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[Danmarks Idrætsforbund (DIF) blev stiftet i 1896. DIF’s opgave er at fremme idrætten i 

Danmark og at repræsentere dansk idræt i internationale sammenhænge, fx til OL. 

(Kopi af dette brev ligger i Rigsarkivet, UM:84. C. 15: Sportsligt samkvem mellem 

Danmark og Tyskland under besættelsen.) 

 

Brev fra DIF til forbundene 9.8 1940 

 

Til Underretning for Gesandtskabet meddeles at Dansk Idræts-Forbund den 5. ds. har 

vedtaget følgende Resolution: 

“Forholdenes Udvikling har medført, at Dansk Idræts-Forbunds Bestyrelse paa et Møde 

den 5/8 1940 har ment nu at burde stille Special-Forbundene frit med Hensyn til 

idrætsligt Samarbejde med Udlandet, hvad angaar saavel Afholdelsen af Konkurrencer 5 

her i Landet som danske Idrætsudøveres Deltagelse i Konkurrencer i Udlandet. Dette 

gælder ogsaa Opvisninger. Bestemmelsen træder i Kraft straks”. 

Resolutionens Vedtagelse skyldes Ønske dels fra svensk, dels fra tysk Side. De tyske 

Ønsker om sportsligt Samkvem mellem Danmark og Tyskland var blevet fremført af det 

herværende tyske Gesandtskab under Forhandlinger i Udenrigsministeriet, hvori 10 

Formanden for Dansk Idræts-Forbund, General Castenskiold deltog. Fra tysk Side blev 

Ønsket fremført med stor Kraft.    



Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens 
aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, 

kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver. 
 

Materialet er hentet fra fodboldbogen.org,  
som er supplement til Fodboldbogen – spillet i historien af Jakob Fihl-Jensen (ISBN: 978-87-999381-4-8) 

 
 

Fra fodboldbogen.org 

 
2 

 
P.M.V. 

Det kgl. Gesandtskab i Berlin 

Nils Svenningsen 

 
 

 

Ordliste:  

ds: forkortelse for “I denne måned” 

Specialforbundene: DIF repræsenterer alle sportsgrene i landet og deres forbund. 

Specialforbundene repræsenterer de enkelte idrætsgrene. DBU er et eksempel på et 

specialforbund, der beskæftiger sig med fodboldens organisering i Danmark.  

P.M.V: forkortelse for “På ministerens vegne” 

Nils Svenningsen (1894-1985): dansk diplomat, der som kontorchef i Udenrigsministeriet 

i 1930’erne var leder af det handelspolitiske samarbejde med Tyskland. Fra 1940 var han 

chef for den juridisk-politiske afdeling. 

 
 


