland, vilket aktualiserar frågan 
huruvida Edström hyste antisemitiska uppfattningar eller inte. Att det 
förekommer såväl antisemitiska som rasistiska uttalanden hos Edström 
visade framför allt Yttergren i sin artikel från 2007. Min genomgång av 
brevkorrespondensen över en längre tidsperiod ger vid handen att anti-
semitiska uttalanden inte enbart kunde knytas till tiden för OS i Berlin 
1936, utan att det förekom också senare. Värt att notera är dock, som 
Yttergren också poängterat, att dessa yttranden formulerades inför en 
snäv krets av vänner och bekanta och inte torgfördes öppet på samma 
sätt som antisemitismen i Nazityskland. Som nämnts tidigare definie-
rades den dåtida svenska antisemitismen smalt och inte sällan med Na-
zityskland som måttstock. Mot denna bakgrund är det därför föga för-
vånande när Edström hävdar att han själv inte är antisemit eller att det 
inte existerar någon antisemitism i Sverige överhuvudtaget. 

Återstår frågan om Edströms förhållande till Nazityskland under 
åren 1933–45. Tyskland var sedan lång tid tillbaka en av Sveriges störs-
ta och viktigaste handelspartners. Inom idrotten var Tyskland ett av de 
länder som Sverige hade flitigast utbyte med, men framför allt var 
Tyskland det stora föregångslandet inom kulturen. Allt detta förändra-
des givetvis inte över en natt när Hitler och nazisterna kom till makten 



1933, vilket också Åmark poängterar.141 Sveriges goda kontakter med 
Nazityskland under 1930-talet och andra världskriget ifrågasattes 
 sällan, varken inom politik, handel eller idrott. Edström var i hög grad 
involverad inom dessa områden i sin roll som VD för SAF, styrelseord-
förande i Asea, medlem i Direktörsklubben (The Big Five) och presi-
dent i Internationella handelskammaren, men också genom sina upp-
drag inom den nationella (RF) och internationella idrottsrörelsen 
(IAAF och IOK). Att Edström var positivt inställd till Nazityskland 
under större delen av 1930-talet råder det ingen som helst tvekan om, 
men kan han vid något tillfälle under den aktuella perioden 1933–45 
rent av karakteriseras som nazist? 

Åmark ger i Att bo granne med ondskan följande definition av en na-
zist: ”Med nazist bör man mena personer som aktivt tog ställning för 
ett nazistiskt parti och/eller som omfattade stora delar av den nazistiska 
ideologin.”142 Edström tog att döma av källorna aldrig aktivt ställning 
för ett nazistiskt parti. Däremot beundrade han Hitler och såg välvil-
ligt på olika inslag i den nazistiska ideologin under större delen av 
1930-talet. Som Bachner påpekar fanns under detta decennium ett ide-
ologiskt släktskap mellan konservatism och nazism.143 Liksom många 
andra konservativa såg Edström positivt på Hitlers och nazisternas 
upprättande av lag och ordning efter Weimarrepublikens politiska och 
sociala instabilitet. Även nationalismen och uppfattningen om Nazi-
tyskland som ett värn mot Sovjet och kommunismen uppfattades po-
sitivt av många konservativa i Sverige. Uppenbarligen hyste Edström 
även förståelse för den antisemitiska och rasistiska politiken i Nazi-
tyskland under 1930-talet, låt vara att hans åsikter aldrig nådde offent-
lighetens ljus. Han instämde även i nazisternas uppfattning om Ver-
saillesfreden som orättfärdig och förnedrande för det tyska folket, och 
han försvarade även offentligt kravet på Lebensraum i mitten av 1930-
talet. Edström beundrade Hitler som person och ledargestalt, inte 
minst tycks Hitlers diktatoriska maktutövning ha attraherat svensken 
avsevärt: ”Fürhrerns underbara makt”. Att han dessutom hösten 1936 
hävdade att Hitler ”certainly is one of the most wonderful men that 
the world has ever seen” och att ”[t]he whole German people is happy 
under his guidance”, bekräftar bilden av Edström som fortfarande väl-
villigt inställd till Hitler och Nazityskland vid denna tid. Sammanta-
get visar analysen av brevkorrespondensen i Riksarkivet att källmate-



rialet, trots den av Edström själv företagna gallringen, innehåller åt-
skilliga komprometterande inslag som bekräftar bilden av Edström 
som dels antisemitiskt anstucken, dels välvilligt inställd till Hitler och 
Nazityskland under större delen av 1930-talet. Det förstnämnda be-
kräftar tidigare forskning om Edström, medan det sistnämnda revide-
rar det som tidigare förts fram om honom. 

Värt att ha i åtanke är att Edström efter kriget inte anklagades för 
att ha gått Nazitysklands ärenden, trots att sådana beskyllningar före-
kom på vissa håll inom den internationella idrottsrörelsen i samband 
med utnämningar inom IAAF 1942.144 I efterhand har det snarare vi-
sat sig att Edströms insatser förhindrade Nazityskland att ta över delar 
av den internationella idrottsrörelsen 1942.145 

Avslutningsvis vill jag återvända till Talarfilm Sigfrid Edström (1940). 
Enligt beräkningar från mitten av 1990-talet ligger cirka 90–95 pro-
cent av arkivens alla filmer osedda i mörker och kyla, utsatta för lång-
samt sönderfall.146 Detta öde hade förmodligen även väntat Talarfilm 
Sigfrid Edström. Restaurering och tillgängliggörande på webben inne-
bär emellertid att fler ges möjlighet att se audiovisuellt material och ta 
del av innehållet, vilket gagnar såväl allmänheten som forskningen. 
Utifrån ett arkivperspektiv är det intressant att notera hur de audiovi-
suella avtrycken lämnar spår efter sig som skiljer sig från skriftspråket, 
som sedan urminnes tider utgjort arkivens bas. I Talarfilm Sigfrid 
 Edström inkarneras Edström inför våra ögon med hjälp av rörliga bilder 
och vi ser och hör honom kommunicera såväl verbalt i olika tonlägen 
som med hjälp av kroppsspråk, vilket tillför nya dimensioner och bety-
delser. Det var nämligen det i strikt mening semantiskt ”tomma” i 
form av Edströms uppenbara stolthet, röstens höjda tonläge och inte 
minst hans utagerande kroppsspråk när han talade om ”idrottsmän-
nens nytta för en nation” och ”de framgångar som soldaterna ha på 
många håll”, som väckte min nyfikenhet att ta reda på mer om hans 
förhållande till Nazityskland.147 Detta visar hur audiovisuellt material 
som historisk källa kan fylla en viktig funktion: det betydelsefulla är 
inte bara vad som sägs av en viss person vid ett visst tillfälle, utan ock-
så hur detta sägs. Beträffande Edströms önskan i talarfilmens avslut-
ning om att idrottsmännen skulle bli till nytta för ”vårt svenska foster-
land” infriades snart hans förhoppningar. I slutet av 1940 hävdes näm-
ligen förbudet mot idrottsutbyte med krigförande länder och med den 



svenska utrikesledningens goda minne blev den svenska idrottsrörel-
sens aktiva utbyte med Nazityskland ett sätt att mildra spänningarna 
med det mäktiga Tredje Riket.148 Därmed kom Sverige och svensk 
idrottsrörelse att spela en mindre smickrande roll i Nazitysklands för-
sök att bryta sin kulturella isolering, ett faktum vars följder fortfarande 
inte utretts tillfyllest inom forskningen.




























