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Brev fra DBU til lokalunionerne 27.5 1940 

Efter den tyske besættelse af Danmark 9. April 1940 blev det et aktuelt spørgsmål, om 

de danske klubber og idrætsforeninger skulle have sportsligt samkvem med tyskerne. 

Der var i mange kredse modstand mod at afholde idrætsstævner i samarbejde med 

tyske udøvere, der repræsenterede besættelsesmagten. På den anden side 

samarbejdede den danske regering med Tyskland, hvilket kunne betyde, at foreninger 

direkte eller indirekte kunne føle sig presset til at invitere tyskere indenfor i 

foreningerne. Følgende tekst er et udtryk for DBU’s budskab til lokalunionerne. 

(Kopi af den originale tekst ligger i Rigsarkivet UM: 84.C.15: Sportsligt samkvem mellem 

Danmark og Tyskland under besættelsen.) 

 
DANSK BOLDSPIL-

UNION                                                                                           København 27/5 

1940 

 
Til Lokalunionerne under Dansk Boldspil-Union. 

Det er kommet til Unionens Kendskab, at den paa Dansk Boldspil-Unions extraordinære 

Bestyrelsesmøde den 27 April d.A. trufne Beslutning, hvorefter Fodbold- og 

Cricketkampe med udenlandske Hold indtil videre ikke er tilladt, af nogle Klubber er 

blevet fortolket saaledes, at det er dem forbudt at lade Soldater fra den tyske 5 

Værnemagt træne sammen med deres Spillere eller spille private Træningskampe med 

disse.  

Da dette Forhold har givet Anledning til Forundring og Misstemning indenfor den tyske 

Værnemagts Ledelse, ønsker Dansk Boldspil-Union at henlede Lokalunionernes 

Opmærksomhed paa, at Bestemmelsen - som den ogsaa blev defineret paa 10 
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Bestyrelsesmødet - ikke er til Hinder for et uofficielt Samkvem, men alene tager Sigte 

paa Landskampe og andre officielle Kampe, der i Forvejen opreklameres som Kampe 

mellem et dansk Hold og et udenlandsk Hold (herunder Militærhold). 

Man anmoder om, at denne Fortolkning af Bestemmelsen maa blive kommuniceret for 

Unionernes Klubber og vedlægger til dette Formaal et antal Eksemplarer af nærværende 15 

Skrivelse. 

                                                                                                                 Ærbødigst 

                                                                                            DANSK BOLDSPIL-UNION 

                                                                                                                        P.U.V. 

                                                                                                 Sign. Leo Frederiksen 20 

                                                                                                           Næstformand. 

 
 


