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Fædrelandet: ”Advarende Ord fra D.B.U. til dansk Sportsverden”, 11.6 1941 

10.6 sendte DBU en pressemeddelelse ud som en reaktion på urolighederne ved kampen mellem 

det danske hold og Admira fra Østrig (se s. 117-119 og s. 132 i Fodboldbogen). 11.6 blev DBU’s 

meddelelse bragt i en række medier. I avisen Fædrelandet blev DBU’s meddelelse gengivet og 

kommenteret. Fædrelandet var en dansk nazistisk avis, der udkom i perioden 1939-1945, og som 

repræsenterede det danske nazistiske parti (DNSAP). I 1943 nåede avisens oplag op på 14.000. 

Fædrelandet blev lukket af modstandsbevægelsen i forbindelse med befrielsen 4.5 1945.   

Teksten herunder er en kommentar til DBU’s pressemeddelelse. 

  

Dansk Boldspil Unions Meddelelse indeholder et Ord i rette Tid. Efter den første 

Admira-Kamp i Københavns Idrætspark forsyndede en Bande unge Mennesker 

sig paa taabelig Vis mod Sportsaand, mod den Gæstfrihed, der altid har været 

dansk Nationalegenskab, mod Landets sportslige og i det hele taget nationale 

Interesser og stik mod Kongens Budskab af 9 April.  5 

Den Slags kan selvfølgelig hverken vi eller de tyske Myndigheder, som hidtil har 

befordret en fri Udfoldelse af et værdifuldt, internationalt Idrætssamkvem, 

tolerere. Noget saa uanstændigt som at hilse et Sportsholds velmente Hilsen 

efter Kampen med Pift, væsentlig vel fordi vore egne fik Klø, er en Dødssynd 

mod Idrættens hele Aand og i det hele taget normale Mennesker uværdigt. Det 10 

wienske Hold havde spillet glimrende Fodbold og vist udadlelig Optræden. 

At de i Stedet for et dansk Hurra benytter deres nationale Hilsen kan kun 

politisk inficerede Daarer, for hvem der ikke er Plads i en sund Sportsverden, 

demonstrere imod. Det er inderligt at haabe, at dansk Idræt – baade paa Kamp-
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arenaen og paa Tilskuerpladserne – kan holde Justits, saa vort Sportsliv fortsat 15 

maa kunne trives under fredelige og lykkelige Former.
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