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Københavns Politis rapport om begivenhederne i forbindelse med fodboldkampen 5.6 

1941 

Kbh. Politi St. 7 

A. 

1267/1941                                                                                                                   

  H. I. Jr. 2977/1941. 

                                                       Notits. 

I Dag Kl. 13.30 spilledes der en Fodboldkamp mellem den tyske fodboldklub 

“Admira” og et udvalgt Hold fra Stævnesammenslutningen (de fem storklubber i 

København) paa Idrætsparkens Fodboldopvisningsbane, Hjørnet af Øster Allé og 

Idrætsalléen. Selve Kampen forløb normalt. Den var forbi kl. 15.15 og endte med 

4-1 til “Admira”.  5 

I Anledning af Kampen for at regulere Færdslen til denne var O.B. 39 Knudsen, 

O.B. 163 Laursen, undertegnede og 9 B.B.’er beordret til Tjeneste ved 

Fodboldbanen fra Kl. 12.45. 

Kampen blev overværet af mange Soldater fra den tyske Værnemagt. Paa den 

“dyre” Langside ved Klubhuset sad bl.a. Et Hold tyske Flyvertropper, der Kl. 13 10 

ankom i flere lukkede Turistbiler, der blev parkeret i Øster Allé. Paa den “billige” 

Ende ved Hockeybanen stod mange større eller mindre Grupper af Soldater, og i 

øvrigt var denne Ende af Banen godt pakket med Publikum. Kampen 

overværedes af 12.500 Personer. 
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Under Kampen opholdt vi os paa Tilskuerpladsen paa den “dyre” Langside med 15 

Undtagelse af 3 P.B.’er, der patruljerede i Øster Allé og Idrætsalléen udenfor 

Fodboldbanen. 

I anden Halveg henvendte en tysk Soldat sig til O.B. Knudsen og anmodede om, 

om det danske Politi vilde tage sig af en Tilskuer, der havde generet dem under 

Kampen. Det viste sig, at der i umiddelbar Nærhed af de nævnte Flyvertropper 20 

sad en dansk Tilskuer, der tog sig til Hovedet og sagde “forrykt” og samtidig 

pegede med en Finger ind mod Hovedet hver Gang de tyske Flyvertropper 

klappede i Hænderne, stod op og svingede med Armene og raabte begejstret til 

de tyske Spillere, samtidig med at en af dem tudede vedvarende i et entonigt 

Automobilhrn, hvilket de gjorde hver Gang, en af de tyske Spillere lavede Maal.  25 

Der blev dog ikke foretaget noget under Kampen mod den nævnte danske 

Tilskuer, idet en tysk Officer udtalte, at der ikke fra Værnemagtens Side 

ønskedes foretaget noget mod den paagældende, udover, at han fik en 

Reprimande af det danske Politi. Den paagældende blev paavist, hvorefter der 

blev beordret 4 P.B.’er - een ved hver Nedgang fra Tribunen - til at tage ham, 30 

naar han kom ned efter Kampen. Da denne var forbi, banede O.B. Knudsen og tre 

af de sidstnævnte P.B.’er Vej for de nævnte tyske Flyvertropper, saa de uhindret 

kunde komme gennem Menneskestrømmen ud til deres Vogne. 

P.B. 1151 Bossen, der skulde anholde den paagældende nævnte Tilskuer, 

meddelte til O.B. Knudsen, at han havde haft fat i Manden, men den tyske 35 

Officer havde sagt, at Værnemagten alligevel ikke ønskede foretaget noget mod 

Manden, hvorefter Bossen intet havde foretaget sig mod Manden. 
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Vi øvrige regulerede Færdslen i Øster Allé, og 2 P.B.’er var posteret i Idræts 

Alléen. 

Kl. 15.25 kom en Mand løbende hen til undertegnede og meddelte, at Tyskerne 40 

og Danskerne sloges udenfor Indgangen ved Hockeybanen. Jeg foranledigede 

straks, at vi blev samlet, hvorunder jeg gennem Alarmskabet rekvirerede 

Assistance fra Stationen. 

O.B. Laursen, undertegnede og 7 P.B.’er gik derefter samlet lige ind i Opløbet, 

der havde samlet sig udenfor Indgangen ved Hockeybanen. Opløbet var meget 45 

stort. Vi kunde intet Slagsmaal se. Midt inde i Opløbet stod i sluttet Kreds ca. 50 

tyske Soldater. De foretog sig intet, - formentlig blev de demonstrativt staaende 

for ikke at Opløbet skulde pibe ad dem, naar de gik. Vi opholdt os et Par 

Minutter omkring dem og fik Opløbet noget spredt. Derefter ankom 4 P.B.’ er fra 

Stationen. Vi dannede derefter 2 Kæder. Den ene paa 3 Mand viste Folk tilbage 50 

mod Øster Allé. Den anden, O.B. Laursen og undertegnede sammen med 8 

P.B.’er, dannede Kæde tværs over hele Fortovet og Cyklestien, hvorefter O.B. 

Laursen beordrede Stavene frem, samtidig blev det betonet overfor de unge 

P.B.’er, at de ikke maatte slaa løs paa nogen helst Maade. Med Staven strakt ud 

til Siden, saa vi kunde naa længere, der var ret stor Afstand mellem os, drev vi 55 

hele Opløbet foran os ad Idrætsalléen mod Østerbrogade, hvorunder vi raabte: 

“Vær fornuftig. Gaa. De skal gaa.” De tyske Soldater i Opløbet gik øjeblikkelig 

hurtigt fra Stedet ad Idrætsalléen mod Østerbrogade, og vi hørte eller saa intet 

mere til dem. De Danske gik kun trevent frem. Vi fulgte dem til Rotunden ved 

Idrætsalléen, hvorefter Stavene igen blev sat i Karabinhagen, uden at nogen 60 
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havde benyttet dem udover det anførte. Stationens Vogn havde da fulgt os i 

Hælene ad Idrætsalléen. Derefter rensede vi Resten af Idrætsalléen mod Øster 

Allé for Opløb. Herunder var der en Mand, der raabte: “Jeres Tur kommer nok 

ogsaa”. Han blev anholdt og indbragt i Vognen. 

Derefter Kl. 15.40 ankom Hst.s Udrykningsvogn med Personale til Stedet. Paa 65 

dette Tidspunkt var alt i Orden, hvorfor de kørte, uden at Personalet havde 

været beordret ud af Vognen. 

Det var vort Indtryk, at havde vi ikke gaaet saa energisk til Værks, saa havde de 

tyske Soldater muligvis selv taget sig til Rette, da de syntes ret ophidsede. Det 

bemærkes, at der tæt ved de tyske Soldater stod nogle velklædte civile Herrer, 70 

som jeg ogsaa anmodede om at gaa, men da de var tysktalende, og jeg kunde se, 

at de indtrængende talte til Soldaterne, foretog jeg mig intet videre. Her fra 

Stationen blev Statsadvokatens Afdeling straks underrettet, og den behandler 

Sagen.  

[…] 75 

Kl. 22.45 foretog efter Ordre en Ronde i nogle af Kredsens Beværtninger, 

hvorunder Restauratør Kai Thygesen, Sct. Jacobs Plads 1, henvendte sig til mig 

og forklarede, at han havde overværet noget af Episoden i Dag i Idrætsparkens 

Fodboldbane, hvor han havde overværet Kampen. 

Under Kampen iagttog han, at de tyske Soldater, der overværede Kampen, følte 80 

sig irriteret over det danske Publikums Piben og Tilraab hver Gang, det tyske 

Hold fik et Maal, eller en af dets Spillere lavede noget overfor de danske 
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Spillere. Publikums Mishag kunde imidlertid lige saa godt være en Hentydning til 

Danskernes mindre heldige Spil. 

Da Kampen var forbi, gik han i Selskab med tre af sine Bekendte gennem den 85 

billige Ende ved Hockeybanen for at komme ud der. Herunder saa han, at ca. 50 

tyske Soldater havde samlet sig paa Tilskuerpladsen lige inden for Indgangen - 

den indvendige med Tælleapparaterne - til den dyre Langside. De tyske Soldater 

talte ophidsede med hinanden. Mellem Publikum blev det sagt, at en Knægt 

havde kastet en Sten efter dem. Stenen havde ramt en Underofficer i Nakken. 90 

Det blev ogsaa sagt, at nogle af Soldaterne havde trukket blank. Kompt. Saa, at 

de tyske Soldater pludselig tog en lang ung Mand, som de vilde føre med sig. 

Nogle unge Kontrollører trængte sig ind mellem Publikum ind til Soldaterne, af 

hvem de fik udleveret den unge Mand, som de førte ind i Kontrolhuset. Komp. 

forlod derefter skyndsomt Stedet, da hele Situationen kunde føre til hvad som 95 

helst. 
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St. 7 d. 

5/6..41.                                                                                                           

sign. Abrahamsen 

                                                                                                                     

                                       O.B. 189 

Bemærket. 

 
sign. C.C. Larsen. 

Politikommisær. 

 

Ordliste: 

Hockeybanen: Mellem Københavns Idrætspark og Østerbro Stadion blev der i 

1925 anlagt en hockeybane. Den blev revet ned i 1990, hvor hele Københavns 

Idrætspark blev renoveret og genåbnet i 1992 som Parken. 

O.B: Overbetjent 

P.B: Politibetjent 

Idrætsalléen: Idrætsalléen hedder i dag Gunnar Nu Hansens Plads. Den ligger på 

Østerbro ved indgangen til Fælledparken og tæt på Parken.  

 
 


