
Kilde 18: Ellen Paul-Petersen om den tyske idræt
Den ene af de to formænd for Dansk Kvinde-Gymnastikforening (DKG), Ellen Paul-Petersen, 
skrev i oktober 1936 i foreningens medlemsblad følgende artikel med titlen ”Den tyske sports 
hjem – det nye centralpunkt for al tysk legemsopdragelse”.

Spørgsmål:

1. Hvad er kildens tendens?
2. Hvordan ser Ellen Paul-Petersen på den tyske idrætspolitik?

Som et bevis på den fællesorganisation og forsøg på ensrettethed, som der på alle områder gøres i Tysk-
land, kan nævnes det nye hjemsted for al legemsopdragelse, oprettelsen af ’Haus des Deutschen Sports’, 
et eksempel som opfordrer til efterligning. (…)

Skabelsen af den ny organisation ’Reichsbund für Leibesübungen’ og ansættelsen af en rigssportsfø-
rer betød en centralisering af alle kræfter, en sammenfatning af alle fag og en sønderslåen af de enkelte 
forbunds ofte alt for egenmægtige handlinger. Forbundene blev opløst og blev omdannet til fagamter i 
den fælles rigssportsledelse; de enkelte forbundsførere blev sat fra deres selvstændige pladser og udnævnt 
til fagamtledere; således blev førerne af de tyske sportsorganisationer ikke længere valgt af deres tilhæn-
gerskare, men blev udnævnt efter rigssportsførerens skøn. (…)

Således er der nu på det gamle Sportsforums sted opstået et storslået nyt anlæg, hvis kald er at 
sammenfatte den tyske sport under ét og give den en fast målretning. Denne ensrettethed og udligning 
på alle sportslige områder har bidraget til, at enhver, hvad enten han er fodboldspiller, svømmer, tennis-
spiller eller skytte… nyder samme ret, alle er lige her, ingen er fornemmere end den anden… Man venter, 
at denne strenge organisation skal bære frugt i dygtiggørelsen og udviklingen af den tyske ungdom, i 
forbindelse med den store fællessammenslutning ’Kraft durch Freude’, vil være en uundværlig faktor i 
den almene opdragelse af det tyske folk. Dettes Fører, Adolf Hitler, har givet folket opgaven, og det første 
skridt er gjort med dette ideelle sportsforum”.

Kilden er et uddrag af Ellen Paul-Petersens artikel ”Den tyske sports hjem – det nye centralpunkt for al tysk legemsopdra-
gelse” i Dansk Kvinde-Gymnastikforenings medlemsblad fra oktober 1936.
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