
Högskolan Halmstad

Sektionen för Humaniora/ LUT

Historia 61-90 hp

“En ärbar delegation av tyska atleter”

– Problematiken om ett tyskt deltagande på de olympiska spelen 1896 och

Willibald Gebhardts inverkan i konfliktlösningen –

Fabian Helbig                  Handledare

C-uppsats i historia ht 2012                  KG Hammarlund



Abstrakt

De första olympiska spelen i modern tid, år 1896 i Aten, drabbades ur ett tyskt perspektiv 

av politiska frågor som framför allt representerades av konflikten mellan de tyska 

gymnasterna och olympiadens förespråkare. Syftet med den föreliggande uppsatsen är att 

belysa problematiken om ett tyskt deltagande i Aten 1896 mellan åren 1894 och 1896, en 

tidsperiod då de olympiska spelen var på väg att återupptas, genom att besvara följande 

frågor: Vilka förutsättningar ledde till att de olympiska spelen återupptogs 1896? Vilka 

anledningar låg till grund för att Tysklands deltagande i Aten tidvis var svårt att föreställa 

sig, och vilka ansträngningar krävdes för att  Tyskland slutligen skulle komma att delta? 

Undersökningens fokus ligger, vid sidan av olympiadens grundare Pierre de Coubertin, på 

Willibald Gebhardt, chef de mission för det tyska laget  1896. Både Coubertins och 

Gebhardts inverkan i processerna för att återuppta de olympiska spelen och att lösa 

mångtaliga utrikes- och inrikespolitiska konflikter undersöks med hjälp  av en 

sociokulturell teori av Pierre Bourdieu. Bourdieus habitusteori bildar grunden för analysen 

av Coubertins och Gebhardts bevekelsegrunder för ett  engagemang inom den nya 

olympiska rörelsen. Vid sidan av sekundärlitteraturen om OS 1896 används också ett större 

antal primärkällor, bland annat av Gebhardt själv och Pierre de Coubertin, vilka behandlar 

de olika konflikter som uppstod i samband med ett  tyskt deltagande. Den föreliggande 

undersökningens resultat visar att Gebhardts inverkan kan betecknas som avgörande för 

olympiadens framgångar i allmänhet och ett tyskt deltagande i Aten 1896 i synnerhet och 

rättfärdigar att beteckna Gebhardt som sakförare av den olympiska idéen i Tyskland i slutet 

av 1800-talet. 
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Zusammenfassung

Die ersten modernen Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen wurden, aus 

deutscher Sicht, von politischen Fragen überschattet, welche hauptsächlich durch den 

Konflikt zwischen den Deutschen Turnern und den Befürwortern der Olympischen Spiele 

hervorgerufen wurden. Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es die Situation in 

Deutschland am Vorabend der Wiedereinführung der Olympischen Spiele mit  Hilfe der 

folgenden Fragen zu beleuchten: Welche Vorraussetzungen führten zu einer 

Wiederaufnahme der Olympischen Spiele 1896? Welche Ursachen lagen zu Grunde, dass 

Deutschlands Teilnahme in Athen zeitweise unvorstellbar war und welche Anstrengungen 

bedurfte es für eine schlussendlich geglückte Teilnahme? Das Hauptaugenmerk dieser 

Arbeit liegt dabei auf dem Wirken von Pierre de Coubertin, Begründer der modernen 

olympischen Idee, und Willibald Gebhardt, chef de mission der deutschen Olympia-

mannschaft von 1896. Coubertins und Gebhardts Einwirken in die Prozesse der 

Wiederaufnahme und der Lösung der zahlreichen innen- und aussenpolitischen Konflikte 

werden mit Hilfe einer soziokulturellen Theorie von Pierre Bourdieu untersucht. Bourdieus 

Habitustheorie bildet die Grundlage für die Analyse von Coubertins und Gebhardts 

Beweggründen für ihr Engagement innerhalb der olympischen Bewegung. Neben 

Sekundärliteratur, welche die Olympischen Spiele 1896 behandelt, werden in der 

vorliegenden Arbeit ebenfalls eine größere Anzahl Primärquellen, unter anderem von 

Gebhardt und Pierre de Coubertin, zu den unterschiedlichen Konflikten im Zusammenhang 

mit einer deutschen Teilnahme verwendet. Die vorliegende Arbeit kommt zu dem Resultat, 

dass Gebhardts Wirken für den Erfolg der Olympischen Spiele im Allgemeinen und eine 

deutsche Teilnahme in Athen 1896 im Speziellen als entscheident bezeichnet werden kann 

und damit  die Bezeichnung Gebhardts als Sachverwalter der olympischen Idee im 

ausgehenden 19. Jahrhundert gerechtfertigt ist.
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1. Inledning

“The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part[...]”.1

(Ethelbert Talbot) 

Den 6 april 1896 hände något enastående i idrottens historia. En grekisk tradition som hade 

upphört för mer än 1500 år sedan återupptogs – de olympiska sommarspelen. Efter att 

kejsare Theodosius2  förbjöd olympiska spel år 393 e. Kr. fanns där flera internationella 

försök att återuppliva den olympiska idéen i flera europeiska länder – till och med i 

Sverige.3  På 1830-talet hade entusiaster i Ramlösa utanför Helsingborg försökt att 

arrangera en olympiad och ett minne därifrån är stadsdelen Olympia.4  Enande för alla 

tidigare försök är det faktum att de misslyckades med sina målsättning att återuppliva de 

klassiska olympiska spelen. Det var den franske entusiasten Pierre de Coubertin5 som fick 

fart på projektet i slutet av 1880-talet, en tid då den moderna tävlingsidrotten började växa 

fram.6 Men det krävdes mycket övertalningsförmåga, och inte bara en gång var faran stor 

att  projektet skulle komma att ställas in, innan Coubertin lyckades med sitt försök att 

1

1 Det var biskop Ethelbert Talbot som sa de berömda orden i en gästpredikan i St. Paul’s katedralen 1908 och 
som Pierre de Coubertin gjorde till det olympiska valspråk “L’important dans ces Olympiades, c’est moins 
d’y gagner que d’y prendre part” (Svenska: “Det viktigaste med de olympiska spelen är inte att vinna utan 
att deltaga”)

2 Theodosius I. (346-395), romersk kejsare från 379 till sin död.

3 Jfr. Lennartz, Karl, Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia und den Olympischen Spielen in der Zeit von 
393-1896, Theorie der Leibeserziehung, Texte - Quellen - Dokumente, Band 9, Schorndorf, 1974. s. 13-153. 

4 Initiativtagaren av “olympiska spel” 1834 i Ramlösa utanför Helsingborg var Gustaf Johan Schartau 
(1794-1852), gymnastik- och fäktlärare vid kungliga akademien i Lund och efterträdare av Sveriges 
gymnastikfadern Per Henrik Ling. Schartau grundade 1834 Olympiska föreningen vilken arrangerade spelen. 
Arrangemanget blev dock inställd året därpå. 
Jfr. Driega, Alexander WM., “Olympics before Pierre de Coubertin”, I Journal of Olympic History, Volume 
5, Nr. 2, 1997, s. 22-25. Tillgänglig: http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv5n2/JOHv5n2g.pdf 
(2012/11/27) 

5 Pierre Frédy baron de Coubertin (1863-1937), fransk baron, pedagog och skapare av de moderna olympiska 
spelen. Se särskilt kapitel “Pierre de Coubertin – vägröjare för de moderna olympiska spelen” s. 11-14 i den 
här volymen. 

6 Jfr. Sylvén, Sune & Karlsson, Ove, OS: Historia & Statistik, Stockholm, 2008, s. 9.

http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv5n2/JOHv5n2g.pdf
http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv5n2/JOHv5n2g.pdf
http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv5n2/JOHv5n2g.pdf
http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv5n2/JOHv5n2g.pdf


återuppliva de olympiska spelen. “1896 rörde sig atleterna återigen på grekisk mark men 

tävlingarna hade flyttat från det nyligen framgrävda Olympia till huvudstaten Aten”.7 

116 år senare är de olympiska spelen i modern tid utan tvivel ett evenemang av 

världsformat. Vart  fjärde år står de i fokus för en världsomfattande förnimmelse som 

innebär en enorm ekonomisk faktor och är scenen för globala idrottsstjärnor som förevigar 

sig genom sina prestationer i det kollektiva medvetandet. “Idrotten och särskilt OS har 

tagit en allt större plats i människors liv och i samhället i stort”8 sedan Pierre de Coubertins 

dagar. Vilken betydelse de olympiska spelen i själva verket har visar en blick i statistiken. 

På de första spelen i Aten 1896 deltog 241 atleter - bara män - från 14 olika nationer, som 

tävlade i 43 grenar.9 När de olympiska spelen återvände till Grekland år 2004 hade deras 

karaktär förändrats betydligt. Drygt ett sekel efter premiären i Aten deltog nu 10.625 atleter  

från 201 nationer som mätte sig med varandra i 301 grenar.10  Under tiden hade andelen 

kvinnliga idrottare ökat med drygt 40 procent. 

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med det föreliggande arbetet är att belysa problematiken om ett tyskt deltagande i de 

olympiska spelen 1896 i Aten mellan åren 1894 och 1896, en tidsperiod då de olympiska 

spelen var på väg att återupptas. Arbetets fokus ska till viss del läggas på Pierre de 

Coubertin, grundare och drivkraften bakom den olympiska rörelsen, och på enskilda 

representanter av de tyska gymnasterna, men framför allt på Willibald Gebhardt11, Chef de 

mission för det tyska laget i Aten 1896, idealist, kämpe för den olympiska idéen och den 

första tysken i den internationella olympiska kommittén (IOK). Arbetets frågeställningar, 

som står till grund för analysen, låter därmed: 

2

7 Sylvén, Sune & Karlsson, Ove, OS: Historia & Statistik, s. 9.

8 Nilsson, Per, “Ledare” I Svensk Idrottsforskning, årgång 21, Nr. 2, 2012, s. 3. 

9 Alla uppgifter enligt IOK. Se härtill: http://www.olympic.org/athens-1896-summer-olympics (2012/11/21).

10 Se härtill: http://www.olympic.org/athens-2004-summer-olympics (2012/11/21).

11 Dr. Karl August Willibald Gebhardt (1861-1921), tysk naturvetenskapsman och skapare av den olympiska 
rörelsen i Tyskland. Se särskilt kapitel “Willibald Gebhardt” s. 17-20 i den här volymen.

http://www.olympic.org/athens-1896-summer-olympics
http://www.olympic.org/athens-1896-summer-olympics
http://www.olympic.org/athens-2004-summer-olympics
http://www.olympic.org/athens-2004-summer-olympics


Vilka förutsättningar ledde till att de olympiska spelen kunde återupptas?

Vilka anledningar låg till grund för att Tysklands deltagande tidvis var omöjligt att 

realisera?

Vilka ansträngningar krävdes för att Tyskland slutligen skulle komma att delta och vilken 

roll spelade Willibald Gebhardt i detta sammanhang?

1.2. Problemformulering

Det föreliggande arbetet syftar till att skapa ett  kumulativt sammanhang till tidigare 

forskning kring Tysklands deltagande i de olympiska spelen 1896. Huvudanledningen till 

detta är att komplettera forskningen som hittills har saknat ett vetenskapligt arbete som inte 

enbart betraktar de utrikes- och inrikespolitiska konflikter som rådde i Tyskland i samband 

med ett tyskt deltagande i Aten 1896 ur ett strukturperspektiv. Tidigare forskning 

betraktade framförallt kollektiva aktörer så som Frankrike, Tyskland eller de tyska 

gymnasterna, något som är oundvikligt med tanke på de historiska förhållandena i Europa i 

slutet av 1800-talet. Den föreliggande uppsatsen skulle dock snarare skaffa ett ännu 

bredare fokus genom att, i motsats till tidigare forskning, använda ett aktörsperspektiv på 

individnivå, med utgångspunkt i Pierre Bourdieus habitusteori, för att besvara uppsatsens 

frågeställningar och belysa Willibald Gebhardts betydelse för ett framgångsrikt tyskt 

deltagande i Aten 1896. 

1.3. Disposition och metod

Det här arbetet består i huvudsak av fyra delar. För att undersöka aktörernas olika 

positioner och överväganden skall arbetets första del, som är av deskriptiv karaktär, 

uppvisa den bakgrund och de förutsättningar som ledde till att  de olympiska spelen 

återupplivades. Därför är det absolut nödvändigt att närma sig arbetets två huvudaktörer 

3



Pierre de Coubertin och Willibald Gebhardt som individuella aktörer för att  tänka sig in i 

deras bakgrund, agerande och habitus såväl ursprunget till dessa. Arbetets första del är 

därmed delvis av komparativ karaktär. För övrigt  lägger det första kapitlet grunden för att 

besvara frågan om förutsättningarna för ett återupplivande av de olympiska spelen, ett 

resultat av en utveckling i Europa som har sina rötter i den italienska humanism.12

I anslutning till det första kapitlet redogör föreliggande arbete för konflikten som uppstod 

på en internationell nivå i samband med frågan om ett tyskt deltagande i Aten. Härtill är 

det nödvändigt att gå ända tillbaka till IOK:s konstituerande kongress i Paris 1894. Genom 

en konsekvent utvärdering och tolkning av det för arbetet avgörande förstahandsmaterial, 

som granskades källkritiskt, analyseras Pierre de Coubertins och de tyska gymnasternas 

olika uppfattningarna om ett tyskt deltagande i Paris 1894 och visa hur Willibald Gebhardt 

försökte förmedla i konflikten. 

Den tredje delen av det föreliggande arbetet riktar sig mot konflikten mellan Willibald 

Gebhardt och gymnasternas representanter kring ett  tyskt deltagande i Aten. De utvalda 

primärkällorna skall återspegla hur Tysklands ledande gymnaster opponerade sig mot ett 

möjligt deltagande i Aten med tanken på de händelser som beskrevs i föregående kapitel 

och hur Gebhardt försökte motverka utvecklingen genom att övertyga gymnasterna om att 

delta. Dessutom skapar kapitlet, med hjälp av den omfångsrika sekundärlitteraturen, ett 

logiskt och kumulativt sammanhang till Tysklands speciella förutsättningar innan OS 1896, 

genom att hänvisa till Tysklands idrottshistoria och dess arv, vilket står beskrivet i 

sekundärlitteraturen. Här ligger dessutom grunden för att besvara frågan om anledningarna 

till att Tysklands deltagande tidvis var svårt att föreställa sig.

Ett följande kapitel visar vilka ansträngningar som krävdes för att Willibald Gebhardt 

slutligen skulle föranledda ett tyskt lag i Aten. Här finns även grunden för att besvara 

frågan om Gebhardts betydelse för ett tyskt deltagande genom att härleda konsekvenser 

som uppstod på grund av Gebhardts inverkan. 

4

12 Se härtill särskilt kapitel 2.2. “Antikreceptionen som grund för den olympiska pånyttfödelsen” s. 14-17 i 
den här volymen. 



Undersökningen avslutar med en sammanfattande analys som vid sidan av slutsatserna 

innehåller en diskussion respektive tolkning av arbetets frågor. 

För att besvara de ställda frågorna används i den föreliggande uppsatsen kvalitativa 

metoder som är inriktade på tolkning av materialet och med dess hjälp har källuppgifterna 

analyserats och värderats.13  Vid sidan av den redan nämnda källkritiken används i den 

föreliggande uppsatsen huvudsakligen den induktiva metoden, dvs. författaren “utgår ifrån 

iakttagelser i materialet och bygger upp empiriska generaliseringar utifrån dem”.14 Själva 

källmaterialet analyserades systematiskt i syfte att belysa det innehåll som är relevant för 

uppsatsen och på så sätt tolka materialet.

1.4. Teoretiska utgångspunkter och avgränsningar

Vid denna kartläggning av de konflikter som uppstod i samband med ett tyskt deltagande i 

Aten 1896 kommer, vilket  nämndes redan i avsnittet Syfte och frågeställning, begreppet 

aktörsperspektiv att användas, för att, så som Dahlgren & Florén uttrycker det “försöka 

fokusera direkt på den förändringsskapande processen genom att studera människan som 

handlar”.15  Handling skiljs i det här sammanhanget från begreppet beteende genom att 

aktörerna (i det här fallet Willibald Gebhardt, enskilda tyska gymnaster och Pierre de 

Coubertin), dvs. personerna som handlar, är medvetna om sina ageranden.16 Enligt Florén 

& Ågren försöker forskaren med hjälp  av aktörsperspektivet  “förstå vad individen eller 

gruppen hade för intentioner att  handla på det ena eller det andra sättet” och 

aktörsperspektivet “beskriver därmed motsatsen till vad som ofta framställs som 

strukturperspektiv”.17  För att undvika ett renodlat aktörsperspektiv som “förlorar i 

5

13 Jfr. Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, 
Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 180.

14 a.a., s. 181.

15 a.a., s. 131.

16 Jfr. Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 122. 

17 Ibid. 



förklaringskraft på grund av att det bortser från de strukturella ramar aktörerna befinner sig 

i” skall det här arbetet  “väga in också de begränsningar vilka skapades för de handlande 

personerna”18, så som det kritiska tysk-franska förhållandet under 1890-talet och 

gymnasternas uppfattningar, traditioner, syn och inflytande i Tyskland i slutet  av 1800-talet 

och på så sätt skapa förståelse för aktörernas handlingar. 

Ett exempel på en teori kring aktörer, som delvis används inom historievetenskapen, är 

Pierre Bourdieus19  habitusteori, som “förklarar hur individens tidigare livshistoria 

påverkar hennes nuvarande förhållningssätt och därmed sociala praktiker”.20  Här är 

aktörernas handlande “bestämt av det område (fält) på vilket han handlar, det  värde som 

spelet på fältet går ut på att samla (kapital) och de egenskaper (habitus) som det kräver av 

dem”.21  Bourdieu uttrycker sin ambition att  korrigera strukturalismens ensidiga 

strukturorientering genom att säga: “Min avsikt var att  föra tillbaka aktörer av kött och 

blod som hade försvunnit [...], genom att betraktas som epifenomen till strukturerna”.22 I 

det föreliggande arbetet är syftet främst att diskutera aktörernas handlande med anknytning 

till fält, kapital och habitus. 

Begreppet fält beskrevs i Bourdieus mening, enligt Donald Broady, som “ett system av 

relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något 

för dem gemensamt”.23 Vidare måste ett område som skall kunna analyseras som ett  fält 

“besitta en tillräcklig grad av autonomi, dvs. det måste vara en värld för sig och de som 

deltar i spelet är specialister som är mer beroende av varandra [...] än av omvärlden”.24 I 

det föreliggande arbetet skall den moderna olympiska rörelsen, som konstituerade sig 

6

18 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar, s. 122.

19 Pierre Félix Bourdieu (1930-2002), fransk sociolog, kulturantropolog och författare. 

20 Lundin, Elin, Motstånd och kreativitet: George Herbert Meads bidrag till aktörstrukturdebatten, (Diss.), 
Stockholm, 2004, s. 59. 

21 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar, s. 123.

22 Honneth, Axel, Kocyba, Hermann & Schwibs, Bernhard, “The struggle over the symbolic order: An 
interview with Pierre Bourdieu”, Theory, Culture & Society, Volume 3, Nr. 3, s. 35-53, I Lundin, Elin, 
Motstånd och kreativitet, s. 58. 

23 Broady, Donald, Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, Stockholm 
1989, s. 3. 

24 Broady, Donald, Nätverk och fält I Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala nätverk och fält, Uppsala, 2002, s. 
51. 



genom de första olympiska spelen 1896, och som framstår som vår tids utan jämförelse 

viktigaste idrottsevenemang25 , ses som ett  fält på vilket “aktörerna konfronteras med 

specifika intressen – intressen som är knutna till den position aktörerna innehar i detta 

fält”.26  Viktigt att framhäva är det faktum att den olympiska rörelsen förutom själva 

evenemanget omfattar även organisationen (IOK) och Coubertins filosofi, som kallas 

numera olympism.27  Bourdieu själv ger anledning till att betrakta den moderna olympiska 

rörelsen som ett fält, genom att beskriva idrottens historia som relativt autonom. “Även när 

de stora händelserna i den ekonomiska och politiska historien markerar rytmen, har 

idrottens historia sitt eget tempo, sina egna utvecklingslagar, sina egna kriser, kort sagt sin 

egen specifika kronologi”.28 

För att skaffa sig tillgång till ett fält behövs vissa resurser som avgör om någon aktör får 

tillgång till fältet, något som Bourdieu betecknar med kapital. Detta kan skilja sig i 

kulturellt  (språkbruk eller förtrogenhet med den erkända kulturen), ekonomiskt (materiella 

tillgångar och kännedom om ekonomins spelregler), socialt (vänskapsförbindelser, 

kontakter) eller det överordnade symboliska kapitalet (renommé, prestige).29  Den här 

undersökningen siktar på att belysa kapitalet  hos aktörerna, det vill säga deras egna 

förutsättningar för att  skapa förståelse för sitt agerande i fältet och hur aktörernas 

personliga egenskaper leder till en mer överordnad livsstil som innefattar specifika 

tillgångar och praktiker och som betecknas med habitus.

Habitus är hos Bourdieu ett  begrepp som hjälper till “att förklara mänskligt handlande som 

en produkt av reflektion och avsiktligt beteende [...] och uttrycker det förhållandet att det 

liv som människor lever och har levt, påverkar deras åsikter och sätt att handla, vilket 

bidrar till att olika praktiker återskapas men också förändras om det uppstår dissonans 

7

25 Jfr. Lindroth, Jan, Idrott under 5000 år, Stockholm, 2011, s. 131. 

26 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, Uddevalla, 1992, s. 194.

27 Jfr. Lindroth, Jan, Idrott under 5000 år, s. 131. 
För djupare studier kring Coubertins olympism som innebär hans åsikter om pedagogik och idrottsideologi 
se: Coubertin, Pierre de, Carl-Diems-Institut (red.), Die gegenseitige Achtung: Le respect mutual, St. 
Augustin, 1988, särskilt kapitel “Die Pflege des Gewissens”, s. 44-47. 

28 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, s. 195. 

29 Jfr. Broady, Donald, Nätverk och fält, s. 53. 



mellan habitus och den sociala omgivningen”.30  Habitus är därmed ett förklarande led 

mellan sociala förhållanden och individens beteende, och på så sätt ett allomfattande 

handlingsmönster som innefattar individens uppträdande och tar hänsyn till livsstil, smak, 

språk och den grupp individen tillhör. I detta sammanhang kan habitus vara ett  medel för 

att  avgränsa sig från andra grupper. Samtidigt anses habitus vara en grund för individens 

val av olika livsstilar, vilka i sig bildar utgångspunkten för en reproduktion av social 

verklighet, genom att individen “skapar ett tydnings- och förnimmelseschema av de 

strukturerna på grund av sitt beteende”.31

I det föreliggande arbetet utgör habitus ett hjälpmedel för att förklara på vilket sätt de olika 

aktörerna agerade och konkurrerade med varandra i fältet moderna olympiska rörelsen i 

samband med ett tyskt deltagande i Aten 1896. 

Denna undersökning av förhistorien till de första olympiska spelen i modern tid 1896 i 

Aten koncentreras i huvudsak till åren 1894-1896. Anledningen till detta är en önskan om 

att anpassa forskningsfältet till arbetets huvudkällor, vilka uppvisar de internationella 

konflikterna mellan Pierre de Coubertin och de tyska gymnasterna och de konflikter inom 

Tyskland, mellan Willibald Gebhardt och gymnasterna, som uppstod kring ett tyskt 

deltagande mellan IOK:s konstituerande kongress i juni 1894 och själva olympiska spelen i 

juli 1896. Vid sidan av detta ger arbetet i början en överblick över Pierre de Coubertins och 

Willibald Gebhardts personliga bakgrunder som ligger ännu längre tillbaka i tiden. 

1.5. Litteratur och forskningsläge

Det var under en lång tid andra personligheter som stod i rampljuset, och därmed även i 

forskningens fokus, kring den olympiska pånyttfödelsen, så som Pierre de Coubertin, som 

fick mest beröm för sin verkan och sin insats. I Tyskland var det först och främst 
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30 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, s. 12f. 

31 Bourdieu, Pierre, Meditationen: Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main, 2001, s. 178.



Gebhardts efterträdare Carl Diem32 som lyckades få sitt  namn förknippat  med olympiadens 

anda. Gebhardts förtjänst blev länge nästan obeaktad. Visserligen fanns där enstaka, och i 

så fall uteslutande positiva, omnämnanden av Gebhardts inflytande och inverkan, men 

först i början av 1990-talet och genom etableringen av Willibald-Gebhardt-Institutet i 

Essen, som hittills lyckats med att  publicera två antologier kring Gebhardt och hans 

inverkan, fick han en rimligare historisk inordning. 

Tysklands speciella utrikes- och inrikespolitiska konflikter i samband med OS 1896 har 

redan varit  ett forskningsföremål inom den nationella och internationella historie-

forskningen. Inte minst på grund av det enorma intresset kring OS i samband med 100 års -

jubileet. Tidigare arbeten nöjde sig emellertid med ett beskrivande av Tysklands speciella 

konflikter och resultatet, vilket  var att Tyskland slutligen deltog. Gebhardts insats nämns i 

detta sammanhang utan att det frågas efter möjliga konsekvenser som hade kunnat uppstå 

om Willibald Gebhardt inte hade varit så energisk i sin kamp för att ställa upp  ett tyskt lag i 

Aten. 

Den föreliggande undersökningen innefattar både ett större antal primärkällor och utvald 

sekundärlitteratur som kritiskt granskades angående deras användbarhet i arbetets syfte. 

Arbetets viktigaste källor är ett stort antal personliga och offentliga skrifter och 

ställningstaganden från Willibald Gebhardt, andra enligt arbetets syfte viktiga 

personligheter så som Pierre de Coubertin, ett flertal olika idrotts- och gymnastikförbund 

samt deras representanter och pressen, som finns huvudsakligen i Gebhardts Soll 

Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen och källsamlingen av Carl-Diem 

Institutet i Essen Dokumente zur Frühgeschichte der Olympischen Spiele. När det gäller 

primärkällorna, som beskriver den politiska situationen mellan Tyskland och Frankrike i 

samband med OS 1896, är det framförallt Pierre de Coubertins verk som behöver nämnas. 

Böckerna Einundzwanzig Jahre Sportkampagne och Olympische Erinnerungen ger en bild 

av de händelser som uppstod i samband med de första olympiska spelen och innehåller 

bland annat Coubertins korrespondens med Willibald Gebhardt. 
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32 Carl Diem (1882-1962). Tysk idrottsfunktionär som ledde arbetet med att förbereda de olympiska 
sommarspelen i Berlin 1916, som på grund av första världskriget ställdes in. Senare Chef de Mission för det 
tyska laget vid sommarspelen 1928 och 1932. Generalsekreterare för organisationskommittén och tongivande 
i planeringen och genomförandet av de olympiska sommarspelen 1936 i Berlin.



Sekundärlitteraturen kring OS 1896 kan betecknas som omfångsrik. Willibald Gebhardts 

inverkan kring de första olympiska spelen beskrivs i Roland Naul och Manfred Lämmers 

böcker Willibald Gebhardt - Pionier der olympischen Bewegung och Die Männer um 

Willibald Gebhardt. De två var de första som krävde ett större beaktande för Gebhardts 

inverkan för den olympiska idéen i Tyskland, och som lade grunden för en rimligare 

historisk inordning av Gebhardts förtjänster under början av 1990-talet. Deras arbeten, som 

bearbetar frågeställningar om Gebhardts förtjänster i jämförelse med Carl Diems, uppvisar 

Gebhardt som vägröjare för sin efterträdare. Eerke Hamers Willibald Gebhardt och Klaus 

Huhns Der vergessene Pionier kompletterar forskningen kring Gebhardt med att 

huvudsakligen fokusera på både Gebhardts inverkan som representant för den olympiska 

idéen och som forskare och vetenskapsman. 

Gymnasternas inflytande för ett tyskt deltagande i Aten 1896 har hittills inte undersökts i 

en egen volym. Bakgrundsinformation kring de tyska gymnasterna, deras historia, 

traditioner, syn och ideal finns i motsats till detta i ett  större antal; Framför allt i Wolfgang 

Eichels Die Körperkultur in Deutschland von 1789 bis 1917, Michael Krügers 

Körperkultur und Nationsbildung, Franz Bendas doktorsavhandling Der Deutsche 

Turnerbund 1889, Svenja Goltermanns Körper der Nation: Habitusfomierung und die 

Politik des Turnens 1860-1890 och i Horst Geyers Olympische Spiele 1896-1996: Ein 

deutsches Politikum. 

När det gäller mer sammanfattande information kring den olympiska tanken och vägen till 

ett  återupplivande bör Karl Lennartz Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia in der Zeit 

von 393-1896 nämnas, en publikation som vid sidan av ett större antal historiska källor 

innehåller en översikt över olympiadens traditioner och de tidigare försöken att återuppta 

olympiska spel. Tysklands deltagande i OS 1896 beskrivs utförligt i Horst Ueberhorsts Von 

Athen bis München. Här är det framförallt statistik och resultat från alla olympiska spel 

mellan 1896 och 1972 som står i centrum.

Avslutningsvis ges några hänvisningar till den språkliga utformningen av den här 

undersökningen. Alla tyska och franska citat som används i det här arbetet är självständigt 

översatt till svenska av arbetets författare. 
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2. Historisk bakgrund och förutsättningar för de moderna 

olympiska spelen 

2.1. Pierre de Coubertin – vägröjare för de moderna 

olympiska spelen

De olympiska spelen i modern tid är oskiljaktiga från namnet Pierre de Coubertin.33 

Coubertin föddes den 1 januari år 1863 i Paris och härstammar från en gammal 

inflytelserik adelsfamilj. Såsom många andra unga fransmän har även Coubertin varit 

negativt påverkad av det katastrofala slaget i Sedan 1870 och det slutgiltiga nederlaget mot 

Preussen i det tysk-franska kriget, som lämnade sina spår i en hel fransk generation genom 

att försvaga fransmännens självförtroende.34  I motsats till sin härkomst och 

familjetraditionen att  sträva efter en karriär inom militären eller att tjäna fosterlandet 

genom ett arbete inom utrikesdepartementet valde Coubertin en helt annan väg för att 

övervinna sitt  personliga trauma. Han började ägna sig åt pedagogiken. Övertygad om 

pedagogikens möjliga positiva inflytande skrev Coubertin: “[...] där finns bara ett enda 

effektfullt botemedel för Frankrikes nationella storhet: “nämligen en förändrade, helt 

omgestaltade pedagogik.”35 Under en studieresa igenom England år 1883 kom Coubertin i 

kontakt med Thomas Arnolds36 åsikter och idéer kring reformpedagogiken, som lämnade 

djupt intryck på Coubertin och föranledde honom till sina påståenden om 

kroppsövningar.37 Enligt Coubertin är sådana övningar “nyckeln till en nationell storhet” 
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33 Jfr. Stolt, Åke, Ingen lek utan eld: En olympisk krönika från Aten till Aten, Falun, 2004, s.21.

34 Jfr. Sylvén, Sune & Karlsson, Ove, OS: Historia & Statistik, s. 10. 

35 Coubertin, Pierre de, Einundzwanzig Jahre: Sportkampagne (1887-1908), Paris 1909, (eftertryck: 
Düsseldorf, 1982), s. 11. 

36 Thomas Arnold (1795-1842), engelsk pedagog och historiker. Från 1828 till 1841 rektor av Rugby-skolan i 
Warwickshire. Arnold har haft stor betydelse i att idrottsliga kroppsövningar inkluderades i det engelska 
utbildningssystemet. 

37 Coubertin sammanfattar sina iakttagelser i sin bok L’Education en Angleterre vilken han publicerade i 
Paris 1888. Boken är en blandning av anekdoter, statistik, moraliska reflektioner över vad han observerade i 
England, uppfostringsetnografi och resebok.
Jfr. Smith, Michael LLewellyn, Olympics in Athens 1896: The invention of the modern olympic games, 
London, 2004, s. 68. 



och en “komponent av manlighet”38  som, enligt Coubertin, saknades inom den franska 

bildningen, i motsats till den engelska och i särskilt till den tyska bildningen. Övertygad 

om sina egna idéer blev Coubertin, tillbaka i Frankrike, raskt drivkraften bakom ett  försök 

att etablera en ny  idrottsuppfostran, som kulminerade i bildandet av Kommittén för 

utbredningen av kroppsövningar39 år 1888, vilken han ledde som generalsekreterare. Inom 

kort lyckades Coubertin att övertyga ett  större antal välkända och inflytelserika 

personligheter om att engagera sig inom styrelsen för sin kommitté, personer såsom den 

tidigare fransk premiärministern Jules Simon.40  Det visade sig att  Coubertins 

ansträngningar skulle bära frukt bara ett år senare. Kommittén fick uppdraget att 

genomföra en kongress om aktuella frågor kring kroppsuppfostran i samband med 

världsutställningen i Paris 1889. Under det påföljande året blev Coubertin utnämnd av den 

franska regeringen att  leda en studieresa till USA för att undersöka det amerikanska 

utbildningssystemet. Inte minst  det internationella utbytet  med USA har varit 

utgångspunkten för att Coubertin utvecklade en målinriktad föreställning om en förnyelse 

av de olympiska spelen, med målet  att den internationella sporten skulle få en större roll i 

världen.41  Den 25 september 1892 yttrade sig Coubertin på en konferens på Sorbonne 

universitetet i Paris där han diskuterade idrottens historia och möjligheten att  förnya de 

klassiska antika olympiska spelen:

 “Låt oss sända ut roddare, löpare och fäktare; Det är framtidens frihandelssystem 
 [...] och fredstanken kommer att få ett nytt och kraftfullt stöd. Det är grunden för 
 att [...] drömma om den andra delen av mitt program [...]. Jag hoppas att ni 
 kommer att hjälpa mig som ni hjälpte mig hittills. På så sätt kommer det att vara 
 möjligt att fortsätta och att nå [...] den grandiosa och ärbara uppgiften; 
 återupptagandet av de olympiska spelen”42                 
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38 Coubertin, Pierre de, Einundzwanzig Jahre, s. 15. 

39 Pierre de Coubertins Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation skulle bidra till 
att förmedla idrottens uppfostrande och socialiserande funktion.

40 Jules François Simon (1814-1896), fransk politiker och filosof. Simon har som politiker varit inflytelserik 
inom utvecklingen av det franska utbildnings- och skolsystemet. Nationalförsamlingens medlem i den tredje 
franska republiken och minister för offentlig undervisning mellan 1871 och 1875. Därefter inrikes- och 
premiärminister i personalunion till 1877. 

41 Jfr: Diem, Carl (red.), Ewiges Olympia: Eine Quellensammlung antiker und moderner Texte, 2. Auflage, 
Ratingen, 1971, s. 117.

42 Coubertin, Pierre de, Der olympische Gedanke: Reden und Aufsätze, Lausanne/ Stuttgart, 1966, s. 1. 



Viktigt att framställa i detta sammanhang är att Coubertin “i hela sitt liv stod fast vid att 

vara pedagog. De olympiska spelen hade inte varit ett  självändamål för honom utan ett 

medel för att förverkliga sina pedagogiska mål.”43 Coubertin själv uttryckte det genom att 

säga: “Det var viktigt att det blev ett internationellt ärende därför att bara de icke franska 

initiativ har förmågan att påverka effektivt och varaktigt.”44

I sin strävan mot en förnyelse av de olympiska spelen bevisade Coubertin en fin känsla för 

den dåvarande tidsandan genom att sammanföra den befintliga filhellenism45 och den upp-

kommande internationalismen46, två faktorer som skulle bilda grunden till hans olympiska 

idé, och som på så sätt presenterade Coubertin som en “sensibel seismograf av de moden, 

stämningar och rörelsen av Europas fin de siècle”.47 “Filhellen Coubertin ville utnyttja den 

enorma prestigen hos antiken som en etikett  med reklamverkan för sin nya formel som 

hette olympiska spel.”48 Samtidigt ville Coubertin “täcka över de mångtaliga problem och 

skillnader mellan de olika deltagande länderna med den enorma prestigen av antiken” och 

på så sätt “kuva hela världen under en formel, vilken har ett rykte utan gränser.”49 

Även de andra centrala ledmotiven i Coubertins olympiska idé, fred och mellanfolkligt 

samförstånd, relaterade han till de klassiska antika spelen och överbryggade därmed även 

oförenliga motsägelser. Intagningen av fredsidéen i den olympiska värdeskalan motsvarar 

egentligen inte direkt de klassiska idealen hos de antika olympiska spelen. De sistnämnda 

var präglade av en nationell och uteslutande karaktär genom att endast grekerna kunde 
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43 Höfer, Andreas, Der olympische Friede: Anspruch und Wirklichkeit einer Idee, Sankt Augustin, 1994, s. 
39. 

44 Coubertin, Pierre de, Einundzwanzig Jahre, s. 74. 

45 Filhellenism, “vänskap till hellenerna” betecknar en tidsanda som visade tydligt sympati med grekerna och 
deras kamp mot turkarna 1821-1830. 
Jfr.: Marchand, Suzanne L., Down from Olympus: Archeology and philhellenism in Germany 1750-1970. 
Princeton University Press, 2003, s.6.

46 Med internationalism menas bemödanden om mellanfolkligt samförstånd och mellanstatligt utbyte.

47 Fin de siècle (svenska: sekelslut), är inom kultur- och idéhistorien ett begrepp för vissa tendenser av en 
mentalitet i slutet av 1800-talets slut. Känslor som ofta används för att beskriva den dåvarande nyromantiken 
är ångest, dekadens, allmän trötthet och livsleda. 
Alkemeyer, Thomas, Die Widerbegründung der Olympischen Spiele als Fest einer Bürgerreligion I Gebauer, 
Gunter (red.), Olympische Spiele - die andere Utopie der Moderne: Olympia zwischen Kult und Droge, 
Frankfurt am Main, 1996, s. 65. 

48 Höfer, Andreas, Der olympische Friede, s. 35.

49 a.a., s. 44. 



delta. Coubertins moderna olympiska spel skulle inte bara vara öppna för alla nationer utan 

även sammanföra dem. På så sätt förknippade Coubertin nationella och internationella 

beståndsdelar till ett nytt och hållbart koncept.50

2.2. Antikreceptionen som grund för den olympiska pånyttfödelsen

Pierre de Coubertins satsningar sammanföll med en växande antikreception51 som i slutet 

av 1800-talet blev både kontinuerligt starkare och mer populär, och vilken fick sitt 

ursprung i den italienska humanism. 1569 var det Girolamo Mercuriale52 som med De arte 

gymnastica publicerade en bok om kroppsuppfostran och sportmedicin efter att han hade 

använt mycket av sin studietid till att forska om antikens hygien- och idrottsideal. Han 

relaterade speciellt till de klassiska tävlingar vilka han betecknade som föredömliga.53 

Johann Christoph Friedrich GutsMuths54  och hans Gymnastik für die Jugend från 1793 

siktade mot ungefär samma håll som Girolamo Mercuriale mer än 200 år tidigare. 

GuthMuths bok, som 1804 fick en omarbetad ny  upplaga med den kritiska underrubriken 

Ein Beitrag zur nötigen Verbesserung der körperlichen Erziehung, är en systematisk, 

pedagogiskt motiverad lärobok om kroppsuppfostran, vilken han med anknytning till 
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50 Jfr. Höfer, Andreas, Der olympische Friede, s. 36. 

51 Antikreception (även Nyhumanism) är i slutet av 1800-talet ett uttryck för en “tillbakablickande riktning 
inom kulturlivet som slog vakt om arvet från antiken och dess ideal och som genomsyrade mycket av tidens 
litteratur, konst, arkitektur och idealbildning”. 
Lindroth, Jan, Idrott för kung och fosterland: Den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844-1928, 
Stockholm, 2007, s. 135. 

52 Girolamo Mercuriale (1530-1606), italiensk läkare, vetenskapsman och en av de första författarna som 
publicerade om kroppsuppfostran. 

53 Hur inflytelserikt Mercuriales verk var visade sig t.ex. genom att Johann Joachim Winckelmann, på den 
tiden en av Tysklands ledande arkeologer och konsthistoriker med enormt intresse för det antika Grekland, på 
grund av Mercuriales illustrationer i De arte gymnastika (som speglade mer Mercuriales fantasi än 
vetenskaplig kunskap) fortfarande utgick från att de antika atleterna genomförde sina tävlingar nakna. 
Jfr.: Grafton, Anthony & Most, Glenn W. & Settis, Salvatore (red.), The classical tradition, Harvard, 2010, s. 
415.

54 Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), tysk pedagog och en av pionjärerna för den moderna 
gymnastiken. GutsMuths lärde vid den reformpedagogiska undervisningsanstalten Philantropinum i 
Schnepfenthal (Dessau/ Tyskland). GutsMuths var i Schnepfenthal bland annat lärare av Friedrich Ludwig 
Jahn vilken anses som skaparen av den tyska gymnastiken.
Jfr.: Kämmel, Heinrich J., GuthsMuths: Johann Christoph Friedrich I Allgemeine Deutsche Biographie 
(ADB), Band 10, Leipzig, 1879, s. 224f. 



antiken betecknade som gymnastik.55  GutsMuths grundtanke var därvid präglad av en 

övertygelse om att kroppslig och andlig uppfostran och därmed kroppsliga och andliga 

förmågor behöver varandra tvingande.56 

Några år innan GutsMuths, 1776, organiserade en grupp  filantroper57  kring Johann 

Bernhard Basedow58 i Schnepfenthal en olympisk nationalfest, vilken innebar Dessauer 

Pentathlon, en femkamp som omfattade löpning, hoppning, klättring, att balansera och att 

bära, ett arrangemang vilket visade tydliga paralleller till den antika femkampen.59 

Friedrich Ludwig Jahns60  första tyska Turnfest i Coburg 1860 hade ett liknande motto: 

“Volksfest im Sinne der Hellenen”.61  Tio år innan Jahns Turnfest var det gymnastiks-

pedagogen Otto Heinrich Jäger62 som forskade om den klassiska gymnastiken i Grekland 

och dess inflytande på den tyska samtiden.63

När det gäller filosofi och konst har den antika traditionslinjen vid sidan av (den italienska) 

renässansen sin höjdpunkt, framförallt inom den tyska klassicismen. Klassicismens anfader 

15

55 Jfr. Lennartz, Karl, Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia, s. 54f. 

56 Jfr. GutsMuths, J.C.F., Gymnastik für die Jugend, 1793, (eftertryck: Frankfurt am Main, 1970), s. 64. 

57 Filantrop (“människovän”), en person som är positivt inställd till människor i allmänhet och som utan eget 
vinstintresse verkar för förbättring av människors levnadsvillkor. Med filantropiner betecknas skolor för 
människovänlighet och goda kunskaper. Jfr. Patriksson, Göran, Idrottens historia i sociologisk belysning, 
Malmö, 1973, s. 54.

58 Johann Bernhard Basedow (1724-1790), tysk teolog, pedagog, författare och en av upplysningstidens 
främsta filantroper. Han grundade skolan Philantropinum i Dessau 1774.

59 Jfr. Ueberhorst, Horst, Von Athen bis München, s. 7. Den klassiska antika femkampen utgjordes av 
spjutkastning, hoppning, diskuskastning, kapplöpning, och brottning. Jfr. Sveriges olympiska akademi & 
Sveriges olympiska kommitté (red.), Den olympiska rörelsen, Farsta, 1992, s. 8f.

60 Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), tysk gymnastikutvecklare. Jahn skapade den moderna gymnastiken i 
Tyskland som han redan tidigt förknippade med den tyska nationalrörelsen. 1811 grundade Jahn Tysklands 
första Turnanstalt i Berlin. 
Jfr.: Ohmann, Oliver, Friedrich Ludwig Jahn: frisch, frei, fröhlich und fromm!, Erfurt, 2009, 
inledningskapitel och Guttmann, Allen, The olympics: A history of the modern games, University of Illinois 
Press, Urbana & Chicago, 2002, s. 8f. 

61 Ueberhorst, Horst, Von Athen bis München, s. 8.

62 Otto Heinrich Jäger (1828-1912), tysk pedagog och filosof. Jäger var motståndare till Jahns 
redskapsgymnastik och föredrog en gymnastik utan några redskap förutom en järnstång.

63 Jfr. Krüger, Michael, Einführung in die Geschichte der Leibeserziehung und des Sports: Teil 2. 
Leibeserziehung im 19. Jahrhundert. Turnen fürs Vaterland, (2., neu überarbeitete Auflage), Schorndorf, 
2005, s. 155. 



Johann Joachim Winckelmann64  yttrade 1755 i sin bok Gedanken über die Nachahmung 

der Griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst en i sin tid präglande mening: 

“Den enda möjliga vägen för oss att bli stora, och om möjligt oefterhärmliga, är 

efterhärmningen av de äldre”.65 

En annan milstolpe på vägen mot de olympiska spelen i modern tid var de stora 

ansträngningarna av Ernst Curtius66, för att genomföra utgrävningar på de antika platserna 

i Olympia. Redan Winckelmann, som trodde att där fanns något heligt i de ädla grekiska 

skulpturerna, yttrade likadana åsikter, men dog innan han kunde förverkliga dem. Därmed 

var det  Curtius som fick äran att  begeistra den preussiska kungen Friedrich Wilhelm IV67 

1852 med ett föredrag om Olympia.68  1868 blev han styresman av det nyinrättade 

arkeologiska museet i Berlin innan han började 1875 med själva utgrävningarna.69 

Filhellenism i allmänhet och en besinning till de klassiska olympiska tävlingarna i 

synnerhet har emellertid inte varit ett speciellt tyskt fenomen. Den engelske läkaren 

William P. Brooks70 grundade 1850 sin Olympic Association i den engelska staden Much 

Wenlock och anordnade samma år Much Wenlock Olympic Games för första gången. 

Liknande Coubertin var Brooks huvudtanke att påverka kroppen och själen hos 
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64 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), tysk arkeolog och konsthistoriker. 

65 Winckelmann, J.J., Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und 
Bildhauerkunst, 1755 (eftertryck: Stuttgart 1885), s.8. Tillgänglig: http://archive.org/stream/
gedankenberdie00wincuoft#page/n3/mode/2up (2012/12/06).

66 Ernst Curtius (1814-1896), tysk arkeolog och historiker. Upphovsmannen till de stora utgrävningarna i 
Olympia under senare hälften av 1870-talet. 

67 Friedrich Wilhelm IV (1795-1861), kung av Preussen mellan 1840-1861. 

68 Jfr. Lennartz, Karl, Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia, s. 175f. 

69 De första utgrävningarna av den grekiska halvön Peloponnesos utfördes av en fransk expedition vilken 
nådde Olympia redan 1829 och lyckades inom sex veckor att säkerställa några artefakter innan expeditionen 
ställdes in på grund av ekonomiska problem. Curtius blev därmed den som ledde de första systematiska 
utgrävningarna och fick mest beröm för sitt arbete med att återupptäcka Olympia.
Jfr. Smith, Michael L., Olympics in Athens 1896, s. 105f. och Lambros, Sp., P. & Polites, N. G., The olympic 
games: B.C. 776. – A.D. 1896., Part First: The olympic games in ancient times, Aten, 1896, s. 17. 
Tillgänglig: http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896part1.pdf (2012/12/04).

70 William Penny Brooks (1809-1895), brittisk läkare, botaniker och idrottspionjär. Brooks organiserade 
mellan 1866 och 1883 sju nationella “olympiska” spel i England.

http://archive.org/stream/gedankenberdie00wincuoft#
http://archive.org/stream/gedankenberdie00wincuoft#
http://archive.org/stream/gedankenberdie00wincuoft#
http://archive.org/stream/gedankenberdie00wincuoft#
http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896part1.pdf
http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896part1.pdf


befolkningen positivt genom motion.71  Coubertin själv besökte Much Wenlock Olympic 

Games 1890 och blev uppmuntrad av Brooks att grunda IOK.72 Även i Grekland gjordes 

ansträngningar för att återuppta de olympiska spelen. I Aten genomfördes “olympiska 

tävlingar” under 1860- och 1870-talet. En positiv reaktion utöver Atens stadsgränser fanns 

visserligen inte på grund av att evenemanget var endast för grekerna.73 

Även om idrottens utveckling under 1800-talet började anpassa sig efter den 

uppkommande internationalismen så var den fortfarande ett nationellt färgat ärende. För att 

lyckas med Coubertins idé att införa moderna internationella olympiska spel behövdes 

därmed alltså fler pionjärer som var beredda att kämpa för det här ärendet. Pionjärer som 

Willibald Gebhardt. 

2.3. Willibald Gebhardt – entusiast och idealist

Karl August Willibald Gebhardt föddes den 17 januari år 1861 i Berlin. Han tog 

studentexamen 1879 och flyttade därefter till Marburg för att påbörja sina studier i kemi. 

Redan ett år senare återvände Gebhardt till Berlin och tog, efter ytterligare sju terminer på 

Friedrich-Wilhelms-Universität74, sin examen 1884. Sina studier avslutade han ett år 

senare med sin doktorsavhandling. Gebhardt fortsatte att utbilda sig vidare på universitet 

och följde olika föreläsningar som ledde till att han kom i kontakt med fysiologisk kemi 

och hygien och på så sätt slutligen “förstod betydelsen och värdet av idrotten”.75  1890 

immigrerade Gebhardt till USA där han försökte att etablera sig som vetenskapsman och 

entreprenör vilket blev framgångslöst. Vid sidan av detta forskade han om hygien, som vid 

den tiden uppfattades mer som hälsa i allmänhet än som renlighet, och moderna 
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71 Jfr. Wendl, Karel, The beginning and evolution of the olympic movement and their importance for our 
present society, I Naul, Roland & Lämmer, Manfred (red.), Die Männer um Willibald Gebhardt: Anfänge der 
Olympischen Bewegung in Europa, Schriftenreihe des Willibald Gebhardt Institutes, Band 7, Aachen, 2002. 
s. 13f. 

72 Ibid. 

73 Jfr. Guttmann, Allen, The olympics, s. 11 och Ueberhorst, Horst, Von Athen bis München, s. 30. 

74 Tidigare namnet på Berlins universitet mellan 1828-1946. Nu för tiden Humboldt-Universität zu Berlin. 

75 Hamer, Eerke, Willibald Gebhardt, s. 4. 



terapimöjligheter så som ljusterapi. I detta sammanhang utvecklade Gebhardt sitt intresse 

för kroppsövningar som en hälsofrämjande fysisk uppfostran.76

Efter sin återkomst till Tyskland 1895 grundade Gebhardt en kuranstalt i Berlin77 i vilken 

han använde olika ljusterapeutiska anläggningar som läkningsmetoder, vilka han delvis 

själv uppfann och konstruerade. Hans erfarenheter kring ljusterapin sammanfattade han i 

sitt vetenskapliga arbete Die Heilkraft des Lichtes år 182878, ett fackligt omstritt  arbete 

vilket, enligt Gebhardt själv, skulle skaffa inspiration och intresse och leda till att förmedla 

mellan förment oförenliga positioner. Gebhardts attityd, som var präglat av “ödmjukheten 

att ställa tillbaka det egna egot  för något han betraktade var värt att kämpa för”79 visade sig 

likaledes var utgångspunkten för hans iver att kämpa för ett tyskt deltagande under de 

olympiska spelen i Aten.

Att besvara frågan om vilken bevekelsegrund Gebhardt haft att engagera sig i den 

olympiska rörelsen är inte exakt möjligt. Uppenbarligen var det en blandning av hans eget 

intresse kring idrott80, hans positiva inställning till Coubertins olympiska idé och idéns  

fredsälskande tankar kring mellanfolkligt samförstånd och omständigheten att Gebhardt 

var van vid att åta sig en uppgift även om där fanns mångtaligt motstånd till den. 

Den avgörande impulsen för Gebhardts engagemang inom den olympiska rörelsen måste 

ha kommit på ett evenemang i den grekiska ambassaden i Berlin i februari år 1895. 

Ambassadören Kleon Rangavis81 berättade då för de närvarande gästerna om Pierre de 

Coubertins idé att återuppliva de olympiska spelen och att Tyskland inte bara hade visat 

lågt intresse för att delta utan även visat tydligt motstånd till ett sådant evenemang.82 
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76 Jfr. Hamer, Eerke, Willibald Gebhardt, s.8. 

77 Kurbadeanstalt Karlsbad i Berlin Mitte.

78 Hamer, Eerke, Willibald Gebhardt, s. 30f. 

79 Huhn, Klaus, Der vergessene Pionier: Das erstaunliche Leben des Dr. Willibald Gebhardt, Berlin, 1992, s. 
100.

80 Gebhardt har sedan sin studietid varit en passionerad fäktare.

81 Kleon Rizos Rangavis (1842-1917), grekisk poet och diplomat. Mellan 1891 och 1910 grekiskt sändebud i 
Berlin. 

82 Hamer, Eerke, Willibald Gebhardt, s. 69. 



Avslutningsvis frågade Rangavis sina gäster om det inte fanns någon i Tyskland som skulle 

kämpa för ett tyskt  deltagande, varthän Gebhardt begärde ordet och försäkrade att han 

skulle tillägna sig ärendet.83 

Gebhardt stod vid sitt ord och visade stor handlingskraft inom de kommande månaderna. 

Redan i april 1895 proklamerade han Ausstellung für Sport, Spiel und Turnen 84 som skulle 

ägas rum i Berlin mellan 1/6 - 31/8 1895. Utställningen skulle sammanföra de enskilda 

organisationerna inom den tyska gymnastik- och idrottsrörelsen, vilka genomgick en 

kontinuerlig klyvning vid den tiden, och samtidigt lägga grunden för att finansiera en 

institution som skulle representera Tysklands idrott (inklusive gymnastiken) utomlands: 

Zentralausschuss für den gesamten Sport und das Turnen in Deutschland.85 Uppställningen 

av ett tyskt lag för de olympiska sommarspelen i Aten 1896 skulle, enligt Gebhardt själv, 

vara en viktig beståndsdel av utskottets arbete.86 Gebhardt, vid den tiden vice ordförande 

av utskottet, försökte redan från början övertyga de andra medlemmarna om att ett tyskt 

deltagande i Aten var absolut nödvändigt. Motståndet från det tyska gymnastikförbundet 

DT, som också representerades i utskottet, visade sig emellertid vara för starkt. Framförallt 

var föreställningen om att en fransman var huvudpersonen bakom den olympiska idéen 

svår att acceptera för representanterna av det tyska gymnastikförbundet och av 

Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele.87 De insisterade på att ett tyskt deltagande i 

ett  sådant internationellt  evenemang hade stått i motsats till deras nationella självkänsla. 

Den tyska tidningen Die Deutsche Turnzeitung (DTZ) framställde i april 1895 

gymnasternas åsikter kring ett tyskt deltagande i Aten på följande sätt: “De tyska 

gymnasterna kommer inte att tränga sig på fransmännen.”88
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83 Zessler-Vitalis, Erich, Was jeder Sportsmann von der Olympiade wissen muß!: Ein Charakterbild der 
Sportgeschichte, Hannover, 1928, s. 11f. 

84 (svenska:) Utställning för idrott, spel och gymnastik. 

85 (svenska:) Centralutskott för all idrott och gymnastiken i Tyskland. Det kan ses som den första pro- 
olympiska aktiviteten i Tyskland. Utställningen blev en succé bland publiken men var ändå ett ekonomiskt 
misslyckande. 
Jfr. Lennartz, Karl, Willibald Gebhardt and Germany’s position I Müller, Norbert (red.), Coubertin and 
olympism: Questions for the future. Le Havre 1897-1997, Sydney, 1998, s. 111. 

86 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte der Olympischen Spiele, Köln, 1970, s. 8. 

87 (svenska:) Centralutskott för folks- och ungdomsspel.

88 DTZ, Nr. 20, 16/05/1895, s. 428 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 9. 



Om det hade varit Gebhardts hopp att, med hjälp av en centralorganisation och sin egen 

verkan i en förmedlande roll mellan de olika fronterna, övertyga de tyska idrottsmännen 

om att delta i Aten, så var han åtminstone nu tvungen att inse att han hittills hade 

misslyckat. Det är därför viktigt att fråga efter anledningarna till sådana förbittringar och 

motstånd som tydligt visas i gymnasternas citat i DTZ. Var den historiskt ingrodda 

fientligheten mellan tyskar och fransmän anledningen till motståndet? Eller var snarare 

föreställningen om Coubertins internationalism och dess motsägelse med den antika 

förebilden och gymnasternas ideal grund till den avvisande attityden? 

För att hitta svar på dessa frågor visar det föreliggande arbetet med hjälp  av källmaterialet 

de historiska händelseförlopp som påverkade frågan om ett tyskt deltagande med fokus på 

konflikterna mellan fransmannen Pierre de Coubertin, som drivkraften bakom den 

olympiska rörelsen, och representanterna av Tysklands gymnaster i det tredje kapitlet: 

Utrikespolitiska konflikter om ett tyskt deltagande. Härvid är det nödvändigt att kapitlet går 

tillbaka till den olympiska kongressen 1894 i Paris. Innan dess betraktas i den föreliggande 

uppsatsen Pierre de Coubertin och Willibald Gebhardt som personligheter, med hjälp av 

Pierre Bourdieus habitusteori. Anledningen till detta är att en grund försöker bildas till 

analysen om Coubertins och Gebhardts bevekelsegrunder för ett engagemang inom den 

olympiska rörelsen och för att underlätta förståelsen av hur Coubertin och Gebhardt 

agerade under själva processen.

2.4. Härkomsten och uppväxten som grund för habitualiseringsprocessen

Att vägen till ett återinförande av de olympiska spelen i allmänhet och ett tyskt deltagande 

i Aten 1896 i synnerhet var stenig och besvärlig visades i det föreliggande arbetet redan i 

de tidigare avsnitt som diskuterade Coubertins och Gebhardts första insatser kring det stora 

projektet OS. Att hitta svar till frågan hur båda två kunde lyckas, så att Tyskland slutligen 

deltog i de första olympiska spelen i modern tid 1896, innehåller också försöket att  förstå 

på vilket sätt  de agerade och var man kan hitta anledningarna till agerandet. En möjlighet 

för att närma sig en individs beteende utgör Pierre Bourdieus habitusteori.
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Bourdieu introducerar habitusteorin för att  förena ett strukturdeterminisktiskt  och 

handlingsteoretiskt betraktelsesätt.89 Han beskriver habitus som “stadgad disposition för att 

frambringa stadgade och regelmässiga beteendemönster utan hjälp av enskilda regler”.90 

Habitus är på så sätt en förmedlare mellan de objektiva strukturerna och individen, som 

handlar genom att individen formas av strukturerna. Samtidigt reproducerar individen den 

sociala verkligheten genom att “skapa ett  tydnings- och förnimmelseschema av de 

strukturerna genom sitt beteende”.91  För Bourdieu är det  rent allmänna användbara 

principer som används automatiskt av aktören genom praktisk handling. En aktör som 

använder sådana klassificerbara beteendemönster följer därmed inga konkreta normer utan 

är snarare omedveten sitt eget praktiska förnuft som utvecklas med hjälp av en lång 

habitualiseringsprocess inom sina egna specifika sociala strukturer.92 Denna process börjar 

enligt Bourdieu mycket  tidigt och det är därför intressant att betrakta Coubertins och 

Gebhardts familjära bakgrunder och uppväxter som utgångspunkter för deras beteenden, på 

grund av att små barn tidigt lär sig de symbolformer som utgör deras härkomst och som på 

så sätt påverkar habitualiseringsprocessen. 

Pierre de Coubertin är född i en av Frankrikes mest välbärgade och inflytelserikaste 

familjer. Hans uppväxt är präglad av förvissningen om att han tillhör Frankrikes elit. Han 

lärde sig tidigt hur man skulle bete sig i Frankrikes högsta kretsar och hade alla möjligheter 

att  utbilda sig, eller som Bourdieu uttrycker det: att skaffa sig kulturellt kapital i form av 

bildning. En förutsättning därför var det ekonomiska kapitalet i hans familj som 

möjliggjorde en adekvat utbildning.93  Coubertins mångtaliga studieresor är ett ytterligare 

bevis på hans ackumulation av kulturellt kapital. Tack vare hans familjära härkomst var 

han dessutom välbekant med ett flertal nationella och internationella personligheter som 

han kunde räkna till sin närmare bekantskapskrets. Hans sociala kapital, det vill säga de 
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89 Jfr. Bourdieu, Pierre, Rede und Antwort, Frankfurt am Main, 1992, s. 135.

90 a.a., s. 86.

91 Bourdieu, Pierre, Meditationen: Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main, 2001, s. 178.

92 Jfr. Bourdieu, Pierre, Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main, 1987, s. 172.

93 Coubertins utbildning på jesuitskolan St. Ignace i Paris mellan 1874 och 1881 och på Ecole des Sciences 
Politiques mellan 1882 och 1885 och dess präglande funktion på hans antiksyn beskrivs bland annat i: 
Müller, Norbert, Coubertin und die Antike, Mainz, 2001, s. 2-4. Tillgänglig:http://www.students.uni-
mainz.de/kouvaris/Sport/Sportgeschichte/Coubertin%20Antike.pdf (2013/02/21).

http://www.students.uni-mainz.de/kouvaris/Sport/Sportgeschichte/Coubertin%20Antike.pdf
http://www.students.uni-mainz.de/kouvaris/Sport/Sportgeschichte/Coubertin%20Antike.pdf
http://www.students.uni-mainz.de/kouvaris/Sport/Sportgeschichte/Coubertin%20Antike.pdf
http://www.students.uni-mainz.de/kouvaris/Sport/Sportgeschichte/Coubertin%20Antike.pdf


vänskapsförbindelser och kontakter som Coubertin hade ackumulerat, är därmed likaledes 

basen till att han utvecklade ett  habitus som beskrivs bäst som det hos en internationell, 

nyfiken, allmänt intresserad och välbildad kosmopolit och pedagog. 

I motsats till Coubertin härstammar Willibald Gebhardt från det tyska borgerliga samhället 

med dess livsstil och habitus. Som alla andra borgerliga barn i det dåvarande Preussen 

tillägnade sig även Gebhardt de borgerliga värderingarna genom, som Bourdieu uttrycker 

det, praktisk handling, det vill säga barnen lärde sig att skilja mellan vad som uppfattades 

som artigt och oartigt respektive bra och dåligt genom konkreta situationer och anpassades 

på så sätt in i de allmänna accepterade umgängesformerna.94  Genom att föräldrarna 

förklarade vad bra smak och stil var och förmedlade en känsla för “vad som sig bör” 

utvecklade de barnen ett specifikt habitus som senare skulle möjliggöra ett liv inom det 

tyska borgerliga samhället.95 

En allomfattande bildning var i det  borgerliga Tyskland särskilt viktig. Vid sidan av en 

bred allmänbildning var det den kulturella bildningen som främjades. I skolan och på 

universitetet var det lärarna och professorerna som anammade rollen som förmedlare av 

vad som ansågs som värdefullt och viktigt. “Resultatet  var en specifikt borgerlig livsstil, 

byggd på ett specifikt borgerligt habitus och på de borgerliga värderingarna. Denna livsstil 

företrädde den borgerliga kultur som representerade stora delar av det tyska samhället”.96 

Gebhardt själv studerade på högskolan i Berlin och blev 1885 fil.dr.97  På grund av sin 

högre utbildning och genom sina resor till USA skapade sig Gebhardt så småningom 

tillräckligt kulturellt kapital för att delta i den moderna borgerliga livsstilen, något som han 

hade aldrig kunnat nå genom sitt ekonomiska kapital.98  Han var dessutom en mycket 
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94 Jfr. Thielen, Katharina, Die Macht des Bürgertums im 19. Jahrhundert - Auswirkungen des bürgerlichen 
Wertesystems auf die Gesellschaft, I Skriptum 1, Nr. 2, 2011, s. 72. Tillgänglig: http://www.skriptum-
geschichte.de/wp-content/uploads/2011/11/Seminararbeit_Thielen_2_2011.pdf (2013/02/21). 

95 Jfr. Ibid.

96 a.a., s. 73. 

97 Gebhardt doktorerade med sin avhandling Über substituierte Amide der Kohlensäure Thiokohlensäure 
visserligen i kemi. Det kemiska institutet var dåvarande dock en del av den filosofiska fakulteten. 

98 Gebhardts misslyckat försök att etablera sig som entreprenör i USA kostade honom stora delar av sitt arv. 
Han kunde försörja sig genom sitt arbete som kemist, kunde i motsats till detta dock aldrig bli förmögen 
genom sitt arbete.

http://www.skriptum-geschichte.de/wp-content/uploads/2011/11/Seminararbeit_Thielen_2_2011.pdf
http://www.skriptum-geschichte.de/wp-content/uploads/2011/11/Seminararbeit_Thielen_2_2011.pdf
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skicklig värd som lyckades med att  skapa en bekantskapskrets med ett flertal välkända 

nationella personligheter som skulle få en enorm betydelse för hans insats kring ett tyskt 

deltagande i Aten.99 Möjligtvis ligger här grunden för att Gebhardt slutligen lyckades med 

att övertyga en del atleter och idrottsledare om att  delta i Aten: Hans habitus var präglat av 

det tyska borgerliga samhällets ideal, men samtidigt  av ett modernt, framtidsorienterat, 

förmedlande och internationellt beteende. 

I sin strävan att efterhärma ett  aristokratiskt liv blev det modernt  bland de tyska borgarna 

att  visa upp sitt kulturella100 och ekonomiska kapital. På så sätt försökte de tyska borgarna 

definiera sina positioner i samhället. Bourdieu beskriver det som symbolisk makt, vilken 

finns i samhället beroende på individens position i samhället och vilken fördelas genom 

makt- och positionsstrider inom och utanför det borgerliga samhället.101  Willibald 

Gebhardts habitus verkar även i detta sammanhang vara präglat av det borgerliga 

samhället. Som tidigare redan nämnts beskriver Huhn Gebhardt som “ödmjuk och mer 

intresserad i själva saken än att profilera sig för någon annan”.102 Men samtidigt verkar 

Gebhardt vara medveten om vad han skulle kämpa för och beredd att ge allt för att nå sitt 

mål. Det visade sig att denna inställning också skulle vara utgångspunkten för hans 

agerande som kämpe och förmedlare i konflikten om ett tyskt deltagande i Aten 1896.
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99 Se härtill kapitel “Vägen till Aten” på sidan 41-48 i den här volymen.

100 Några exempel för kulturellt kapital är: akademiska titlar, privata konstverk, eleganta besök i operan, 
m.m..

101 Jfr. Bourdieu, Pierre, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt am 
Main, 1999, s. 353f. 

102 Huhn, Klaus, Der vergessene Pionier: Das erstaunliche Leben des Dr. Willibald Gebhardt, Berlin, 1992, 
s. 100.



3. Utrikespolitiska konflikter om ett tyskt deltagande 

3.1. IOK och olympiska spel – utan Tyskland?

1893 var det Pierre de Coubertins strävan att  väcka sympatier för sin olympiska idé och att 

därmed dryfta möjligheterna att omsätta den i realitet. Det ville han göra genom en  

internationell kongress som skulle diskutera amatörfrågan.103  “Han arbetade fram ett 

förslag till dagordningen och lyckades peta in frågan om återupplivande av de olympiska 

spelen som sista punkt. Den förste augusti 1893 fick han USFSA med sig och det 

beslutades att kongressen skall äga rum 16-23 juni 1894”.104  Coubertin, som hade tio 

månader på sig att förbereda kongressen, försökte att använda tiden på bästa sätt. Hösten 

1893 reste han till och igenom USA och förberedde de amerikanska idrottsrepresentanterna 

för kongressen. Amerikanerna var kritiska och det behövdes mycket ansträngning för 

Coubertin för att övertyga dem om sin idé att återuppliva de olympiska spelen.105 På vägen 

hem till Frankrike reste han igenom England där han bland annat träffade representanter av 

den inflytelserika engelska Amateur Athletic Association106  som lovade att sprida 

information om kongressen i England.107  Inbjudningar gick ut till ledande idrotts-

organisationer, internationella och nationella förbund och enskilda idrottsföreningar.108 

För att  lyckas med kongressen och det nya överordnade målet  att återuppliva de olympiska 

spelen agerade Coubertin medvetet internationellt och betonade hela tiden att  ett tyskt 

deltagande vore “absolut nödvändigt.”109 Hans beteende i själva ärendet väckte emellertid 
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103 Kongressens officiella namn var: Congrès international de Paris pour l’étude et la propagation des 
principes de l’amateurisme och skulle organiseras genom Frankrikes idrottsförbund Union des Sociétés 
Françaises de Sports Athlétiques (USFSA ). 

104 Sveriges olympiska akademi & Sveriges olympiska kommitté (red.), Den olympiska rörelsen, s. 16.

105 Jfr. Guttmann, Allen, The olympics, s. 13. 

106 Amateur Athletic Association of England (AAA), grundad den 24 april 1880 är det äldsta nationella 
idrottsförbund i världen. 

107 Sveriges olympiska akademi & Sveriges olympiska kommitté (red.), Den olympiska rörelsen, s. 16.

108 Kongressens namn ändrades under tiden till Congrès international de Paris pour le rétablissement des 
jeux olympiques (svenska: Internationell kongress för ett återupplivande av de olympiska spelen). 
Jfr. härtill: de Coubertin, Pierre, Einundzwanzig Jahre, s. 194.

109 Coubertin, Pierre de, Olympische Erinnerungen, Frankfurt am Main, 1959, s. 24. 



tvivel angående hans avsikter. Coubertin riktade på grund av “någon rekommendation”110 

sin första inbjudan till den tyska militärattachén i Paris, Överste von Schwartzkoppen.111 

Schwarzkoppen rekommenderade att vända sig vidare till Victor von Podbielski112  en, så 

som Coubertin uttryckte det i sina memoarer, “preussisk minister vilken man presenterade 

till mig som ivrig beskyddare av alla idrottsgrenar.”113 Podbielski, Chef de mission för det 

tyska laget 1912 i Stockholm och 1894 inte ens minister utan ledamot i Riksdagen i Berlin 

och därmed inte alls den avgörande kontaktpersonen för Coubertins ärende, bekräftade 

dock inbjudan omgående.114  Coubertins agerande leder därmed till frågan om han 

verkligen trodde att inbjudan till kongressen hade kommit fram till alla tyska 

idrottsförbund genom att han vände sig till Schwartzkoppen och Podbielski. 

Båda två, Schwartzkoppen som sekreterare av fotbollsklubben FV Strasbourg och 

Podbielski som vice ordförande av Berliner Union-Klub, hade förvisso varit personligheter 

med en stark koppling till idrotten. Att de hade varit tillräckligt inflytelserika för att kunna 

representera alla tyska idrottsförbund måste dock betraktas som tvivelaktigt. Ett 

konstaterande som även Coubertin måste ha varit medveten om. På samma sätt måste 

Coubertins resa under själva förberedelserna till kongressen betraktas kritiskt. I motsats till 

USA och England såg han uppenbarligen ingen nödvändighet att värva för sin idé i 

Tyskland. 

Det som i första ögonblicket verkar som ett naivt agerande kan med fokus på 

omständigheterna Pierre de Coubertin befann sig i betraktas som en smart kalkyl. 

Coubertin var tvungen att agera mellan två fronter. Med en officiell inbjudan till de tyska 

gymnasterna hade han riskerat att förlora sitt stöd bland sina egna franska idrottsmän. 

Coubertin tydliggjorde det i sina memoarer på följande sätt: “Genom ett tyskt deltagande i 
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110 Coubertin, Pierre de, Olympische Erinnerungen, Frankfurt am Main, 1959, s. 24. 

111 Maximilian von Schwartzkoppen (1850-1917), tysk officer och diplomat. Mellan 1891 och 1897 
militärattaché i Paris. Numera mest känd på grund av sin inblandning i Dreyfusaffären.

112 Victor von Podbielski (1844-1916), tysk officer, preussisk minister och statssekreterare. 

113 Coubertin, Pierre de, Olympische Erinnerungen, s. 24.

114 Jfr. Ibid. 



detta ärende riskerades att alla franska idrottsmän hade dragit sig tillbaka”.115 Eller hur han 

uttryckte sig vid ett annat tillfälle: “Monsieur Sansbouef116 förklarade redan från början för 

mig att alla representanter av USGF skulle ha dragit  sig tillbaka om tyskarna hade 

deltagit.”117 Dessutom måste Coubertin har varit medveten om att det tyska idrottsväsendet 

var särskilt präglat av sina gymnaster och deras Deutscher Turnerbund (DTB).118 

Förbundet hade varit den enda tänkbara kontaktorganisationen för Coubertins ärende. 

Problematiskt för Coubertin var dock det faktum att de tyska gymnasterna, vid den tiden 

världens största idrottsorganisation119, relaterade sig till traditionen att betrakta idrott i 

allmänhet och gymnastik i synnerhet som ett nationellt ärende. 120 

Att Tyskland inte deltog i kongressen 1894 säkerställde därmed att Coubertin fick stöd 

bland sina franska landsmän. Coubertins försök att undvika ett tyskt deltagande i 

kongressen utan att diskreditera tyskarna, genom att inblanda endast personer utan 

idrottspolitisk behörighet, kan därmed ses som en “återförsäkring” för honom att hänvisa 

till att han försökte bjuda in tyska representanter. Möjligtvis spekulerade Coubertin redan 

1894 att  det kunde hjälpa honom att övertyga tyskarna att ändå delta i Aten. Ett annat 

lämpligt exempel för Coubertins tillvägagångssätt är hans begäran till tidningen Sport und 

Spiel i Berlin “att publicera kongressens program och broschyr”.121  Med tanke på att 

Coubertins förfrågan ställdes i slutet  av maj 1894 och det faktum att ingen tysk 
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115 Coubertin, Pierre de, Olympische Erinnerungen, s. 25f.

116 Joseph Sansboeuf (1848-1938), medlem i Frankrikes gymnastikförbund Union des sociétés de 
gymnastique de France (USGF).

117 Coubertin, Pierre de, Einundzwanzig Jahre, s. 77. 

118 Deutscher Turnerbund, grundades 1848 med det huvudsakliga målet att sammanföra alla nationella 
gymnastiksorganisationer under ett gemensamt tyskt tak. I statutens paragraf 2 låter det sålunda: “[...] für die 
Einheit des deutschen Volkes thätig [sic!] zu sein, den Brudersinn und die körperliche und geistige Kraft des 
Volkes zu heben.”
Jfr. härtill: Ohmann, Oliver, Friedrich Ludwig Jahn, s. 143.

119 1895 hade det tyska gymnastiksförbundet Deutsche Turnerschaft (DT) 529.925 medlemmar. 
Jfr. Geyer, Horst, Olympische Spiele 1896-1996: Ein deutsches Politikum, Münster, 1996, s. 7.

120 Jfr. Höfer, Andreas, Der olympische Friede, s. 223 och Geyer, Horst, Olympische Spiele 1896-1996, s. 7.

121 Brevet skrevs den 25.05.1894 i Paris. Se: Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 3.



representant var närvarande när IOK grundades i Paris drygt två veckor senare, visar 

händelsen likaledes att han var medveten om sitt agerande.122

Pierre de Coubertin, präglad av en uppväxt  bland Frankrikes främsta diplomater, agerade 

därmed enligt  de diplomatiska förhållningsregler som utgjorde en del av hans habitus som 

fransk adelsman. Hans handlande i själva ärendet beskrivs bäst som en diplomatisk 

kompromiss som han hoppades kunde leda till att båda länderna skulle delta i Aten.

Den nygrundade kommittén bestod vid starten av tolv ledamöter som representerade 

Grekland, Ryssland, Böhmen, Sverige, Nya Zeeland, USA, Ungern, Italien, Storbritannien 

och Uruguay samt två medlemmar från Frankrike. “Kommittén skulle själv utse sina 

medlemmar från sådana länder som hade nationella olympiska kommittéer och dessa 

medlemmar skulle väljas på livstid. IOK skulle fatta alla avgörande beslut rörande OS”.123 

Ur ett sociologiskt fältperspektiv borde läggas märke till att  “denna kommitté, som 

bildades på så egenartat sätt och som utrustades med sådana maktbefogenheter redan vid 

starten aldrig någonsin påstod sig vara demokratisk. Den hade ett  mycket större andligt 

släktskap  med 1700-talsklubbar, [...] än med de förbund som hade bildats efter 

demokratiska principer under senare delen av 1800-talet [...]”.124
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122 Kongressen samlade slutligen 78 delegater som representerade 37 organisationer från 9 länder. De icke-
franska delegaternas och organisationernas antal var 20 resp. 13 (Förenade kungariket Storbritannien och 
Irland (8 delegater), Belgien (4), Spanien (2), Sverige (2), Grekland (1), Italien (1), Ryssland (1) och USA 
(1). Ytterligare 11 organisationer, samtliga icke-franska, som inte var med på kongressen lovade att ansluta 
sig till de beslut och rekommendationer som kongressen kommer fram till. Bland dessa var t. ex. Much 
Wenlock Olympian Society.
Jfr. härtill: Lennartz, Karl, Die Olympischen Spiele 1896 in Athen: Erläuterungsband, Kassel, 1996, s. 170. 

123 Patriksson, Göran, Idrottens historia i sociologisk belysning, s. 54. 

124 Ibid. 



Ekot i Tyskland efter kongressen, vars resultat  var att grunda den internationella olympiska 

kommittén IOK och att genomföra olympiska spel 1896 i Aten 125 , var ringa. 

Idrottstidningen DTZ rapporterade om kongressen i en utgåva tre veckor efter den hade 

avslutats men intog varken en instämmande eller avvisande attityd.126  Den 8 september 

1894, mer än sex veckor efter kongressen hade avslutats, publicerades en artikel i Sport 

und Spiel, där författaren berömde kongressen och yttrade sig kritiskt mot “de tyska 

herrarna vilka ignorerade hans [Coubertins] brev utan att skriva ett enda ord tillbaka”.127 

Artikeln avslutar med att påstå att Coubertin, med hjälp  av de riktiga adressaterna och lite 

mer tid, hade kunnat hitta ivriga supportrar för sitt ärende.128  Därefter försvann ämnet ur 

det offentliga tyska medvetandet. Det var först Willibald Gebhardt som återupptog strävan 

efter en meningsfull diskussion kring Coubertins internationella rörelse i allmänhet och 

Tysklands deltagande i OS 1896 i Aten i synnerhet. 

3.2. Coubertins agerande och “stormen från Spree flodens stränder”

När den grekiska organisationskommittén i januari 1895 började organisera de olympiska 

spelen fanns där fortfarande ingen direkt kontaktperson i Tyskland. Det var Willibald 

Gebhardt som tog över ansvaret i slutet av februari 1895. Gebhardts första försök att 

kontakta organisationskommittén som en representant för hela det tyska idrottsväsendet 

genom Zentralausschuss für den gesamten Sport und das Turnen in Deutschland 
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125 Beslutet att återinföra de olympiska spelen beskrevs i sju överordnade punkter: 1. Det ska finnas inga 
tvivel att de olympiska spelen kommer att återinföras. 2. Med undantag av fäktarna är bara amatörer tillåtna 
till de olympiska spelen. 3. IOK har möjligheten att utesluta enskilda personer från de olympiska spelen. 4. 
Det ska finnas kvalifikationstävlingar i alla länder som skulle delta i de olympiska spelen. 5. Följande grenar 
skall vara med i OS: Friidrott, vattensport (segling, simning, rodd), atletiska spel (fotboll, tennis m.mm), 
konståkning, boxning, brottning, hästpolo, skjutning, fäktning, gymnastik, cykelsport, hästsport, femkamp 
och alpinism. 6. De första olympiska spelen äger rum 1896 i Aten och därefter i Paris 1900. Från och med 
1904 ska dem genomföras vart fjärde år i olika städer. 7. Om de olympiska spelen inte kan genomföras utan 
stöd från landets regering skulle IOK försöka att medla mellan regeringen och arrangörerna.
Jfr. härtill: Desbois, A., “Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques” I Revue Olympique, Nr. 1, 
juli 1894, s.3-4. Tillgänglig: http://la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1894/
BCIF1/BCIF1a.pdf (2012/12/03).

126 Jfr. DTZ, Nr. 28, 12/07/1894, s. 548 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 4f.

127 “Das internationale Komitee zur Widereinführung der olympischen Spiele”, Sport und Spiel, 08/09/1894, 
I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 6. 

128 Jfr. Ibid. 

http://la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1894/BCIF1/BCIF1a.pdf
http://la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1894/BCIF1/BCIF1a.pdf
http://la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1894/BCIF1/BCIF1a.pdf
http://la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1894/BCIF1/BCIF1a.pdf


förhindrades av de tyska gymnasterna i utskottet, som fortfarande var kritiska mot 

Coubertins idé om ett internationellt idrottsevenemang. Utskottet i det tyska 

gymnastikförbundet DT yttrade sig i anslutning till ett möte i Eßlingen129 på följande sätt: 

“[...] angående delaktigheten i de olympiska spelen i Aten som föreslogs av Frankrike: [...] 

att  de tyska gymnasterna inte blev inbjudna. Om de hade blivit inbjudna hade de troligen 

tackat nej ändå”.130 Tidigare hade redan Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele på 

ett  möte förklarat: “Med tanke på planen att genomföra internationella atletiska spel i Aten 

år 1896 [...] att  bibehålla vägen som man slagit in på och även i framtiden bortse från ett 

tyskt deltagande.”131 Gymnasternas inställning till ett återinförande av de olympiska spelen 

i allmänhet och ett tyskt deltagande i Aten 1896 i synnerhet visade sig alltså redan från 

början var präglad av en avböjande attityd mot allt franskt som haft sin grund i ett 

dåvarande nationalhabitus bland stora delar av det tyska folket. 

I själva verket inbjöd den ansvariga grekiska organisationskommittén Tyskland redan den 

11 juni 1895. Inbjudan skickades till Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele och det 

var dess viceordförande och styrelseledamot av det tyska gymnastikförbundet  Ferdinand 

August Schmidt132 som officiellt svarade. Schmidt publicerade fyra artiklar i DTZ, där han 

i slutet av oktober 1895 förklarade anledningarna till varför han ansåg att Tyskland skulle 

lämna återbud. I detta sammanhang yttrade sig Schmidt nedsättande om den olympiska 

kongressen 1894. Han hänvisade till att “ett ‘internationellt’ Olympia är en motsägelse i 

sig. Om någon fest i folkens historia endast  haft en nationell prägel så var det hellenernas 

nationalfest i Olympia”.133  Vidare kritiserade han Coubertins idé om att atleterna skulle 

specialisera sig i vissa grenar istället för att  delta i en olympisk femkamp. I samma artikel 

skrev han: “[...] den olympiska femkampen kräver en allsidig utbildning av hela kroppen” 

och att “även i det här fallet strider det så kallade återupplivandet  av de olympiska spelen 
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129 11. Deutscher Turntag (21/07-24/07 1895)

130 DTZ, Nr. 33, 15/08/1895, s. 705 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s.199 och 
Ramsler, C. & Rausch, G. (red.), Festschrift zum XI. Deutschen Turntag: Verbunden mit der Einweihung des 
Georgii-Denkmals in Eßlingen a.N. vom 21. bis 24. Juli 1895, Eßlingen, 1895, s. 38.

131 Monatsschrift für das Turnwesen, Nr. 7, 1895, s. 219 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur 
Frühgeschichte, s. 199.

132 Ferdinand August Schmidt (1852-1929), tysk idrottsfysiolog och läkare. Schmidt var en av grundarna av 
den moderna kroppsuppfostran i Tyskland (tyska:) Leibeserziehung.

133 DTZ, Nr. 43, 24/10/1895, s. 973 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 22.



mot dess antika förebild”.134  Slutligen kritiserade Schmidt att Coubertin “förbigick 

Tyskland när den internationella olympiska kommittén grundades”135  och att “Nya 

Zeeland, Argentina eller Tjeckien är medlemmar i denna ‘internationella’ kommitté, men 

inte Tyskland med sina 50 miljoner invånare i Europas hjärta. Eller fanns där ett försök att 

inbjuda Tyskland”?136  I detta sammanhang nämnde Schmidt  en artikel som publicerades 

den 12 juni 1895 i den franska tidningen Gil Blas och som framkallade betydlig 

uppståndelse.

I själva artikeln berömmer författaren Albert Cellarius först och främst den patriotiska 

ivern hos Pierre de Coubertin.137  I anslutning till detta hänvisar han till den olympiska 

kongressen 1894 och påstår att grunden för hans yttranden är ett  personligt samtal med 

Pierre de Coubertin några dagar innan artikeln publicerades. Cellarius betonar att 

kongressen 1894 fick sin betydelse genom att vara värd för de viktigaste franska 

personligheterna och “ett stort antal utländska representanter”.138 Samtidigt pikar han mot 

Tyskland genom att skriva: “Enbart Tyskland - vilka kanske med flit inbjöds väldigt sent - 

gjorde ett snett ansikte och tackade nej till kongressen. [...] Tysklands frånvaron 

diskuterades på kongressen men uppammade inget missnöje”.139  Slutligen citerar han 

Coubertin direkt: “Efter att faran för ett tyskt  deltagande lyckligtvis kunde undvikas kunde 

festen bli storartad, därför att närvaron av de tyska universiteten och skolorna hade den 

franska delaktigheten inverkat negativt”.140

Upproret i Tyskland efter att artikeln publicerades var häftigt. Som representant för det 

tyska idrottsförbundet kommenterade Ferdinand Goetz141 artikeln som “en skam mot det 
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134 DTZ, Nr. 43, 24/10/1895, s. 973 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 23f.

135 DTZ, Nr. 44, 31/10/1895, s. 963 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 24. 

136 DTZ, Nr. 43, 24/10/1895, s. 973 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 23. 

137 Cellarius, Albert, “Les jeux olympiques”, Gil Blas, 12/06/1985 I Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland 
sich an den Olympischen Spielen beteiligen? Ein Mahnruf an die Deutschen Turner und Sportsmänner, 
Berlin, 1896, (eftertryck: Kassel, 1995), s. 119-124. 

138 a.a., s. 123. 

139 Ibid. 

140 a.a., s. 124. 

141 Ferdinand Goetz (1826-1915), ordförande i DT 1895 till sin död.



tyska folket”.142  I ett offentligt brev till organisationskommittén från den 18 december 

1895 förklarade Goetz att “tyskarna inte inbjöds ‘för sent’ utan inte alls. Annars hade man 

inte kunnat förbise världens största idrottsförbund. [...] Att  ett  deltagande under sådana 

omständigheter är omöjligt kommer varje tysk gymnast känna”.143  Redan två dagar 

tidigare förklarade Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele i sin slutgiltiga 

svarsskrivelse till den grekiska inbjudan till de olympiska spelen: “[...] beklagar den 

franska uppfattningen. Vår nationella ära och värdighet kräver därmed att vi avstår från ett 

deltagande i Aten”.144

Därmed var grunden lagd till, så som Coubertin uttryckte det, “stormen från Spree flodens  

stränder”.145 Ivrigt deltagande i diskussionen var, vad det visade sig, National-Zeitung från 

Berlin. I en artikel från den 24 december 1895 återupptog tidningen ett annat  förment 

uttalande av Coubertin i samband med Gil-Blas-artikeln: “Det är intressant att se att den 

grekiska kungafamiljen för tillfället har dåliga kontakter till Hohenzollern och att  deras 

[kungafamiljens] sympatier är franska”.146  National-Zeitung resonerade därför: “Det är 

nästan logiskt att alla tyskar tappar lusten att  bry  sig om de uppenbarligen franska och 

ingalunda internationella spelen”.147 

Men inte bara i Tyskland uppstod kritik mot Coubertins uttalanden. Tidningen Nea Imera 

som utgavs i Triest skrev den 27 december 1895: “Monsieur de Coubertin uttrycker med 

sina ord en omåttlighet som är knappast kompatibel med hans avsikt att arrangera fridfulla 

internationella spel”.148 Dessutom begärde tidningen en dementi från Coubertin eller att 

han skulle frångå sina ämbeten. Det visade sig att även i Grekland uppfattades Coubertins 

uttalanden med kritik, vilket ledde till att  stämningen mellan den grekiska organisations-
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142 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 51. 

143 DTZ, Nr. 1, 02/01/1896, s. 19 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 29.

144 a.a., s. 28f. 

145 Coubertin, Pierre de, Olympische Erinnerungen, s. 42.

146 National Zeitung, 24/12/1895 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 36.

147 Ibid. 

148 Nea Imera, 27/12/1895, I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 36. 



kommittén och Coubertin försämrades.149  Tidningen Akropolis beskrev Coubertins 

uppförande som “fräckt”.150  Härutöver påstod tidningen att  de olympiska spelen 

organiserades och betalades av Grekland och att Tysklands bidrag till en succé är dessutom 

större än Frankrikes.151 

Stämningsläget var entydigt och även Spiel und Sport, tills dess otvivelaktigt vid sidan av 

Coubertin, krävde en förklaring. Willibald Gebhardt skrev ett brev till Pierre de Coubertin 

där han frågade efter en “detaljerad beskrivning av omständigheterna”.152  En mycket 

försiktig och diplomatisk formulering, som ändå inte kan dölja brevets karaktär. Även 

Gebhardt undrade om Coubertins agerande. 

Coubertin var tvungen att  reagera. Han gjorde det via ett  brev till tidningen National-

Zeitung där han förnekade artikelns trovärdighet. Snarare betonade han i artikeln ännu en 

gång sina ansträngningar kring ett tyskt  deltagande, både i de olympiska spelen och i 

kongressen 1894. Slutligen hänvisade han till att tanken på att utesluta en nation från de 

olympiska spelen motsatte sig till allt vad han själv kämpade för: “Att  återuppliva de 

olympiska spelen med alla nationer förutom en enda vore trams”.153 Än så länge, enligt 

Coubertins habitus, en diplomatiskt behändig skrivelse som visar tydligt Coubertins 

kulturellt  kapital att uttrycka sig i samband med olympiska spel. Han bifogade dock ett P.S. 

med vittgående följder: “För att bekräfta mitt  brev föreslår jag [...] att benämna en delegat 

som kommer att  bli nästa medlem i den internationella kommittén när det  finns en 

vakans”.154 På nytt reagerade tidningarna indignerat. Även Gebhardt, som hittills har varit 

en förmedlare mellan fronterna kände sig besviken, som han förklarade i ett personligt 

brev till Coubertin: “[...] Själv anser jag att  det hade varit lämpligare att inte låta slumpen 
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149 Jfr. Georgiades, Kostas, Cultural and political parameters of the olympic games of Athens in 1896 I 
International olympic academy (red.), 7th joint international session for presidents or directors of national 
olympic acdemies and officials of national olympic committees 22 - 29/4/2004: Ancient Olympia, Aten 2005, 
s. 21. Tillgänglig: http://www.ioa.org.gr/photo/Special%20Sessions%202004~37936-600-2(1).pdf 
(2012/12/07)

150 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 41f. 

151 Jfr. a.a., s. 42. 

152 a.a., s. 34-37. 

153 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 43. 

154 a.a., s. 44. 

http://www.ioa.org.gr/photo/Special%20Sessions%202004~37936-600-2(1).pdf
http://www.ioa.org.gr/photo/Special%20Sessions%202004~37936-600-2(1).pdf


vara avgörande för Tysklands tillträde till den olympiska kommittén [...]”.155  Gebhardt 

försökte lösa problemet genom att  vända sig direkt till ordföranden av IOK, (Coubertin var 

vid den tiden generalsekreterare) greken Demetrius Bikelas156, och bad honom att genast 

motta en tysk delegat i IOK.157 

Även om Coubertin lyckades vederlägga kritiska påståenden mot sig själv och att den 

grekiska organisationskommittén försökte göra ett deltagande i Aten tilltalande för de tyska 

idrottsförbund var stämningen i Tyskland fortfarande avböjande – inte minst på grund av 

Coubertins egendomliga agerande i samband med ett  tyskt deltagande i kongressen 1894. 

Men det var inte bara de övergripande politiska konflikterna med Frankrike, gymnasternas 

avböjande attityd mot allt franskt och Pierre de Coubertins beteende kring ett tyskt 

deltagande på den olympiska kongressen 1894 som påverkade stämningen i Tyskland. 

Även konflikterna inom Tyskland, i samband med utvecklingen av den moderna idrotten, 

var något Gebhardt var tvungen att hantera innan vägen var fri för ett  tyskt deltagande. Det 

huvudsakliga målet  för det följande kapitel är att förklara hur de tyska gymnasterna 

opponerade sig mot ett möjligt deltagande i Aten, med tanke på de händelser som beskrevs 

i förra kapitlet, och hur Gebhardt försökte motverka utvecklingen genom att utöver 

inflytande på processen. 
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155 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 53. 

156 Demetrius Bikelas (1835-1908), grekisk företagare och författare. Internationella olympiska kommitténs 
förste ordförande 1894-1896. 

157 Jfr. Naul, Roland & Lämmer, Manfred (red.), Willibald Gebhardt - Pionier der olympischen Bewegung 
Schriftenreihe des Willibald Gebhardt Institutes, Band 3, Aachen, 2000, s. 46 och Gebhardt, Willibald, Soll 
Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 69. 



4. Konflikten inom Tyskland

4.1. “Ett nationellt tyskt Olympia” 

Principiellt tyckte även gymnasterna i Tyskland att ett återupplivande av de klassiska 

olympiska spelen hade varit önskvärt men i så fall enbart för tyska atleter och uteslutande 

med de traditionella grenarna så som spjutkastning, hoppning, diskuskastning, 

kapplöpning, och brottning i programmet. För att lyckas med ett sådant  försök propagerade 

Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele och DT för egna nationella olympiska spel, 

som skulle stöttas genom den tyska nationalismen. Ferdinand August Schmidt nämnde 

idéen som en reaktion på Coubertins strävan efter internationella spel i en text i oktober 

1895: “Skulle de internationella försök att komma överens utvecklar sig hur som helst: Det 

som krävs av oss är en framställning och ett kämpande bredvid och med varandra på tysk 

mark, inga internationella utan äkta nationella tävlingar [...] och därmed: Ur vägen för ett 

tyskt Olympia”.158

Gymnasterna relaterade sin anti-internationell propaganda tillbaka till “Turnvater” 

Friedrich Ludwig Jahn, Tysklands främsta gymnastiklärare och förespråkare för 

kroppsövningar som grund för en framgångsrik uppfostran. Friedrich Goetz antog i ett brev 

till Gebhardts Kommitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu 

Athen159 att Jahn, som alltid visade en nationalistisk inställning, säkert hade tackat nej till 

Coubertins olympiska rörelse.160  Gebhardts försök att övertala gymnasterna att fundera 

över deras avvisande beslut besvarade Goetz väldigt knapphändigt men hänvisade till att 

även gymnasterna från Belgien, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Italien och Belgien 

avstod från att delta på grund av det planerade programmet i Aten.161 
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158 Schmidt, Ferdinand August, Die Wiederbelebung der Olympischen Spiele nebst zeitgemäßer Betrachtung 
über Turnen und Spiel, Berlin, 1895, s. 1012.

159 (svenska:) Kommitté för ett tyskt deltagande på de olympiska spelen i Aten. Se kapitel “Vägen till Aten” s. 
41-48 i den här volymen. 

160 Jfr. Schmidt, Ferdinand August, Die Wiederbelebung, s. 937.

161 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 51. 



En offentlig version av brevet till Gebhardt publicerades den 23 januari 1896 i DTZ. I 

artikeln förklarar Goetz otvetydigt: “Vi ska inte till Olympia!”162 Han argumenterar att  inte 

bara gymnasterna utan nästan alla tyska idrottsförbund har en avböjande attityd mot ett 

deltagande i Aten och nämner särskilt roddarna, cyklisterna och löparna, som skulle “inte 

ha någonting att göra med ärendet”.163 Ett deltagande i Aten hade motarbetat Tysklands 

egna nationella självaktning. Goetz nämner dessutom i artikeln en gång till motsättningen 

mellan Coubertins internationalism och de klassiska spelen, tävlingar som enbart hade 

varit  en aktivitet för grekerna, och det faktum att de moderna olympiska spelen skulle leda 

till en specialisering av atleterna istället för att dem tävlar i den klassiska olympiska 

femkampen. Det betecknar Goetz som raka motsatsen till vad Tyskland strävar efter.164 

Coubertins val av program, framför allt grenarna skjutning och fäktning, betecknar han 

som “ [...] nonsens som de tyska gymnasterna avskyr”.165 Precis som Schmidt tidigare gjort 

kräver Goetz istället för ett deltagande i Aten arrangemang av egna nationella festspel. 

Avslutningsvis kritiserade Goetz Willibald Gebhardt personligen och dennes agerande i 

samband med Coubertins uppförande kring Tysklands inbjudan till den olympiska 

kongressen 1894. Att försvara Coubertin genom att  påstå att  han nog bjöd in Tyskland till 

kongressen men inte visste till vilken adress inbjudan skulle skickas, vore “ett ovärdigt 

påstående”.166  Genom påståendet att  Gebhardt hade spridit falsk information med flit 

försökte Goetz samtidigt  minska maktpositionen hos Kommitee für die Beteiligung 

Deutschlands an den Olympischen Spielen zu Athen, som hade stärkt sin position genom 

att värva två betydelsefulla tyska aristokrater: Phillip  Ernst Hohenlohe-Schillingfürst167 
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162 Goetz, Ferdinand, “Turn und Sport”, DTZ, Nr. 4, 23/01/1896, s. 71-73 I Carl-Diem-Institut (red.), 
Dokumente zur Frühgeschichte, s. 65.

163 a.a., s. 64. 

164 Ibid.

165 Ibid. 

166 a.a., s. 65. 

167 Phillip Ernst Maria prins av Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst (1853-1915), tysk aristokrat och äldste 
sonen av rikskanslern Chlodwig zu Hohenlohe Schillingfürst (1819-1901). Första ordförande i den nationella 
olympiska kommittén.



som ordförande och Albert von Schleswig-Holstein168 som vice ordförande. Goetz avslutar 

sina uttalanden med att framhålla att det tyska folket varken skall lita på Coubertin eller 

Gebhardt för att inte utsätta Tysklands ära för fara. Goetz påstår samtidigt att  han inte bara 

talar för DT utan för Tyskland: “Vi representerar inte bara äran för de tyska gymnasterna 

utan för hela riket”.169 

Det existerade alltså, vid sidan av gymnasternas grundläggande politiska avböjande mot 

allt franskt, olika uppfattningar om vad begreppet Olympia innehåller. Vidare var det 

nationella och internationella intressen som stod i fokus i konflikten mellan Gebhardt och 

de tyska gymnasternas representanter om ett tyskt deltagande i Aten. Dessutom ledde 

strukturella differenser inom Tysklands idrottsväsen, vilka var baserade på en olik 

uppfattning av begreppen gymnastik och idrott (tyska: Sport) till gymnasternas beteende. 

Att tydliggöra Tysklands unika utgångsposition i den här frågan genom att hänvisa till 

Tysklands idrottshistoria och dess arv är meningen med följande kapitel. 

4.2. Tysk gymnastik: kroppskultur, nationsbildning och habitus-

utveckling

I hela sitt liv kämpade Willibald Gebhardt för en kooperation mellan gymnastiken och de 

nya idrottsgrenar som började växa fram under 1800-talet sista två årtionden. Differenserna 

mellan de båda två sidorna var dock så enorma att den ömsesidiga målsättningen att skapa 

en hållbar uppfostran genom idrotten knappt kunde nås gemensamt. Framför allt 

förhindrade det faktum att  DT ansåg att gymnastiken var den enda möjliga metoden för en 

lämplig kroppsuppfostran, utan att vidga sina vyer genom att acceptera idrottens 

utveckling mot ett bredare spektrum av olika idrottsgrenar, en reformation inom den tyska 

idrotten i slutet av 1800-talet. Problematiken fanns också i samband med återupptagandet 

av de olympiska spelen. Coubertins olympiska rörelse grundades på idéen att sammanföra 
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168 Prins Albert John Karl Friedrich Arthur Georg von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenberg 
(1869-1931), tysk aristokrat och medlem av det brittiska kungahuset. Mellan 1921 och 1931 hertig av 
Schleswig och Holstein. 

169 Goetz, Ferdinand, “Turn und Sport”, DTZ, Nr. 4, 23/01/1896, s. 71-73 I Carl-Diem-Institut (red.), 
Dokumente zur Frühgeschichte, s. 66. 



ett stort antal olika idrottsgrenar och atleter för ett gemensamt evenemang. Idrott i detta 

sammanhang förstods som “medium för att övervinna nationella, etniska och kulturella 

barriärer”.170 I motsats till detta var kroppskulturen hos de tyska gymnasterna präglad av 

nationella vanor.171

Föreställningen att enbart gymnastiken är ett lämpligt medel för kroppsuppfostran 

grundade sig på den långa traditionen och den stora betydelse gymnastiken haft  i Tyskland. 

Inte i något annat europeiskt land hade gymnastiken en liknande hög ställning. Här fanns 

dessutom de flesta aktiva gymnasterna. Gymnastiken var en slags folksport och ett tyskt 

kulturminne.172 Efter att Johann Christoph Friedrich Gutsmuths skapade förutsättningar för 

att  gymnastiken kunde bli skolsport var det “gymnastikens fader” Friedrich Ludwig Jahn 

som utvecklade gymnastiken i början av 1800-talet, som ett pedagogiskt element i 

förberedelse för kriget.173  Gymnastiken, som skulle förmedla dygderna disciplin och flit 

och forma ungdomens karaktär, var under Jahn mer en “uppfostrings- och bildningsidé än 

kroppslig ansträngning”.174  Ändå skulle ungdomen bli starkare för att tjäna fosterlandet 

genom att undvika ett främmande herravälde.175  Jahns nationella ideologi grundade sig 

härvid på den tyska romantiken och tanken på en nationell pånyttfödelse och uttryckte sig i 

begreppet Volkstum, som Jahn myntade år 1810 i sitt verk Deutsches Volkstum.176 Viktigt 

att  framlägga i detta sammanhang är det faktum att gymnastikens karaktär och därmed dess 

habitus ändrades under 1800-talets förlopp. I början av seklet var gymnastiken, som 

omfattade ett visst svängrum för spel, en revolutionär rörelse som stod i spetsen för en 
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170 Alkemeyer, Thomas, Körper, Kult und Politik: von der “Muskelreligion” Pierre de Coubertins zur 
Inszenierung von Macht in den Olympischen Spielen von 1936, Frankfurt am Main, 1996, s. 189. 

171 Jfr. Ibid. 

172 En utmärkt översikt på gymnastikens rötter, pedagogisk bakgrund och gymnasternas traditionella Turnfest 
ges i: Stein, Gerd, & Sportmuseum Berlin (red.), Olympische Spiele vor dem Thore: Bibliophile Raritäten 
aus der Geschichte des Turnens, Sporthistorische Blätter 6, Berlin, 1995. 

173 Jfr. Court, Jürgen, Deutsche Sportwissenschaft in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus: 
Band 1. Die Vorgeschichte 1900-1918, Berlin, 2008, s. 36 och Eichel, Wolfgang (red.), Geschichte der 
Körperkultur in Deutschland. Band 2: Die Körperkultur in Deutschland von 1789 bis 1917, Berlin, 1965, s. 
32-42. 

174 Benda, Franz, Der Deutsche Turnerbund 1889: Seine Entwicklung und Weltanschauung, (Diss.), Wien, 
1991, s. 56. 

175 Ibid. 

176 Jfr. Eichel, Wolfgang (red.), Geschichte der Körperkultur in Deutschland, s. 56f. 



nationalrörelse i det tyska Vormärz. I slutet av 1800-talet var gymnastiken i motsats till 

detta en viktig byggsten i det tyska kejsarrikets “högernationalism”, och gymnastik-

utbildningen på de tyska skolorna bestämdes genom habitus och uppfattningarna om 

kejsarrikets ledande krafter.177  Disciplin, stram hållning, plikt, lydnad, hårdhet och 

manlighet blev istället  betydelsefulla attribut.178  Med sin sociokulturella dimension blev 

gymnastiken efter 1871 en symbol för Tysklands kropps- och motionskultur och en viktig 

beståndsdel i den tyska nationsbildningen, som uttryckte sig i en vid den tiden för Europas 

nationalstater typisk vi-känsla.179 Efter det framgångsrika kriget mot Frankrike 1870-1871, 

vilket Tyskland vann inte minst på grund av soldaternas fysiska styrka, ansågs 

gymnastiken i politiken och bland det tyska folket som absolut nödvändig.180 Framför allt 

nationalisterna föredrog gymnastiken som en “urtysk, karaktärsformande gren”.181 

Gymnasterna själva ansåg sig som en “borgerlig, patriotisk-nationell organisation”.182  Så 

beskriver Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele sin egen uppgift med att skaffa en 

vapenför, sund och ung nation som skulle tjäna fosterlandet genom att vara kroppsligt 

vältränade,183  en åsikt som inte bara representerades i Tyskland. Professor Frithiof 

Holmgren,184 pionjär för kroppsövningar i det akademiska Uppsala, beskriver i en skrift 

från 1873 “nationernas pågående kamp mot varandra som kunde uttrycka sig i både 

materiella framsteg och krig. För att rusta sig i den här kampen skulle ordnade 

kroppsövningar ingå som viktig ingrediens”.185 Holmgren tog intryck av de nyvunna tyska-

preussiska segrarna mot Frankrike, som han satte i samband med landets gymnastik: “Det 
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177 Habitus är i detta sammanhang inget statiskt begrepp utan utmärker sig genom en föränderlighet när det 
gäller begrepp som national eller tysk. 
Jfr. Goltermann, Svenja, Körper der Nation: Habitusformierung und die Politik des Turnens 1860-1890, 
Göttingen, 1998, s. 17. 

178 Jfr. Krüger, Michael, Körperkultur und Nationsbildung: Die Geschichte des Turnens in der 
Reichsgründungsära - eine Detailstudie über die Deutschen, Schorndorf, 1996, s. 415-426. 

179 Jfr. a.a., s. 415-417. 

180 Jfr. Eichel, Wolfgang (red.), Geschichte der Körperkultur in Deutschland, s. 221. 

181 Benda, Franz, Der Deutsche Turnerbund 1889, s. 57. 

182 Krüger, Michael, Körperkultur und Nationsbildung, s. 415. 

183 Jfr. Krüger, Michael, Einführung in die Geschichte der Leibeserziehung und des Sports, s. 173.

184 Frithiof Holmgren (1831-1897), svensk fysiolog och professor. Pionjär i att införa den moderna 
medicinska fysiologin i Sverige. Inspiration till detta fick han främst från flera studieresor till Tyskland. 
Första professor för fysiologi i Norden.

185 Jfr. Lindroth, Jan, Idrott för kung och fosterland, s. 137.



är omöjligt att freda sig för tanken på ett naturligt sammanhang mellan folkets [i Tyskland] 

kroppsliga uppfostran och de därefter följande oerhörda framgångar och segrar, som söka 

sin like i historien”.186

Trots att gymnastikens inflytande i slutet av 1800-talet  fortfarande var dominerande i den 

borgerliga kretsen utvecklade sig i dess skugga ett flertal olika idrottsgrenar som blev 

enormt populära. De som växte snabbast i Tyskland praktiserades redan med succé i 

England; fotboll, ridsport golf, segling och friidrott  är några exempel på de populäraste 

grenarna vid den tiden.187  Visserligen ledde utvecklingen från gymnastikens monopol-

ställning mot en breddidrott med ett  flertal idrottsgrenar som kännetecken på en 

“kulturkamp mellan gymnastik och idrott som innehöll ett flertal konflikter”.188 

Konkurrenssituationen för gymnasterna blev större då mer och mer unga människor, 

framför allt ur de högre kretsarna men också bland arbetarna, ville utöva de nya 

idrottsgrenar som beskrevs av gymnasterna som “otyska”.189  DT ignorerade dock 

betydelsetillväxten av de nya idrottsgrenarna genom att påstå att de själva fortfarande var 

det enda nationella idrottsförbundet i Tyskland som gjorde anspråk på både en kulturell 

och en politisk ställning.190 Huvudanledningen för gymnasterna att opponera sig mot den 

uppkommande idrottsrörelsen var, vid sidan av att de flesta nya grenarna kom från 

England, idrottens inre struktur, som strävar efter rekord och bästa möjliga personliga 

prestationer.191 Detta faktum ansågs bland gymnasterna som en utveckling i fel riktning.192 

De nya idrottsgrenarna beskrevs delvis till och med som “hälsofarliga” och som 
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186 Lindroth, Jan, Idrott för kung och fosterland, s. 137. 

187 En utförlig översikt över Tysklands gymnastiks- och idrottsförbund och deras utveckling från och med 
slutet av 1900-talet finns i: Reher, August (red.), Das Deutsche Stadion: Sport und Turnen in Deutschland 
1913. Eine Denkschrift für das Deutsche Volk, Berlin, 1913, s. 29-61. 

188 Eisenberg, Christiane, “English sports” und deutsche Bürger: Eine Gesellschaftsgeschichte 1800-1939, 
Paderborn, 1999, s. 250f. 

189 Jfr. Eichel, Wolfgang (red.), Geschichte der Körperkultur in Deutschland, s. 250f. 

190 För att underlätta förståelse av gymnasternas uppfattning av idrott är det nödvändigt att förstå att det tyska 
Turnen mellan ca. 1800 och slutet av 1890-talet inte bara var ett uttryck för fristående gymnastik och 
redskapsgymnastik utan för idrott i allmänhet. 

191 En beskrivning av Englands betydelse för den moderna idrottens framgång vid sekelskiftet finns bland 
annat hos Balck, Viktor, Minnen II. Mannaåren, Stockholm, 1931, särskilt, s. 90-98 och 133-135. 

192 Jfr. Eichel, Wolfgang (red.), Geschichte der Körperkultur in Deutschland, s. 251. 



motverkande mot gymnasternas mål: “ett kroppsligt och andligt stärkande [...] av det tyska 

folket”.193

Willibald Gebhards bemödande att sammanföra gymnastik och idrott i Tyskland visade sig 

även i hans försök att  skapa ett  gemensamt centralförbund. I september år 1895 grundade 

han Deutscher Bund für Sport, Spiel und Turnen.194 Förbundet ansågs som en gemensam, 

samarbetande instans vilken skulle representera båda gymnasterna och de olika nya 

idrottsgrenar som utvecklades. För Gebhardt var huvudanledningen med kooperationen att 

komma ett steg närmare sitt  personligt mål: Tysklands deltagande i Aten 1896.  

Kooperationen misslyckades dock på grund av gymnasternas ovilja att samarbeta och det 

faktum att förbundet i själva verket redan efter några veckor styrdes enbart av 

gymnasterna. Därmed misslyckade också Gebhardts andra försök att begeistra alla tyska 

idrottare inklusive gymnasterna för ett tyskt deltagande på de olympiska spelen genom det 

nya förbundet. 

Först i början av 1900-talet ändrade gymnasterna sin avböjande position mot andra 

idrottsgrenar. Det berodde framför allt på att de nya populära idrottsförbund, som ofta 

grundades som en egen avdelning inom ett gymnastikförbund, även höjde gymnasternas 

rykte. Gymnasterna profiterade på så sätt från de nya avdelningarna. Viktigt att framställa i 

det här sammanhanget är att det skedde uteslutande på lokalnivå. DT höll fast vid sin 

ideologi till och med vid slutet av första världskriget, även om en första officiell delegation 

av tyska gymnaster deltog på OS 1908 i London.195

I föreliggande uppsats har betraktats både de politiska konflikter som uppstod mellan 

Frankrike och Tyskland i samband med ett tyskt deltagande i Aten och konflikterna inom 

Tyskland, med särskilt fokus på de tyska gymnasterna och deras avoga inställning till 
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193 Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele Nr. 5, 1896, s. 71f. I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur 
Frühgeschichte, s. 71. 

194 Gebhardt valde namnet med flit, som skulle vid sidan av begreppet Spiel (svenska: spel) förena det 
allmänna begreppet Sport (svenska: idrott) och det särskilda begreppet Turnen (svenska: gymnastik). 

195 De första fyra olympiska spel och även OS 1912 bojkottades i motsats till detta kompromisslöst. 
För mer utförlig information kring gymnasternas inställning till OS 1908 och 1912 se: Molzberger, Ansgar, 
Die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm: “Vaterländische” Spiele als Durchbruch für die Olympische 
Bewegung, (Diss.), Köln, 2010, s. 167-177. 



Frankrike i allmänhet och ett tyskt deltagande vid de olympiska spelen i Aten 1896 i 

synnerhet. Föreliggande arbete framhåller hur Willibald Gebhardts ansträngningar slutligen 

ledde till att Tyskland deltog vid de första olympiska spelen. Det följande kapitlet utgör 

därmed en utgångspunkt för att besvara frågan om Gebhardts betydelse för ett tyskt 

deltagande, genom att visa påvisa konsekvenser som uppstod på grund av Gebhardts 

inverkan. 

5. Vägen till Aten

Gebhardt hoppades i slutet  av 1895 att nu med hjälp av Deutscher Bund für Sport, Spiel 

und Turnen kunna övertyga alla väsentliga idrottsförbund från att  yttra sig positivt i 

samband med ett deltagande i Aten. Som redan nämnt i förra kapitlet  var han dock tvungen 

att inse att även hans andra försök misslyckades. Gebhardts önskan att förena de olika 

idrottsgrenarna och gymnasterna och på så sätt lägga grunden för ett olympiskt deltagande 

avvärjdes. I oktober 1895 beslutade utskottet i förbundet, som dominerades av 

gymnasterna: “[...] att enständigt be de tyska idrottarna och gymnasterna att avstå från ett 

deltagande i de olympiska spelen”.196 Som motivering till detta nämndes, vid sidan av de 

negativa förutsättningarna vid en fransk styrning, farhågor kring en förberedelse i tanken 

på att själva spelen skulle arrangeras drygt fem månader senare.197  En annan oro som 

yttrades vid det här tillfället av förbundets ordförande Dr. Carl Peters198 var frågan om ifall 

någon över huvud taget hade följt Gebhardt till Aten: “I nuläget är förbundet inget annat än 

ett  embryo som inte har förmågan att önska något sådant deltagande i Aten, därför att 

förmodligen varken idrottare eller gymnaster har följt med till Aten”.199 

Därmed kan ett kärnproblem av Gebhardts ursprungliga bemödanden betecknas: Gebhardt 

hittills saknat legitimation inom fältet moderna olympiska rörelsen, det  vill säga han hade 
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196 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 7. 

197 Jfr. Ibid. 

198 Dr. Carl Peters (1856-1918), tysk politiker, publicist, kolonialist och upptäcktsresenär. Peters annekterade 
1884 östafrikanska landområden som senare blev Tyska Östafrika. 

199 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 11. 



inte haft tillräckligt socialt eller kulturellt kapital för att tränga in i fältet så att de tyska 

gymnasterna skulle kunna betrakta honom som likvärdig medlem i sina kretsar. Enligt 

Bourdieu är kapitalet dock den elementära förutsättningen för att skaffa sig tillgång till ett 

fält. Gebhardts dilemma berodde delvist säkert på det faktum att han, i motsats till de flesta 

gymnastikledare, var “nybörjare” inom Tysklands idrottsväsen. 

Gebhardt hade nu misslyckats två gånger med sina försök att ackumulera ett sådant kapital 

bland Tysklands gymnastikledare. I Frankrike var han accepterad av Coubertin som en 

medkämpe för den olympiska rörelsen, i Grekland uppskattades Gebhardt som en 

representant för det utmärkta förhållandet mellan de båda två länderna, men i Tyskland 

saknade Gebhardt någon sådan form av legitimation. På grund därav gjorde Gebhardt slut 

med sin gamla strategi att sammanföra de olika idrottsförbunden i Tyskland för att 

övertyga dem att  delta i Aten. Han lämnade Deutscher Bund für Sport, Spiel und Turnen 

för att grunda Kommitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu 

Athen den 13/12/1895 i Berlin. Gebhardt  lyckades vid det här tillfället att samla ett 40-tal 

välkända personer ur sin egen bekantskapskrets på hotellet Zu den vier Jahreszeiten och, så 

som Bourdieu hade uttryckt det, utnyttjade således det sociala kapitalet han hittills 

ackumulerat.200 Gebhardt själv blev vice ordförande i kommittén, som kan betraktas som 

den första nationella olympiska kommittén i Tyskland.201  Kommitténs uppgifter beskrev 

Gebhardt som: “ [...] att bekämpa de fördomar och falska åsikter som hade spridits och 

med all kraft framkalla ett deltagande i Aten av olika gymnastiska och idrottsliga 

föreningar”.202 Kommittén fick även stöd från politiskt håll genom kejsaren Wilhelm II203 

som i hela sitt liv varit väldigt intresserad av idrott i allmänhet men som aldrig besökte en 

enda Turnfest som genomfördes av de tyska gymnasterna.204  Intresset för ett  tyskt 

deltagande i Aten förstärktes dessutom på grund av att kejsarens syster var gift med den 
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200 Jfr. Broady, Donald, Nätverk och fält, s. 59. 

201 Jfr. Buschmann, Jürgen & Lennartz, Karl, “Centenaire du Comité olympique Allemande” I Journal of 
Olympic History, Volume XXV, Nr. 6, 1995, s. 34-36. Tllgänglig: http://www.la84foundation.org/
OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1995/orfXXV6/orfXXV6v.pdf (2012/12/10)

202 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 27.

203 Friedrich Wilhelm Victor Albert II av Tyskland (1859-1941), tysk kejsare och kung av Preussen mellan 
1888 och 1918. 

204 Geyer, Horst, Olympische Spiele 1896-1996, s. 13. 

http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1995/orfXXV6/orfXXV6v.pdf
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grekiska kronprinsen och ordförande i den grekiska organisationskommittén Konstantin.205 

För att bekräfta det  politiska stödet blev sonen till rikskanslern, furste Chlodwig av 

Hohenlohe–Schillingfürst,206  ordförande i kommittén. Flera välkända tyska professorer, 

Storhertigen av Mecklenburg-Schwerin, kronprinsessan av Grekland och prins Friedrich 

Karl av Hessen blev hedersmedlemmar i kommittén. Genom att mobilisera ett sådant 

imponerande antal av nationellt viktiga, välkända och inflytelserika medlemmar och 

hedersmedlemmar lyckades Gebhardt med att ackumulera tillräckligt socialt  kapital för att 

tränga in i fältet  moderna olympiska rörelse och hans Kommitee für die Beteiligung 

Deutschlands an den Olympischen Spielen zu Athen ansågs slutligen som representant för 

stora delar av det tyska folk som stödde ett tyskt deltagande i Aten. Med rikskanslerns son 

som ordförande i själva kommittén var det nu omöjligt för gymnasterna att hävda att 

Gebhardt inte lade vikt vid Tysklands ära och anseende. Goetz anklagelse att Gebhardt inte 

var nationellt  fokuserad kunde därmed inte längre upprätthållas med en sådan 

kommittéspets.207

Gebhardts nya initiativ visade genast verkan. Coubertin meddelade i ett  brev från den 10 

januari 1896 till Gebhardt att han från och med nu bara håller kontakten genom kommittén 

vilken han därmed legitimerade.208  IOK:s ordförande Bikelas bekräftade legitimationen 

genom att samtycka till Gebhardts förfrågan om att motta en tysk delegat i IOK den 14 

januari. Gebhardt skulle bara benämna en lämplig kandidat.209  Kommittén var därmed 

accepterad av bestämmande organ utomlands. 

Bevingad genom succén utomlands började Gebhardt på nytt med att försöka övertyga de 

väsentliga idrottsförbunden i Tyskland om ett  deltagande i Aten. Han försökte bland annat 

att  berätta om euforin bland delar av Berlins gymnaster i en skrivelse till DT och på så sätt 
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205 Konstantin I av Grekland (1868-1923), kung av Grekland mellan 1913-1917 och 1920-1922. Han var gift 
med Sofia av Preussen (1870-1932). 

206 Chlodwig Karl Victor av Hohenlohe-Schillingürst (1819-1901), tysk diplomat och statsman. Tysklands 
rikskansler mellan 1894 och 1900. För information om hans son Phillip Ernst Maria prins av Hohenlohe-
Waldenburg-Schillingfürst se kapitel “Ett tyskt Olympia” s. 34-36 i den här volymen. 

207 Jfr. Geyer, Horst, Olympische Spiele 1896-1996, s. 13. 

208 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 50. 

209 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 69.



vederlägga förbehållet mot Frankrike och Coubertin. Slutligen inbjöd Gebhardt alla 

inblandade till en dialog för att klara ut alla frågor och missuppfattningar. Reaktionen från 

Ferdinand Goetz var fortfarande avböjande och svaret var kort: “[...] kan bara beklaga att 

er kommitté inte har någon känsla för smäleken Tyskland drabbades av”.210 

Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele yttrade sig genom dess ordföranden Emil 

von Schenkendorff.211 Han förklarade även att Gebhardts förnyade förmedlingsförsök inte 

ändrade något på inställningen till sakläget. Han hänvisade dessutom till att tiden innan de 

olympiska spelen skulle börja hade varit alldeles för kort för att  Tyskland skulle kunna 

förbereda sig ordentligt.212 Ett problem som också Gebhardt var medveten om.

Även om Gebhardt hittills lyckades att övertyga utlandet att  acceptera honom och hans 

kommitté som den enda kontakten i Tyskland och att  åtminstone ifrågasätta den breda front 

som opponerade sig mot ett  deltagande i Aten genom sitt  återkommande initiativ för en 

gemensam debatt, verkade tiden gå ut för Gebhardt innan han kunde slutföra sina 

ansträngningar. Gebhardt försökte därför övertyga den grekiska organisationskommittén 

om att uppskjuta de olympiska spelen till hösten 1896 och Pierre de Coubertin om att 

anordna en olympisk kongress på tysk mark i fall att en uppskjutning vore möjligt.213 

Tysklands roll gällande förberedelserna för de olympiska spelen hade därmed plötsligt 

blivit betydligt större och motståndarna till spelen hade tappat ett  avgörande argument. 

Coubertin avböjde emellertid Gebhardts ansökan. Han motiverade sitt  beslut  med att 

franska idrottsrepresentanter säkert hade opponerat sig mot en sådan kongress, vilket  hade 

betytt att kärnproblemet, de problematiska förhållandena mellan Frankrike och Tyskland, 

inte hade upplösts utan vänts.214 Visserligen förstördes Gebhardts förhoppningar även på 

grund av att den grekiska organisationskommittén meddelade att en uppskjutning av de 

olympiska spelen inte vore mögligt.215  De två avslagen minskade Gebhardts önskan att 
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210 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 51. 

211 Emil Gustav Theodor von Schenkendorff (1837-1915), tysk reformpedagog, officer, preussisk ledamot 
och idrottsrörelsens gynnare. Ordförande i Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele från 1891 till sin 
död. Sin plats i folkspelets historia fick Schenkendorff framförallt genom att han lanserade sandlådan 1885. 

212 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 52. 

213 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 56f. 

214 Jfr. a.a., s. 60f. 

215 Jfr. Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 58-60. 



“föranleda ett  värdigt tyskt deltagande väsentligt”.216 Han var rädd att han hinner bara leda 

en “ärbar delegation av tyska atleter till Aten”.217

Willibald Gebhardt var idealist och kämpe nog för att inte kapitulera efter sådana bakslag, i 

synnerhet som han kände att han var på den rätta vägen efter kommitténs andra möte den 

16 januari 1896, ett möte som kan betecknas som en succé. “Hela salen var fylld. Alla 

ledande idrottsförbund och föreningar hade utsänt deras representanter, likaväl pressen”.218 

Naturligtvis begärde också Gebhardt  ordet och uttryckte sin “glädje över att stämningen 

för ett deltagande av Tyskland i Aten verkade vara gynnsam”.219 

Det enda felet, som visserligen kan betecknas som avgörande, var att gymnasterna på nytt 

lyste med sin frånvaro. Det var problematiskt för Gebhardt, inte bara på grund av att han 

var tvungen att agera utan stöd från det största och mäktigaste av alla förbund. Utan 

biståndet från DT var det dessutom perspektiviskt omöjligt att begeistra Zentralausschuss 

für Volks- und Jugendspiele eller DTB därför att personerna överlappades mellan de olika 

förbund. Det  är därför inte förvånansvärt att ett ytterligare försök från Gebhardt att 

motivera förbunden till en dialog som skulle undanröja alla förbehåll var dömt att 

misslyckas. 

Inte desto mindre satte Gebhardt nu till alla klutar. I ett skrivande till DTs ordförande 

Goetz berättade han om euforin kommittén var omgiven av sedan mötet den 16 januari. 

Vidare vädjade han till gymnasternas hederskänsla genom att betona att  de kunde bidra till 

en bättre bild av Tyskland i världen om de hade deltagit i Aten.220  Föreställningen hade 

dessutom “kejsarens välvilja”.221 Gebhardt smickrade gymnasterna genom att betona den 

tyska storheten. Han berättade att han försökte nå en uppskjutning av de olympiska spelen, 
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216 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 85. 

217 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 58-60. 

218 Doerry, Kurt, Sport im Bild, Nr. 4, 24/01/1896, s. 55 I Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Früh-
geschichte, s. 54. 

219 a.a., s. 55. 

220 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 85. 

221 a.a., s. 82. 



något som, på grund av kärleken till Tyskland, diskuterades intensivt i Aten. Vidare 

informerade han gymnasterna att den grekiska organisationskommittén var benägen att 

anpassa det gymnastiska programmet i Aten efter de tyska gymnastikidealen och bad om 

motsvarande förslag.222 

Slutligen visade Gebhardt att han var visst medveten om hur han skulle kommunicera inom 

de borgerliga kretsen genom att han hänvisade även till Friedrich Ludwig Jahn: “Om 

gymnastikens fader, vars innersta önskan var att en gång uppvisa tysk kraft och manlig 

skicklighet på det klassiska stället, hade varit fortfarande vid liv så hade han säkert stött 

idéen”.223  Även det  här försöket att  vederlägga argumenten av sina motståndare 

misslyckades dock. DT, DTB och Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele höll fast 

vid deras åsikter att bojkotta de olympiska spelen. Gebhardt var så lilla tvungen att leta en 

gång till efter andra vägar för att åstadkomma ett tyskt deltagande i Aten. 

I sin promemoria Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen? Ein 

Mahnruf an die Deutschen Turner und Sportsmänner som utgavs i februari 1896, 

formulerade Gebhardt sitt beklagande att representanterna av de tyska gymnaster, framför 

allt Schmidt och Goetz, “har inte lärt sig sig något eller inte heller har glömt något”224 och 

anspelade därmed på Schmidts och Goetz reaktionära, fientliga attityd mot allt franskt.225 

Dessutom uttryckte Gebhardt sin önskan att ledarskapet inom gymnasternas organisationer 

förhoppningsvis skulle komma att  ersättas inom de kommande åren för att “öppna vägen 

för en ståndpunkt som motsvarar den nya tidsandan”.226  Gebhardts kritik speglar särskilt 

tydligt de olika uppfattningar på den olympiska rörelsen som grund för den moderna 

idrotten och tydliggöra hur förutseende Gebhardts tänkande och agerande var. Vid sidan av 

all kritik var anledningen med stridsskriften framför allt  att begeistra den tyska 

allmänheten för de olympiska spelen genom ett ytterligare försök att vederlägga alla 
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222 Jfr. Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen?, s. 82. 

223 a.a., s. 84. 

224 a.a., s. 92. 

225 Här yttrar Gebhardt tydligt kritik mot gymnasternas avböjande habitus mot allt franskt och visar samtidigt 
ett eget beteendemönster som är präglat av ett internationellt perspektiv, en modern tidsanda och en 
förmedlande attityd. 

226 Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen? s. 92.



tidigare argument mot ett tyskt deltagande och hänvisningen till möjligheterna till ett större 

tyskt renommé i världen efter en framgångsrik tävling i Aten. Ett stort tyskt lag vore 

dessutom ett bevis för Tysklands enhällighet och styrka.227 Promemorian innebar en lyckad 

gliring mot gymnasternas argumentation, som bevisar att Gebhardt var medveten om sitt 

eget kulturellt kapital vilket uttryckte sig i hans förmåga att formulera och framställa sina 

åsikter. 

Stridsskriftens publicering representerar samtidigt slutpunkten för Gebhardts försök att  nå 

ett  tyskt deltagande med ett samförstånd av gymnasterna. Den 1 februari 1896 skrev han i 

ett  brev till Coubertin: “Det är tvivelaktigt  att de tyska gymnasterna kommer att delta i 

Aten. Jag beklagar att all möda i saken inte ledde till någon succé. [...] Jag kommer ändå 

att sätta in mig för er fina idé”.228 Att ge sig var alltså aldrig något alternativ för Gebhardt 

som nu försökte allt för att ändå övertyga några atleter att delta i Aten.

Den 4 februari 1896, två månader innan de olympiska spelen skulle invigas, församlade sig 

Gebhardts Kommitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu 

Athen på nytt. Kommittén beslutade att sammanställa en “ärbar delegation av tyska 

atleter”229 genom att bilda underordnade kommittéer som skulle övertyga enskilda atleter 

om ett deltagande. Den 25 februari yttrade Gebhardt sina förhoppningar om ett tyskt lag i 

ett  brev till Coubertin: “1.) Ett fotbollslag med 11 spelare och några avbytare. 2.) En, 

möjligtvis också två trupper av gymnaster à 10 personer. 3.) Några friidrottare, löpare och 

hoppare. 4.) Några roddare. [...] Om vi hinner övertyga tennisspelare, simmare och fäktare 

i sista stunden är tvivelaktigt”.230 

Kommittén återsamlades den 14 mars 1896 för att rapportera om projektets succé. 

Gebhardts ursprungliga förhoppningar kunde dock inte helt tillfredsställas. Några atleter 

som tidigare ställt sitt deltagande till förfogande ändrade sina åsikter på grund av 
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229 Kommittén använde ordet Achtungsvertretung. Jfr. Gebhardt, Willibald, Soll Deutschland sich an den 
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förbundens tryck, för andra atleter var det helt  enkelt omöjligt att finansiera resan till Aten. 

En aktningsvärd framgång kunde kommittén ändå meddela genom att en trupp av tio 

gymnaster kunde övertygas att delta. Även om Gebhardt besvarade den uppkommande 

indignationen (Ferdinand Goetz påstod bland annat att Gebhardt mutade dem) genom att 

påstå att “[...] så när som på en kände jag inte till herrarna, som dessutom kontaktade mig 

helt frivilligt”231  uppstår förmodan att  Gebhardts personliga insats och diplomatiska 

skicklighet var grund till att de gymnasterna var övertygade om att ett deltagande i Aten 

var eftersträvansvärt  även om de riskerade hårda sanktioner på grund av sitt beteende mot 

de officiella yttrandena av DT.232 

Den 24 mars 1896 arrangerade kommittén en idrottsfest i Berlin, på vilken de atleter som 

skulle delta i Aten uppvisade sina sportsliga förmågor. På så sätt underströk kommittén sitt 

ändamål gentemot allmänheten. Senast nu var chansen stor att Gebhardt skulle lyckas med 

sin önskan att föranleda ett tyskt lag i Aten. Bara några dagar senare började resan till Aten 

för 19 atleter som, med Willibald Gebhardt som chef de mission i spetsen, skulle delta i de 

första olympiska spelen i modern tid. Innan dess blev Gebhardt, mot sin vilja233 , 

“provisorisk tysk delegat i IOK”.234  På så sätt fick Gebhardt till slut det symboliska kapital 

(renommé) han förtjänade för sin insats, i form av en plats i den internationella olympiska 

kommittén, en plats som han innehade till och med 1909. Men det behövdes nästan 

ytterligare 100 år innan han fick tillräckligt med uppskattning i Tyskland för sin inverkan 

om ett tyskt deltagande i Aten år 1896. 
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232 I själva verket stängdes de tio gymnaster som deltog i Aten i efterhand ut från “alla gymnastiska tävlingar 
i Tyskland”. Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 77. 

233 Även det faktum att han blev delegat i IOK mot sin vilja visar att Gebhardts habitus var präglat av en viss 
ödmjukhet och intresset i själva ärendet än att profilera sig. Jfr. Huhn, Klaus, Der vergessene Pionier: Das 
erstaunliche Leben des Dr. Willibald Gebhardt, Berlin, 1992, s. 100.

234 Carl-Diem-Institut (red.), Dokumente zur Frühgeschichte, s. 83. 



6. Sammanfattande analys

Det föreliggande arbetets syfte var att belysa problematiken om ett  tyskt deltagande i de 

olympiska spelen 1896 i Aten mellan åren 1894 och 1896, en tidsperiod då de olympiska 

spelen var på väg att återupptas, att beskriva de utrikespolitiska konflikterna mellan 

Frankrike och Tyskland i samband med ett tyskt deltagande i Aten 1896, såväl som att 

skildra konflikterna inom Tyskland mellan gymnastik och den uppkommande 

idrottsrörelsen. Arbetets frågeställningar är därför: Vilka förutsättningar ledde till att de 

olympiska spelen återupptogs 1896? Vilka anledningar låg till grund för att Tysklands 

deltagande i Aten tidvis var svårt att föreställa sig, och vilka ansträngningar krävdes för att 

Tyskland skulle komma att delta? Arbetets fokus låg i detta sammanhang på olympiadens 

grundare Pierre de Coubertin och på Willibald Gebhardt och dennes inverkan i 

konfliktlösningen vilket ledde till resultatet att Tyskland slutligen deltog med 19 atleter i 

Aten år 1896. För att besvara frågan vilken roll Willibald Gebhardt spelade för ett 

framgångsrikt  tyskt deltagande i Aten används i det föreliggande arbetet ett 

aktörsperspektiv som har sitt  ursprung i Pierre Bourdieus habitusteori. Genom att  betrakta 

Gebhardt, Pierre de Coubertin och enskilda tyska gymnaster, deras inställningar och 

ageranden i fältet moderna olympiska rörelsen, har strävats mot uppbyggandet av en 

vetenskaplig grund för de kommande slutsatserna. 

Med de olympiska spelen 1896 i Aten återföddes en klassisk grekisk tradition som skulle 

utgöra grunden för den moderna olympiska rörelsen, vilken tog det antika Grekland som 

förebild i fråga om fysisk kraft och andlig förädling, och som numera kan betraktas som 

drivkraften bakom världens viktigaste idrottsevenemang, vid sidan av världsmästerskapet i 

fotboll. Pierre de Coubertin är mannen som är oskiljaktig från de moderna olympiska 

spelen. Det var han som fick fart  på projektet i slutet av 1880-talet, en tid då den moderna 

tävlingsidrotten började växa fram. Innan Coubertin fanns flera försök att återuppliva de 

klassiska grekiska spelen dock utan någon större succé. Coubertin visade i sin strävan mot 

en förnyelse av de olympiska spelen en fin känsla för den dåvarande tidsandan i Europa 

och sammanförde den befintliga filhellenismen och den uppkommande internationalismen 

i sin olympiska idé, som han kallade olympism. Coubertins satsningar sammanföll 
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dessutom med en växande antikreception i Europa som hade sitt  ursprung i den italienska 

humanismen och som upplevde sin höjdpunkt framförallt inom den tyska klassicismen. På 

så sätt kan de tyska utgrävningarna på de antika platserna i Olympia betraktas som en 

annan milstolpe på vägen mot ett återupplivande av de klassiska olympiska spelen. 

Coubertin relaterade slutligen sina ledmotiv fred och mellanfolkligt samförstånd till de 

klassiska antika spelen och öppnade så vägen för att de moderna olympiska spelen skulle 

kunna sammanföra olika nationer under olympiadens flagga på ett fridfullt sätt. På så sätt 

banade de olympiska spelen 1896 väg för den moderna tävlingsidrottens uppkomst med ett 

samspel av internationella värderingar och nationell identitet, och är utgångspunkten för, så 

som Bourdieu hade uttryckt det, konstitueringen av ett fält försett med sina egna regler och 

en egen kultur. De första olympiska spelen var dock allt annat än en avgörande framgång. 

Intresset hos den grekiska publiken och världsallmänheten var överskådligt och tävlingarna 

i Aten blev inte särskilt omfattande. Men de olympiska spelen 1896 lade grunden för ett 

evenemang som utan tvivel är nuförtiden av världsformat. 

Anledningarna till att Tysklands deltagande i Aten tidvis var svårt att föreställa sig visade 

sig vara mångtaliga. Bland representanterna hos de tyska gymnasterna var framför allt 

föreställningen att en fransman var huvudperson bakom den olympiska idén svår att 

acceptera. 20 år efter det tysk-franska kriget var stämningen mellan Frankrike och 

Tyskland fortfarande präglad av en ömsesidig antipati, som kulminerade i en negativ 

attityd mot allt  franskt i Tyskland. Tysklands gymnaster, vid den tiden världens största 

idrotts-organisation och särskilt präglade av sina egna nationella traditioner och ideal, 

opponerade sig dessutom mot tanken på ett internationellt  idrottssamarbete. Den tyska 

gymnastiken hade haft en undantagsställning i Tyskland genom att den länge ansågs som 

jämställd med idrott  i allmänhet och sågs som den enda möjligheten till en meningsfull 

kroppsuppfostran. Samtidigt har den alltid varit en nationell och patriotisk angelägenhet 

för gymnasterna, och har sitt ursprung i en militärisk förberedelse innan kriget. 

Gymnastikens ledare representerade därför ett enormt nationalistiskt och inflytelserikt 

idrottsförbund, som också försökte sätta idrott i ett politiskt sammanhang. Uppståndelsen i 

Tyskland kring frågan om, och i så fall på vilket sätt, ett tyskt deltagande i Aten skulle vara 

möjligt eller nödvändigt överträffade därför redan från början varje vanligt mått och det 

var länge oklart om Tyskland skulle komma att delta eller inte. Tillbakablickande kan dock 
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noteras att spelen 1896 på så sätt minskade farhågorna som yttrades, framför allt av 

representanterna av de tyska gymnasterna, under spelens förberedelser, för trots att 

olympiadens återupplivande kan betecknas som Pierre de Coubertins förtjänst, så var det 

inte någon fråga om en fransk dominans. Inte minst på grund av Coubertins kloka 

beteende, som överlät såväl ordförandeskapet i IOK som själva organisationen av spelen 

till Grekland. 

För att Tyskland slutligen skulle delta i de första olympiska spelen krävdes enorma 

kraftansträngningar från flera olika håll. På en internationell nivå var det Pierre de 

Coubertin och olympiadens förste ordförande Demetrius Bikela som försökte förmedla i 

konflikten mellan Tysklands gymnaster och olympiadens förespråkare. I detta 

sammanhang kan Coubertins beteende emot tyskarna betecknas som skickligt. Att vända 

sig till personer som inte var avgörande för ett beslut om ifall Tyskland skulle delta i den 

olympiska kongressen 1894 och på så sätt skaffa sig en “återförsäkring” för att han 

försökte inbjuda tyska representanter, kan betraktas som en väsentlig byggsten för ett 

återupplivande av de olympiska spelen. De ytterligare stridigheter som hade uppstått i 

Frankrike om Tyskland hade deltagit i kongressen hade kunnat sätta punkt för de 

fortfarande späda ansträngningarna för ett återupplivande av den olympiska rörelsen och 

hade på så sätt förhindrat Coubertins överordnade mål: olympiska spel. Om Coubertins 

agerande i själva verket  uteslutande eller överhuvudtaget hade sitt ursprung i taktiska 

överväganden kan dock inte besvaras av det här arbetet. Coubertins beteende långt efter 

kongressen, i samband med artikeln i Gil Blas, kan inte förklaras med taktiska funderingar. 

Oavsett virrvarret om huruvida artikeln har sitt ursprung i hans uttalanden så gjorde han i 

alla fall inte tillräckligt  mycket för att värva Tyskland för sitt ärende. Snarare tvärtom: med 

sitt P.S. i dementin till artikeln, då han lovade Tyskland en plats i IOK, med nästkommande 

och därmed godtyckliga vakans, lyfte Coubertin själv, efter alla försök att komma överens 

med de tyska representanterna, problematiken till en politisk nivå, vilket gjorde att vägen 

för ett återinförande av de olympiska spelen i allmänhet och ett tyskt deltagande i 

synnerhet försämrades ytterligare. På så sätt  är det inte möjligt att värdera Willibald 

Gebhardts insats som för högt när det gäller Tysklands deltagande i de första olympiska 

spelen 1896 och olympiadens generella framgångar under de senaste 116 åren. Med tanke 

på arbetets frågeställning om vilken roll Gebhardt spelade för ett framgångsrikt tyskt 
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deltagande i Aten, så skulle det föreliggande arbetet besvara frågan genom att påstå att 

Tyskland med mycket stor sannolikhet inte hade deltagit i OS 1896 utan Gebhardts 

bemödanden om ett deltagande. Willibald Gebhardts insats kan därmed betecknas som 

avgörande för att Tyskland slutligen deltog.

Inte i något annat europeiskt land hade gymnasterna, på grund av sin historiska betydelse, 

ett  sådant stort  inflytande på politiken och kulturen som i Tyskland. Försöket att leda 

Tyskland till de olympiska spelen hade med största sannolikhet avböjts av de tre stora 

gymnastiska förbunden DT, DTB och Zentralausschuss für Volks- und Jugendspiele, om 

inte Willibald Gebhardt hade agerat som en förmedlare mellan representanterna av de 

framväxande idrottsgrenarna, den grekiska organisationskommittén, Pierre de Coubertin 

och Tysklands gymnaster. En tysk frånvaro från de olympiska spelen 1896 och den möjliga 

signalverkan av en sådan frånvaro skulle dessutom med stor sannolikhet ha varit fatal, och 

på så sätt  försvårat den successiva etableringen av de olympiska spelen under de 

kommande åren och årtiondena om inte gjort  den omöjlig. Genom sitt habitus, som var 

präglat av det tyska borgerliga samhället och som Gebhardt uttryckte i sina obönhörliga 

försök till värvande, och sin handlingskraft med att röja undan missuppfattningar och 

fördomar mot det nya fältet moderna olympiska rörelsen genom att förmedla mellan 

fronterna, möjliggjorde han ett tyskt deltagande i Aten. Även om han misslyckades med att 

komma överens med alla tyska idrottsförbund för att skaffa grunden till ett brett stöd för de 

tyska atleter som slutligen deltog i Aten, var hans ansträngningar och hans, så som 

Bourdieu hade uttryckt det, “maktkamp” med de tyska gymnasterna om ett  tyskt 

deltagande inte förgäves. Genom sina kontinuerliga försök att manifestera Coubertins 

olympism i den tyska allmänheten, bland de tyska gymnasterna och de framväxande tyska 

idrottsförbunden skaffade sig Gebhardt så småningom förutsättningar för att tränga in i 

fältet moderna olympiska rörelsen och för att sammanställa och leda en “ärbar delegation” 

till Aten. Framförallt genom att etablera sin Kommitee für die Beteiligung Deutschlands an 

den Olympischen Spielen zu Athen med sina välkända tyska medlemmar och 

hedersmedlemmar ackumulerade Gebhardt tillräckligt kulturellt och socialt kapital i 

Tyskland i form av anseende och legitimation. Hans kommitté anses därför idag som första 

nationella olympiska kommittén i Tyskland. Gebhardt var i detta sammanhang alltid 

tvungen att  hävda sig mot gymnasternas habitus, som präglades av polemiska och delvis 
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personliga förolämpningar, vilka yttrades framför allt  av gymnasternas främsta 

representanter Goetz och Schmidt, och som med tanke på Bourdieus habitusteori skulle 

uttrycka en viss avgränsning från alla internationella försök att involvera de tyska 

gymnasterna i Coubertins olympiska rörelse. 

Det faktum att Gebhardt även efter de olympiska spelen 1896 fortsatte med att kämpa för 

ett  tyskt deltagande i de följande olympiska spelen 1900 i Paris understryker hur viktig den 

olympiska rörelsen var för honom. Med sin övertygelse att idrott är en internationell och 

fredsmäklande företeelse, och genom sin oförvillade verkan för den internationella 

idrottens intresse, blev han förste sakföraren av den olympiska idéen i Tyskland. Att det 

tyska laget 1896 med 19 atleter, tio av dem gymnaster, efter Grekland bildade det  näst 

största laget av alla deltagande nationer är ett  ytterligare, enträget bevis för Gebhardts 

ovanligt stora insats för de olympiska spelen och den olympiska idéen. 
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