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Um Diine!~~!~.~~!t \ 
Der FUhrer der Bauernpartei im I 

diinischen Folketing, Abgeordneter r 
H!Lrtel, sagte In einer von der Dii
nischen Natlonalsozlallstischen Par
tel veianstalteten Versammlung in 
Ringsted. dass eine gliickllche zu
kunft !Ur Diinemark nur auf na
tlonalsoziallstlscher Grundlage ge
schaffen werden ki:inne. c.Wir mus
sen», erkHirte Hartel welter, c.den 
Aufbau unserer Vcrteldigung beg1n
nen, so dass wlr zu den Mannern 
des neuen Europas sagen ki:innen, 
dass w!r nun selbst imstande sind, 
unsere Neutrallti:i.t zu verteldlgen. 
SQ ltannen wlr mit elnem realpoll
tischen Angebot als· elner Grundlage 
fUr Verhandlungen iiber elnen An
schluss Diinemarks an den Drel
machtepakt kommen.l r 
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Bladet : 

A~lb_?.~g __ f\_mt~tid_e~~e ..... . 
2 .i r.l J 1941 

skriver den 

Produkter, 

Samtundet.s Grundvold. 

De Danske i Landet flk snart 0jne-

Aalborg Amtstidendes Kronik 24-4-41. 
og fremmesl at gavne den grenland
t.~ke Betolknlng. Man vllde bibringc mere skadede end gavnede GrenlllBJ\-

dem den krlstne Lsere og etablere en deme trod& a.l god Vllje. Gren\a.nd 

regelmsesslg Handelsforbindelse. del' bar altid ha.ft det Held, at der til en

ltundc Ulfere Grenlrenderne nogle af hver Tid har slddet varmhjertede, 

de Yarer, som de ikke tidligere havde danske Mend i Landet, og for 100 Aar 

haft. Imldlertld er det klart, at en siden, da man for Alvor havde konsta

Overgangaform fra. den 1 sig aelv teret en Tilbagegang t Gt·enland, var 

ldcellc Samfundsopbygning maatte der netop en eaadan Krede at Mend, 

Oren lands Skcebne 
under Danmarks 

Styre • 
A.f en Samtale med Direklel· 

Knud Oldendow 

indcbrero adsklllige Vanskeligheder. der fa.ndt en llge sa$. sbnpel 

Man aamlede Gronlenderne i sterrc genial Udvej til at hjelpe Landet. 

'G ron land staar Danskernes H jcr · 
te nser. Landet er for os ik kt\ 

en fjerntliggende Kolonl, men en Del 

at aelve Danmark, et Barn, bvis lyk

ltelige Udvikling har kostet Omh\1 og 

Otre. Grenlrenderne gengrelder denn~ 
Krerlighed og vU altid husl<e den fre

delige og gode Tid, de har oplevet un

Enklavcr, hvorvcd baade Missions- Man vllde pl).8. en Maade genskabe 

arbejdet og Handelsvirksomheden let- Gmnlands tabte Fortid, tage Qrgmlen

l<.>dcs, men derved slog man Benene dcrne med paa Raad, lade dom afglve 

vek under den erhvervsbeqngede deres Stemme 1 de Sager, der laa dem 01 

Nomadlsel'ing. der havde haft saa stor nrermest. og genopveekke Sansen for u1 

Betydning for det. gamle Samfund. de tabte Skikke og Vedt&gt.er. Man G 

Endvldere maatte Gronlrendeme na- vilde skabe et Forum. paa hvllket det D 

turllgvls staa famlende overfor den vlderegaaende, danske Initiatlv og Ud· m 

nye Lrere og de nye Samfundsskikkc, syn kunde brydes med <;trenlaendernes lit 

der Danmark. 1 en samtale med ved hvllke eflerhaanden Agtelsen for nationale Opfattelse og deres lntlme m' 

Direktor Oldendow, Gronlands Styrel- de gammeldaga Sklkke og Vedtregter Forstaaelse af deres eget Lands Pro- d( 

se, fortreller Direktoren om den dan· blev nedbrudt, saaledes at Gronhen- blemer. Ud tra dieseSynspunkteropret- M 

G l d Og dens Rc-Rke Indsats i ron an uerne blev rodlose og raadlese i deres 
tE>de man en Rrekke lokale Raad tangs di 

Kysten, bestaaendc dels af danske Tje· la.
1 

sulta.ter. cget L and. Hertil kom, at der nu 

d dansltc Koloni-- Den nuvrercn e ktmde k0bes mange Ting i Butikkerne, nestemrend og dels af de vlderekom- In" 

sation begyndte som bekendt i 1721 og hvad skulde Gronlrenderne betalc mende Grenh:endere. Derved ekabte 

med Hans Egedes Ankomst Ul Gron- 'med andet. end med deres natlona.le man det Prlncip, der er ra.adende den 

land, siger Direktal' Oldendow. -

Hensigten var at drive dels Handels· 

dels Missionsvirksomhed, ideL Udbyt· 

let af Handelcn skulde brerc Udglfter .. 

ne ved Missionen. Det var forsaavidt 

Ordning der vlrkcdc genncm 
op~m • . 
mange Aar. 

Gronlands Ek.sistcns havdc vrerct 

kendt i Bundreder af Aar. Allercdc 

f0r Aar 1000 satt.e NordbOerne dcrcs 

Ben i Landet, og fra denne NordbOtid 

stammer mange Ruiner, dcr nu cr sf

dd!kket, og som vlser Bispcgaardc, 

Klostre, Bondcga.arde og andre Bostc

der. H vorledes dcnne Bebyggclsc 

ebbcde ud, ved man ikkc med Sikkcr

hed. Nogle antager, at Nordbocrnc 

bukkedc under i Kamp med Eskimocr

ne, som de _kaldtc Skrrelingcr, ondrc 

mener, at Forbindelsen med Hjcmlan

det efterhaanden slappedes. saalcdes 

at. man alene blev henvist ~it Gran .. 

lands P roviant, og at Nordhostammen 

som Feige af idelig Indglflc ctcgcncl'c

re.de og sygnede hen. Endelig er der 

ogsaa den Mulighed, at Klimael gcn

nem mange Aar ho. vde genncmgaaet 

en Forvrerring. og at Larvcangreb pa.a 

Sreden havde odelagl den. Under alle 

omatoondlgheder uddedc Nordboerne 

cfter 3-400 Aars Ophold l Landct. og 

da Hans Egede k om til Gronland, 

fandt han ikke Efterkommerc af dissc 

Forfredre, men kun Eskimocr. 

Eskimoerne var paa. den Tid el 

Nomadefolk, der ved Hjoolp af de fra 

Arilds Tid kcndte Kommunikatlons

nudler - den spinltlc, eleganlc, men 

alligevel strerke Kajak, den rumme

lige Konebaad og den genlalt lwnslru

crede Hundeslrede, 
sammeu med Soolskindsremme for at 

kunne vrero clastisk l del vo.nsl{Cligo 

'.rerrren - rejstc over uhyre Slrook

ninger. Man satte sit Vinlerhus. pri

mitivt og enkelt byggct af St.cn, T0rv 

og Jord, paa det Sted ved Kystcn, 

hvor man antog, at Vlnterfangslen 

vilde blive bedst. Naar Vintercn var 

forbi, forlod man simpelthen delle 

Vinterhus, og ved den nresle Vlntcrs 

Tndtrreden byggedc man et. UIS\'arcnd~ 

Hus Iangt borte paa et hell 

Sted. Oversomringcn forcgik omkring 

sommerteltet, hvis Beliggcnhed 1\gc-

Jedes var betinget at Fa.ngstcns 

ligheder. 

Jes velopbyggct. Man lcvcdo af Lan-



se, fortreller Direktoren om den dan

Rke Indsats i Greenland og dens Rc-
sultater. 

-- - • ., ••• .,, .. xorlllationate Opfattolse og d 
1 

tl d~ gammclda 11 Skikk ere.s n me m· 
blev nedbrudtg saalede: ogtVGcdtregter Forstl!-aelse at deres eget Lands Pro- d( 

' a r0n1am. l>leme1· Ud fra d1 s 
c.lernc bJev rodl0se og raadl0se i deres tPde . sse Ynspunkteropret- M. 

... 

eget Land Hcrtil k I man en Rrekke lokalc Raad lange de' 
- Den nuvrerrnde danske Koloni· k d k · om, at der nu Kysten, bestaaende dels at danske Tj Ia~ 

un o 0bcs mange Ti . B . e-
sation begyndtc som bekendt i 1721 ng 1 utikkeme, nestemrend og dels at de vid k 

og hvad skulde Gr 1 d ere om- in· med Hans Egedes Ankomst til Gron- on fen erne betale mende Gronlrendere. Derved k b•-
med andet end d d . . 11 a ...., 

land, siger Direklor Oldendow. - me eres natlonale man det PrincJp, der er raadende den 
Hensigten var at drive dels Handelll-

dels Mlssionsvirksomhed, idel Udbyl· 

tet af Handelen skulde brerc Udgifler

ne ved Missionen. Det var forsaavidt 

ogsaa en Ordning, df'r virke~e gennem 
mange Aar. 

Gronlands Eksistens ha vde vren:-t. 

ltendt i Rundreder af Aar. Allerede 

for Aar 1000 satte Nordboerne cteres 

Ben I Landet, og fra denne Nordbotid 

stan,mer mange Ruiner, der nu cr af

drekkct, og som viser Bispegaardc, 

I<lostre, Bondegaarde og and1·c Bostc

der. Hvorledes denne Bebyggclse 

cbbcde ud, ved man ikke med Sikkcr

hed. Nogle · antager, at Nordboernc 

bukkede under i Kamp med Eskimoer

ne, som de kaldte Skrrelingcr. andre 

mener, at Forbindelsen mect H jemlan

det cfterhaanden slappedes, saaledes 

at man alene blev henvist ~il Gr0n .. 

lands Proviant, og at Nordbostammen 

som Falge af idelig Indgifte degenere

r c.de og sygnede hen. Endelig er der 

ogsaa den Mulighed, at Klimact gen

nem mange Aar havde gennemgaaet 

en Forvrerring, og at Lat·veangreb paa 

Sreden havde 0delagt den. Unde1· aile 
Omstrend!gheder uddode Nordboerne 
cfter 3--400 Aars Ophold i Landet, og 

cla Hans Egede l<Om til Gronland, 

fandt han ikkc Efterlwmmet·e af disse 

Forfredre, men kuu Eskimoer. 

Esklmoerne vat· paa den 

Nomadefolk, der ved Hjoolp af de fra 

Arilds Tid kcndte Kommunikations

midler - den spinkle, clegantc, men 

alllgevel sta!rke Kajak, den l'llmme

llge Konebaad og den genialt konstru
<:rede Hundeslrede, 

sammen med Srelskindsremme for at 

kunne vrerc elastisk l det Yanskelige 

Terrren - rejste over uhyre Slrrek

ninger. Man sattc sit Vinterhus, prl

mitivt og enkelt bygget af Sten, Torv 

og Jord, paa dct Sted ved Kysten, 
l1vor man antog, 

vilde blive bedst. Naat• Vlnteren va1· 
forbi, forlod 

Vinterhus, og ved den nreste Vinters 

Tndtrreden byggede man et Ulsvarend<J 
Hus langt bot'le paa et helt 

Sted. Oversomringen foregik omk 

Sommerteltet, hvis Beliggenhed llgc-

ledes var betinget at Fangstms 

ligheder. Samfundet selv var srerde-

lcs velopbygget. Man levedc af Lan-

dets Produkter I en Slags Natural 

okonoml med hele Slregten for 0j<'. 

Det var en strengt haandhrevet. 

<'nd uskrevet Lov, at enhver 

duelig Fanger oplrertes til del 

de og nationale Erhverv, nemlig 

!angsten, og naar Fangeren kom 

med sin Fangst, var den ikke 

alene, men tilh0rte ogsaa 

Slregten, i videre Forstand helc 
pladsen. Med andre Ord, man 

i en Slags praktisk Kommunisme, 

den enkelte arbejdede for hele 

fundet, som til Gengreld havde sat ham 

i Stand til at arbejde. En Konge elle 

en Hevding eksisterede ikke, men den 
~eldstc 1 Stammen, S'aavel 

reldste indentor Farnilien udavedc en 
vis stilfrerdig Myndighed over de an

dre. Skrevne Love fandtes selvteJge

lig ikke, men der var et. Sret at Skikkc 

og Vedtregter , der reguJerede Sam

ltvemmet mellem de enkelte, og der!or 

var at betragte som Samfundets Love, 

ct Samfund, hvor det moderne Svrelg 

mellem rig og fattig ikke eksisterede, 

og hvor man selv alderdoms- og ulyk
ltesforsikrede den enkelte. 

Danskeme onskede naturligvis f0rst 
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Produkter, der hidtil marbejdet mellem den Sam!undets Grundvold. danske og den grenlandske National!- 1msker at holde Grenlenderne i en De Danske i La.ndet fik snart 0jne· tet og Mentalitet. zoologisk Have. De brerende danske \ Aalborg Amtstidendes Kro11ik 24-4-41. 

Gran lands Skcebne 
underr Danmarks 

Styre 
AI. en Samtale m ed D irekLOl' 

Knud Oldendow 

og fremmest at gavne den gr0nland- Ill" op for, at man paa denne Maado Det bedstc Bevis, jeg kan give paa Principper har ene og alene haft til 
~;ke Befolknlng. Man vilde bibrlnge mere skadede end gavnede Gr0nlam- dette Samarbejdes Effektlvltet, er at Formaal at hjmlpc en lille lsoleret 
dem den krlstne Lrere og etablere en derne trods al god Vilje. Gr0nland fremfere det Faktum, at der 1 Landet~> Stamme under dot danske Flag, og 
regelmresslg Handelsforbindelsc. der har altld haft det Held, at der til en- kommunale og politlske Raad sidder bag disse Principper staar hcle den 
kundo tilferc Grenlmnderne nogle af nver Tid har slddet varmhjertede, Grenlrendere valgte paa danske Stem· gronlandske Befolkning i sluttct Ende v arer , som de ikke tidllgere havde danske Mrend i Landet, og for 100 Aar mer og Danskere, valgte paa gr0.n- lled. Dei forste Princip er den saa
haft. Imidlertid er det klart, at en siden, da man for Alvor havde konsta- landske Stemmer. I denne Forbln· kaldte Monopolhandel . hvorved for
Overgangsform fra den i slg selv teret en Tilbagegang i Grenland, var delse har jeg Lyst til at mlnde om, at staas, at ingcn andre end den danske 
ldeelle Samfundsopbygnlng maatto der netop en saadan Kreds at Mmnd, GrenJand selvfelgelig ogsaa har sit Stat har Ret til at drive Handel paa indebmrc adskillige Vanskcligbeder. der !andt en llge saa simpel som Sprogsporgsmaal, og naar man herer Crcmland eller oprettc Virksomheder 

Man samlede Gronlrenderne 1 storrc genial Udvej til at hjmlpe Landet. denne Gloae, spidser man jo 0ren. Vi der, og. det andet Princip er det saa
Enklaver, hvorved baade Missions· Man vilde paa en M_aade genskabc her i Danmark ved jo meget vel, hvad kaldtc Besejlingsforbud, d. v. s. at 

'G renland staar Danskernes Hjct· arbejdct og HandeiS\.irksomhcden let- GNnlands tabte Fortid, tage Gronlam- dette Ord plejer at betyde: at den s:aa- ingen kan kommc til Grenland uden 
te nrer. Landet er for 08 ikke tcdes, men dcrved slog man Benene derne mcd paa Raad. lade dem atgivc kaldte overlegent herskende Nation den danske Rcgcrings Samtykke. I 

en fjerntliggende Koloni, men en Del vmk under den crhvervsbetingede deres Stemme i de Sager, der laa dem ensker at paatvinge den sa&kaldtc Ly og i Lre af den Void, der derved 
a! selve nanmark, et Barn, hvis lyk· ::-lomadiscrlng, der havde haft saa stor nmrmest, og genopvmkke Sansen for underlegne Nation sit Sprog. Men i har vreret bygget omkring Grenland, 
kelige Udvikling har kostet Omhu og I Betydning for det gamle Samfund. de tabte Skikke og Vedtregter. Man Grenland har det vreret anderledes. er det Hensigten at f0re det lille, gron
Ofre. Gronlrenderne gengrelder denn~ Endvidero maatte Grenlrenderne na- vilde skabe ct Forum, paa hvllket det Det er Grenlrenderne selv, der kom- landske Foil{ stilfrerdlgt og Tl'in for 
Krerlighed og ,.u altid huske den fre- turligvis staa famlende overfor den videregaaende, danske Inltiatlv og Ud- mer Ul os og beder om Adgang til at Trin over fra et Stenalderstade til et 
dclige og gode Tid, de har oplevct un- nye Lrere og de nye Samiundsskikke, syn kunde brydes med c;;renlrendernes lrere Dansk hurUgst mullgt og 1 sterat r11oderne Standpunkt. Vi ensket• med 
cler Damnark. I en Samtale med vcd hvilke efterhaanden Agtelsen for nationale Opfattelse og deres inUme mullg Udstnekn1ng, uden at de just andre Ord at hreve Grenland til en 
Direkter Oldendow, Gr0nlands Styrel- de gammeldags Skikke og Vcdtoogter Forstaaelse at deres eget Lands Pro- derfor ensker at prisglve deres Fredres saadan Sum at moralsk, oltonomisk 
se, fortooller Direkteren om den dan- blev nedbrudt, saaledes at Gronlren blemer. Ud fra disseSynspunkteropret- Maal. Sagen er jo den, at Grenlren· og politisk Forstaaelse, at de. naar 
ske Indsats 1 Grenland og dens Rc- tlerne blev rodlese og raadlesc l deres tt>de man en Rrekke lokale Raad lang8 derne tuldtud torataar, at den gr0n·· Tlden er lnde, uden altfor stor Tabs
sultatcr. . cget Land. Hertil kom, at der nu Ky:~ten, bestaaende dels at danske Tje· landske Nation er t Stebeskeen som procent er i Stand til at trmde i fri 

_ Den nuvrerende dansl<c Kolom- kunde kebes mange Ting i Butil<kerne, nestemamd og dels af de viderekom- ingenslnde fer. Forblndelse med den evrige Verden. 
sation begyndte som bekendt i 1721 og hvad skulde Grenlrenderne betale m~nde Grenlrendere. Derved skabte Naar Danmark har holdt Grenland Dette er Danmarks eneste og uselvl-
med Hans Egcdes Ankomst til Gren- med andet end med deres naUonale lukltet er det ikke, tord1 vi - som det ske F ormaal med Kolonisation. Ei/. 
land, siger Direkter Oldendow. -
Hensigtcn var at drive dels Handels
dels Missionsvlrksomhed, idet Udbyt· 
tet af Handelen s:kulde boore Udgifter
ne ved Mlssionen. net var forsaavidt 

0 dning der virkede genncm ogsaa en r • . 
mange Aar. 

Gronlands El<sistens havdc "rerct 
kendt i Hundreder at Aar. Allerede 
fer Aar 1000 salle Nordboerne dcres 
Ben i Landet, og fra denne Nordbotid 

R · dcr nu er af-stammer mange umcr, 
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s e 11, 

ciale Sporgsmaal, skrivu i e11 Arlikel 

om de11 store Arbejdsloshed bland/ 

Kvinder, at samlidig med, at dcr 

hele Lande/ u 2/ ,000 Kl·in-

der tilmcldl de offenlligc Kontorer, 

liar han i el enkelt 1/ovedstadsblad 

tall 700 Pladstilbud paa een Dog om 

kvindelig M edhja!lp; deraf var de 552 

Tilbud om Husgeming. Res/en a{ Til

budene vcdrorlc Kantor- og Forrcl

ningshjre/p. 
Folkelingsmandcll mi11dcr de /okale 

Arbejdsudvalg om, at nu cr Tidcn inde 

til at vise, hvad de duer t il. Udva(get 

kan gore en god Gerning ved at kra!I'C 

Tallel opgivet paa de tedigc i K ommu

nerz sam/ Navnelll: paa de, der gaur I i i 

K ontrot ved Arbejdsloslzedskasserne. 

Bruges disse Udvalgs Myndighed paa 

reHe Maade, 1•il dcr vrere store Chall

ur for at opfyldc aile Onsker om hus

lig M edhjrelp. 
Vi gi1w S. P. Larsen Ret i, at naar 

el enkelt of Danmarks mange store 

Dagbtade !tar 700 Annoncer om tedige 

K l'inde-Piadser paa en enkcll Dog, sam

tidig med, at vi liar 21,000 orbejdslose, 

ST. RE8NE8lDE 2. K8BENHAYN K. 
T£Lf, CENTRAL11,196 

Bladet: 

S 
tatsrac1lot onlen t~n.ker vaa at 
anSlCUC en saakaldt ,.1\lunter 

hedschef", som Favorit nrevnel 
J ournalist Knnd P beiffer, kendt 
som Forfattcr til Landeplngr n .,Det 
cr saa Synd for Farmand". B a re 
han n n forstaa.r den s pecieUe Form 
for Humor, der tri\·es i Danmarks 

J<adiol 

En Zo••n *======~ 

D
e n store svenske 1\1alcr op

holdt sig 'I.TtR'I'er · cnlt'llllkdgcn 
ml'get I J{obenhnvu, hvor ha n m ale
de Por lrretter uf de mange, der 
tjente sau. megrt, at de lld•e rtdst~. 
b\·ad dl.' skulde gore m ed Pengene. 
Zorn vidstc, at do fleste, han m a le
de, ik lt~· havde m egl'u Forsta nd paa 
K unst , og han var derfor iltke lige 
blld overfor clt~~n - d ct sammo 
l.nnde t~lg<'S om ha ns Prls. 

Da. hnn havdo fn.ldfort et Portrret 
a ( en ltobenha\'nsk Dam e, :.tod ttm t 
og bct.rt~gte<le Bllle<let 1•g sag1lo 

saa: 
- J cg !4yncs lkl<e det llb"ller! 
- M•tnsl•e ha r De R<•t, svaredo 

Zorn, m en tll't Ug ner I !llt Fald 
mig - og d<'t <'r Bovrosagen ~ 

~~ 

Doktor i K. Vita min 

D
en lslandske Lregc Oslq!.r Thor

darson hnr rrhvervet Doktorgra
den ved KDbeqha\'DS C.Universitet paa 
sln Athandllng ,.Un<Tcrsogelser over 
Prothrombln hos sunde og syge". der 
er et Bldrag ttl K-Vitamin-Forsknln

gen. 

underslottede K vinder, sao er der no- F . N. 1 w 0 d . . • oraarsreng0nng paa 1e s . a e.c; 
get gall baade med Lovgummg og Ad-~ Statue i Kebenhavn, der faar en haardt 

Professor Richard Ege poioterede 
som Opponent, at det er dct forste 
Arbejde fra Aarhus biokemlske Insti.
tut, der forsvares for Doktorgraden 
og benytlede Lejllgheden til at bring e 
T,..ot~•·•• ..... ~ ....... "'·--••-· -- 4 

ff-tt-r<"JCt.n t'Tf- Af.,....,clr";"'N 
Hensigtcn var al drive dels Handels-

d<Jls Mlssionsvirltsomhed, ld:?t Udbyt• 

tet af Handelen skulde bterc Udgitter

ne ved Missionen. Del var forsaavidt 

ogsaa en Ordnlng, der virkc~e genncm 

mange Aar. 
Gr0nlands Eksistens havde vrerct 

kendt i Hundrcder af Aar. A.llercde 

for Aar 1000 satlc Nordboerne dcres 

Ben i Landet, og Cra denne Nordbotid 
--~~"' RuinPr fiCI' nll Cl' af· 

du~>let•egnen, 

amen her {m 
rar under {or 
Enfrepretwr-
i B.ren. 

H\ORFOR ~ 

Han: - F 
tid, att nl iii 
vantar jag 
lifyssen! 

Hon : - J 

fru ... ? 

- Kvik 
fange Mus p 
Musen lnd u 
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Hans Egedc. 

under Danmarks 

Styre. 
Tiden er ikke inde for Gn"nland til at trrede 

Forbindelse med den evrige Verden, siger 

Direkter Oldendow, Grenlands Styrelse. 

Gr0nland slaar JJanskernes Hjerte I Oet ,-ar for saa ,-idt ogsaa en Ordniug, 

n.er. Lande! er for os ikkc en fjcrnrlig- dcr 'irk cdc gennem mange Aar_ 

gcndc Koloni, men en Del af scl\-e Dan-

Urenlands Prol'iant, og at l\ordbostam

mcn som felge af idelig lndgilte dege

nererede og sygnede hen. Endelig er der 

ogsaa den Mulighed, at Klimact gennem 

mange Aar ha1·de gennemgaaet en for

,-rerring, og at Larveangreb paa S<eden 

havdc 0dclagt den_ Under aile Omsta!n

digheder uddedc Nordboernc efter 300-
400 Aars Uphold rr:Tn'det, og da Hans 

Egcde kom til Urenland, fa!ldt han ikke 

Efterkommerc af disse Forf<£dre, men 

kun Eskimoer. 

mark. et Harn, h\'is lykkcli~c Ud,-ikling Nordboere i Gr0nland 
har kostet Umhu og Ufre_ Uronl<endernc f0 r Aar 1000. 
gcng;elder dcnnc K<erlighcd og vii altid 

huske den frcdeligc og godc -1 id, de har 

oplcvet under Danmark_ I l'll Samtalc 

med Direktor Oldendow, Uronlands Sty

rclse, foli;ellcr Uirektoren nm den dan

~kc lndsafs i (;rc:mland u~ clt•n~i Rcsul-

1ater_ -

- Uen nu1 .crond..: ' ~ 1\uluni::.a-

• uon bcgyndtc som bckcndl 1 17:.!1 mcd 

I fans Egedcs Ankumst til urMiantl, ,.:i

~cr Uircktnr I ildcndow_ llcn::.1gten \'ar 

at dri~-e deb llandels-, dcls Missions

' irksomhed, idct Udb~ ttct a! Handclen 

~'<ulde ba:rc: l ' t.lg1tlernc 1 cd .\\1ssionen. 

!Ia vdc Hans Lgcdc no get scerhgt 

Kcudl:>kab til Gmnland? 
- Grenlands Eksistens ha\-dc v;.erct 

kcndt i Hundreder af Aar- Allercdc fer 

t\ar 1000 satte Nordboerne deres Ben i 
Landct, og fra dennc Nordbolid slammer 
mange: l{uincr, dcr nu er afd;ekkct, og 

I 
som l'iser tlispegaardc, Klostre, Honde

J.ra:ude og andre Bosteder. Hvorlcdcs 

rlcnn~ Hcbyggelsc cbbcde ud, vcd man 

ikkc mcd :Sikkerhet.l. !'\ogle antager, at 
Nonlbocrne bukkcdc under i Kam11 mcd 

J:;:"k'lmucrne, som de kaldte Skr<£1ingcr, 
andrl.' mcncr, al forbindelsen med 
lljcmlandc~efterhaanden slappedes, saa

icdes ·at man ;ilene bh~l' henv1st til 

Eskimoerne - et 
Nomadefolk. 

Hvorledcs 1 ar Da!idcns Le,-e\ is 

Gmnland? 
- Eskimocrnc var paa den 'I id ct 1\o

madefolk, der 1•ed Hj;elp af de fra Arilds 

Tid kendtc Kommunikationsmidler -

den spinklc, clegantc, men aJlige1 el 
strerkc Kajak, den rummclige Kone

baad og den gcnialt konstrucrede Hun

desl;ede, dcr 1·ar bundet sammen med 

S;elskindsrcmrnc for at kunnc nl!re ela

s.tisk i det ' 'illlskeligc T emc n - rejstc 
01 tr uhyrc Str:ekninger_ J\1.111 satte ,;it 

Fra det indre af en Gr0nlaende-hytte. 



---~~~-ll!~·····~~rnangc Huincr, der nu er afdrekket, og som viser Hispegaarde, Klostre, Hondegaarde og andre Bostedcr. Hvorledes dcnne Hebyggclsc ebbede ud, vM man ikkc med ~ikkcrhed. Nogle antager, at :'\ordboerne bukkede under i Karnp med Es ·1moerne, som de kaldte Skrrelinger, a ndre mencr, at Forbindelsen med Hjcmlandet!/erterhaanden slappedes, saaieiteS at man alene blcv hen\'ist ti l 

ta ter. -

Eskimoerne - et 
Nomadefolk. 

- lJen nu,·a:rondc ~ l\oluru:.a-' uon begyndte som bekcndt i 1721 med llans Egedcs Ankomst ti l Urenland, .•iger lJirekter Oldcndow. llensigten rar at drive dels Handels-, dels Missions\. lrksomhed, ide! Udbyttet af Handelen !';l(u!dc b:rre Utlgifterne \ ed .\lissionen. 

En Fjord 

Fodboldspil i Grenland (fra Hans Egedes Beskrivelse af Grenland 1741) 

Hvorledes \'ar Oatidcns Le,·e\ is Urenland? 
- Eskimoerne var paa den Tid ct Nomadcfolk, der ved Hja:lp aJ de fra Arilds Tid kendte Kommunikationamidler -den spinkle, e!egante, men aUige,·el sta!rke Kajalr, den rummeJige Koncbaad og den genialt konstrucrede Hundcsl<edt>, der var bundet sammen med Scrlskindsremme for a t kunne vrere elastisk i del ,·anskelige Tesrcrn - rejste over uhyre Str:£kninger. Man sane sit Vimerhus. primitivt og enkelt bygget af !)ten. Tor'' og jord. paa det Sted ved Kystcn, IH'or man antog, at Vinterfangsten v1lde bli\·e bedst. Naar Vinteren ,.ar forbi, forlod man simpelthen dette Vinterhus, og \'Cd den nreste \'inters lndtrreden byggede man et tilsvarende Hus Jangt bone paa ct heft andet !)fed. O•ersomringcn foregik omkring Sommerteflet, his Beliggenhed \'a r betioget af Fangstcns 1\luligheder. 

Grenlaenderne Henrik O lsen og To bias Gabrielsen. 

Det primitive, men ideelle gr0nlandske Sam fund. 
-- .'\oget. udprreget !:>amfund var der \el ikke Tale om? 
- Jo, tvrertimod, Samfundet var ~rerdc'l~s , elopbyggct. ,\I an levede af Landers Produkter 1 en Slags Naturalekononli med hele Slregten for 0je. !Jet var en s trengr haandhreve!', omend uskrevet Lo•. at enhver fysisk duelig Fanger '>PIrertes til det b:erende og nationalc ErIn en·. ncmlig ::irelfangsten, og naar Fangeren kom hjem med sin f angst, , ar den 1kke hans alene, men tilhene 

Intimt og frivilligt Samarbejde mellem Grenland og Danmark. - Oette Forhold cr nu hclt reodret. - Ja . De Oanske i Laodet lik soart Ojnene op for, at man paa denne Maadt mere s kade<te end gavnede Grenl:enderne trods al god \'ilje. Gronland har altid haft dcr Held. at der til enhver Tid har siddet \'armhjertedc, danske Mrend i Landa;- og for 100 Aar sideo, da man for Alvor lla,·de konstateret en Tilbagegang i Gronland, ,·ar der nctop eo saadan Kreds ai ,\trend. dcr iandt en lige saa s1mpel sam genial t;d,·ej til at hjrelpe L<tndet. ,\lao \'tid~.: paa en Maade genskabe Umnlands tahrc Fort id, tage Gronlrenderne med paa Raatl, lade dcm afgi\ e de res Stem me i de Sager, der faa tlern na:rmcst, og genopvrekkc Sansen for de rabte Skikkc og \'edt.a~gtcr. .\ ian \'ildc skabc 1'1 forum, paa hvilket det \'ideregaacndt·, danskc lnitiati\· og L:dsyn kundc bryde.s med Gmnlrendernt-s nation'llc Opfattl'l:.e og deres intim~.: forstaaefsc af dereo:; egct I and<; Problcmer. Ud fra dissc S) nsp•mkter oprettede man tn R:ekke lokale Raad l<tngs Kysten, bl!$taacntlc dels af dan::.ke Tjenestcma:ncl o;: del:, ai de 'iderekomnc umnlrend~rl·. Den c.d sl.abte man del Princip, dcr cr raadrnJl den Oag 1 Dag: 

den saakaldte underk!gne Nation sit lige Fremsted og ior det skoiemressige 
Sprag. Men j Grenland har det vreret Arbejde er det naturiigvis en llindring. 
anderledes. De! er Grenlrenderne selv, at der paa hele den uhyre lange Krst 
der kom.mer til os og beder o m Adgang kun bor saa faa Tusinde Me~nesker 
til at Jrere Dansk hwiigst muligt og i med store 1\\elk!mrum mclle.m . ae for
st&rst mulig Udsrrrekning, uden at de skelilge Bopladser. ,\\an kan JO ikke .an
JUSt derfor ensker at prisgive deres srette en ~a?rcr ved hver enkeJt af d~1 
Fcrdres M.aal. Sagen er jo den, at Omn- Pladser, hg.esom Afstanden ogsaa van
l~nderne fuldtud forstaar, at den gren-~ skeli~?er en e~ektiv Kamp for. forb~et 
landske Nation er 1 Stebeske.en som m- Hygrejne. HygleJnen h~nger JO saa m-

1 gensiode fer. 
timt sammen med Tuberkulosen, der 

og:::aa F.1milien, Slcegten, 1 ,·idere forstand fl('fe Hopladscn. Med andre Ord, man fc\·edc i en Slag~ praktisk Kommunisme. 11\or den enkelte arbejdede for hele ~amfuudet. som til Gengreltl h<t\ til! sat ham 1 Stand til a t arbejd<'. tn Kongc eller en liovdmg eksisteredc ikke, men den reidste i !:>tammen, saa,·el som den <eldstc indentor familien ndC>n:dc en n::. ::.ti lfrerdi.l:' ,\\} ncfig'hc:l U\ er tic "'ldrc. ~l.n \ nc Lm e fand tes seldnlgclig ikkc, men der ,·ar et Sret af ::,kikke 0.1:' Vcdta:gter. dcr regulererlc Sarnl.\'cmmct ml'lkm de rnkelte og tlcrfor ,·ar at betra;;to.; sum Samfunlit·!s Love, ct Samfund, h\'l;tr det modcrne Sn£1g meJiem rig og fattig ikke eksisteredc, og h,·or man seh· alderdom~- og ulykkesforsikrede deu enkelte 

Gronlcenderen blev 
rodles og raadles. 

- lfron.Jan virkede den danske ln<.lllrd('ISe i et S<Jadant !;iamfund? . - Uanskcme l'!nskede narurlig\ is furst og fremmest at ga\·ne den gn:~n Jantlske l:!efolkning. Man vilue bibringe dem den kri!ltnc L<ere og etablere en regelm;esc;ig !i;,nddsforhindelse. der kunde tilf&re urnnlrenderne nogle af de Varer. som de ikke tidligere havdc haft lmidlertid er det klan, a t eo Uvcrgangsform fra <len r sig sel\· 1deellc Samtundsopbyguing rnaatte indebrerc adskilligL \ 'anskelighcder. 

Samarhejdet mellcm den danske og den gronlandskc i\arionahtet og .\lemallte t. 
Gr0nlcenderne 0nsker at lrere Dansk. 
-- H\·orlcdes virker tlh•sc Princ1pper 1 \Ore Oagc? 

- Oet bedste Be\·is, jcg !.an gi\'e paa dette Sarnarbejdes Effektintet. er a t fremfere det Faktum, at cfer i l.andets kommunale og politk.ke Raad sidder Gronlcrndere \·alglt paa danske Stemmer, og Oanskere, \ algte paa gronlandske Stemmer. I denne Forbindelse har jeg Lyst 111 at minJe om. at Gn"nland selvfoigelig ogsaa h::t.r it Sprog:.porgsmaal, og naar mao h1trer denne Giose, spidser man jo Oren. V1 her i Oanmark ,·cd jo me get vel, h\ ad dette O rd plejcr 11t betrde: at den saakaldte ()\ erlegt:nt herskende Nation nnsker at p..~v4ngc 

Saa lcenge Grenland er i Stebeskeen, her Landet vsere lukket. 
- H\·ad er Aarsagen til, at Danmark har holdt Grooland lukket? - Dcr er ikke, iord i \'i - som det undeniden spottende er bievet sagt -onsker at holde Grenlrendernc i en zoologisk Ha,·c. De ba:rendc danske P rincippcr !tar ene og alene haft til Formaar ar hj<elpe en lille isoleret Sramme under det danske Flag, og bag dissc Principper staar hele den gronlandske Befolkning i slutlet Enhed. Oet forste / Prillcip er den saakaldte Monopolhandel, h \·orved forsraas, at ingen a ndre end den danske Stat bar Ret til at drive llaodel paa Gr0nland eller oprette Virksomhedcr der. og det andet Princip er dct saa kaldte Besejlmgsforbud, d\·s. at ingen kan komme til Grenland uden den danske Regerings Samlykke. I Ly og i L;e af den Void, der dcrved har ,-rerer bygget omkriog Gronland, er det Hensigten at fore det lille g renlandske Folk stilf.erd•gt og Trin for Trin 0\'Cr fra et I Stenalderstade til et modcrne Standpunkt. Vi ensker med andre Ord at 1 ha:,·c Gmntand til en saadan Sum af moralsk, 0konomisk og politisk For-6taaelse, ar de, naar Tiden er inde, udeo altfor stor Tabsprocent er i Stand til ar trredc 1 iri Forbindelse med den ovrige Verden. 

Det daglige Liv paa Gr0nland i Nutiden. - Er Befolkningstalfet steget under t.len danske Kolonisation? 

som en sn~be hrerger det grcnlandske Folk lige fra Kap Farve! og til Thule. Men store moderne Hospitaler er nu opfort, og hvad Skolevrescnet angaar, fin des der foruden Borneskolerne nu ogsaa fire Efterskoler, en Hojskole og et Seminarium i Land.et. 
- Dette har V'el ogsaa medfor t en Fr&ngang for Erhvernme? - Ja, og de har faae; :.tor Stem Ira Uaomark. Ur0nf<endernc har lrert at fi!'ke med modernc Redskaber, de er gaaet i Gang med et saa fjernthggende Erh\'Crv som Landbruget, og i de sydhge Uistr•kter driver man Faareavl i stor Stil. Ver, hvor der tidligere kun fandtes en Stamme paa ca. 200 Faar, er der nu op til 10,000-15,000 J\loderfaar Oet er forbloitende <It se, h\'orledes det har vreret muligt at omlreggc en gamrnei Jregem<~tions <~artusindgamle jregerpsyke til forstaaelsc at Husdyrets Pleje og Pasning. 

Gr0nland kan ikke klare 
sig uden Danmark. 

- .\lener lJe, at Ojeblikket er inde til at aabne Grooland for andre ationer? - lJerte Sporgsmaal \'older mig ingen Vanskelighed at besvare. Nej, hverken Uronlrenderne sclv eller ,.; Danske er i T,•ivl om, at det be\-arende og Ud\·iklcnde Arbejde cndnu er langt fra sin Afslutning. Ocr er megen Fattigdom endnu at bekrempe, og der er lang Vej til det Tidspunkt, da Gennemsnitsgron lrendcrcn har erhvervet sig de fomodne 1\undskaber til den jernhaarde Kamp Til\·a!relsen. Oct er netop for at a - Ja. srerhg i de scner~:: Aar cr det \'okset sta-rk!. .\len baadc for tiel lrege-

hjrelpc disse .\1angler, at \'On lorega;lr dter nf1je gennemt:enkle oppcr og cittr umhyggelig Iagie Planer. 



Fodboldspil i Gr0nland (fra Hans Egedes Beskrivelse af Gr0nland 17 41) 

Kryolitbruddet lvigtut. 

Det primitive, 
men ideelle grenlandske 

Sam fund. 
- Nogct udpr~get S;pnfund var der 

vel ikke Talc om? 
- jo, tvrertimod, Samfundet var srer

dcles velopbygget. Man levede af Lan
dets Produkter i en Slags Naturaleko
ooml med hele Slregteo for 0je. Det var 
en strengt haandhre\·et, omend uskrevet 
Lov, at enhver fysisk duelig Fanger op
lrertes til del brerende og 11ationale Er
hven·, nemlig Srelfangsten. og naar 
Fangeren kom hjem med sin fangst, 
1·ar den ikke hans alene, men tilherle 
ogsaa Familicn, Slregten, i videre For
stand helc Bopladsen . .Med andre Ord 
man levede i en Slags praktisk Kom~ 
munisme. hvor den enkel te arbejdede 
for hele Samfundet, som til Oengreld 
havde sat ham i Stand hi at arbejde. 
IUl Kongc cllcr en Hevding eksisterede 
ikke, men den <eldste i Stammen, saa
\'el som den <eldste indenfor Familicn 
ud01·ede en 1·is stilfcerdig Myndighed 
onr de andre. Skrc\·ne LO\ c randtes 
selvi0lgellg 1kh, men der 1 ar et Soot 
af Skikke OJ:: \ 'edtregtcr, dcr regulerede 
Samkn·mmc1 mcllcm de cnkel1e og
dcrfor 1·ar nt hctragtc SO Ill Sam funJl'!g 
Love, et Sam[und, hvor del modernc 
Svrelg mcllcm rig og fattig ikke eksi
stcrede. or: h1·or man !'.eh· aldcn.lomc:- o,. 
ulykke:o;!orsikrcde den cnkelte ' "' 

Granlrenderen blev 
rodl0s og raadlcu. 

....,..,., ••• ...., • ...,..,.;.} '-"~~.....,. aaa vaa...,••• 

Grenland og Danmark. 
- Dette Forhold er qu helt rendret. 
- Ja. De Danske i Laodet fik snart 

0jneoe op for, at mao. paa denne .Maade 
mere skadede end gavnede Gr0nlznd.er
ne trods al god Vilje. Grenland har altid 
haft det Held, at der iil ""e~nhver Tid har 
sicLde1 varmhjertede, danske Mre.nd i 
Lailtra;-og for £00 Aar sldeo, da man 
for "Aivor havde konstateret en Tilbage
gang i Grenland, \'ar d.er netop en saa
dao Kreds af Mrend, der fandt en lige 
saa simpel som genial Udvej til at hjrel~ 
pe Lan.det. Man vilde paa en Mrutcfe 
gen&kabe Gr~<~nlands ' table Fortid, tage 
Gr0nl~eruicrne med paa Raad, lade dem 
afgh·e dcres Stcmme i de Sager, der 
laa dem nrermest, og genop,·rekke San. 
sen for de table Skikke og Vedtregter. 
1\\an vilde skabe ct Forum, paa hvilket 
det l'ideregaacndc, danske lnitiativ og 
Uds}·o kundc hrydes med Gr0nlrender
nes nationale Opfattclse og deres in
time Forstaaelsc af der-es cgct Lands 
Problemer. Ud fra disse Synspunktcr op
r~ttede man en R<ekke lokale Raad langs 
1\ysten, bi!Staacndc dels af danskc Tje
nestemrend o~ dcls ai de 1 iderckomne 
Gr0nlrenderc Ocl'\•cd skabte man det 
Princip, dcr cr madende den Dag i Dag: 
Samarbejdct nicllcm den danskc ug den 
gmnlandskc N:1tionalitet og J\<\cutalitet. 

Gr0nlrenderne 0nsker 
at lrere Dansk. 

- H1·orlecks 1 nker dissc Print:ipper 
i \'Ore ()age? 

- Det bedstc Bevis, jeg kan gil c paa 
deite Samarbcjdcs Effektil'ltet . cr <~t 
rremiore det I aktum, at der i Landets 
kommunalc Of! rwliiiske Raad siddcr 

- I h·ordan l'irkcde den danske lnd
tlydelse i t•t :;;Iildant Samfund? 

- Dan~kcrne 0nskede naturlig\ is 
ferst og frcmmest at gavne den gmn
landske Hefolkning. Man vilde bibringe 
dem den kristne Lrere og etablcre en 
regelmressi,g llandelsforbin<.lel::;e, der 
kunde tilfure uronl<enderne nogle af tic 
Varer. som de ikkc tidligerc havde haft. 
lmidlertid er del klart, at en Overgangs
form fra den 1 sig selv ideellc Samfunds
opbygning maatte indebrerc adskilligc 

I Gronlcendere ,·algtc paa danskc Stem
mer, ?g Danskcrc. \'aigte paa gronland
skc :Stemmer. I denne Forbindclse har 
jeg Lyst til at n11nde om. at Gmnland 

\ ' anskelighruer. 
Man sam ledc Uranlcendernc i st0rrc 

Enklaver, hvurvcd baade Missionsarbej
det o,g H;wdclsvirksomheden lettedes 
men den-cd ::;lo~ man Henene vrek un~ 
der den erh\ cr\·sbctingcde Nomadise
ring. der ha1 de hart saa stor Hetydning 
for det gamic Samfund. Endvidere 
maatte Ur0nlrenderne naturligvis staa 
ramlendc overtor den nye Lrerc og de 1 

nyc Samfundsskikke, ved hvilke efter
hali!lden Agtclsen for de gammeldags 
Skikke og \ 'edta-gter blev ncdbrudt, 
saalcdcs at (irnnf<Cndernc hle1 rodl"se 
og raadlose r deres egel Land. Hertil 
kom, at dcr nu kunde kebes mange 
ting i Hu11kl.crne, og ilvad skulde 
Umnlcendernc hctale med andel end 
n1ed deres na11onalc Produktl'r, der tlld-
111 havde va:ret Samfundets Urund
\Oid. 

sell'folgelig og~a har sit Sprogsporgs
maal, og na;~r man harer dennc Glose 
spidser man jo Oren. Vi her i Danmark 
ved jo meget \'CI, hvad dette Ord plejcr 
at betyde: at den saakaldte 01 erlegcnt 
hcrskende :'-iation onsker at paa(vtnge 

al'fQ.ette.aes. uet er urentrenueme sew, at ue<r IJaa nt:Jc uen unyrc 1angc ~y1n 

~er kommer til o.s og beder om Adgang kun bor saa faa Tusinde Mennesker 
Ill at lrere Da.nsk hurtigst muligt og i med store Mellemrum mellem de for
~terst mu.lig Udstrrekning, uden at de skellig-e Bopladser. Man kan jo ikke an
Just derfor ensker at_ prisgive deres srette en Lrerer ved bver enkelt af diss.e. 
Fredres Maal. Sagen er JO den, at Oren- Ptadser, ligesom Afstanden ogsaa vab~1 

+.Endeme fuldtud forstaar, at den gren-~ skeHgg0r en effektiv K'1mlp for forbedret 
lanw:ke Nation er i St00e$keen aom in- Hygie:jne. Hy.giejnen Juenger jo saa in-

1, gens111de fer. timt sammen ·med Tuberkulosen, der 

Saa laen.ge GrBDland er 
i Stebeakeen, her Landet 

vaere lukket. 
- Hvad er Aarsa.gen til, at Danmark 

har holdt Grenland lukket? 
- Det er ik.ke, for.di vi - som det 

undertiden spottendc er blevet sagt -
ensker at holdc Gr0nlrenderne i eon 
zoologisk Have. De brereode danske 
Principper har ene og alen-e haft til For
maal at hjrelpe en lillc isoleret Stamme 
uo~er det danske Flag, og bag disse 
Pnnclpper staar hele den grenlan<iske 
Befolkning i sluttet Enhed. Det forste I Princip er den saakaldte Monopolhan
del, hvorved forstaas, at ingen andre 
end den danske Stat har Ret til at drive 
Handel paa Grenland eUer oprette Virk
somheder der, og del andet Princip cr 
det l'<lakaldte Besejlingsforbud, d1·s. at 
in·gen kan kornme til Onanland udcn den 
danske Regerings Samtykke. I Ly og i 
L:e af den Void, der derved har vreret 
byggct omkring Grenland, er det Hcn
sigten at fore det lille grenlandske Folk 
stilf;.ertligt og Trin for Trin o\·er fra et 

! 
Slenaldcr.:;tade til e1 moderne Stand
punk!. Vi anskcr med andre Ord at 

1 hceve Gr0nland Ill Nt saadan S11 m :1f 
moralsk, nkonomisk og politisk For-
staaclsc, al de, naar Tiden er inde, udcn 
altior stor Tabsprocent er i Stand til at 
tr<edc i fri Forbindelse med den ovrigc 
Verden. 

Det daglige Liv paa 
Gronland i Nutiden. 

- Er Befolkningslallct steget under 
den danske Kolonisation? 

- Ja. srerlig i de sencre Aar er dct 
\'Okset sta.>rkt. ,\\en baade for det lrege-

som en Sv0be hrerger det gren!andske 
Folk lige fra Kap Farvel og til Thule. 
Men store modeme Hospitaler er nu op.
f0rt, og hvad Skolevresenet angaar, fin
~es der foruden Berneskolerne nu ogsaa 
ftre Efterskoler, en Hejskole og et Se
minarium l Landet. 

k Dette har vel ogsaa medfert en 
Freffigang for Erhvervene? 

- ja, og de har faaet stor !:itette Ira 
Daomark. Orenlrenderne har lrert at fi
_ske med modernc Hedskaber, de er gaae! 
1 Gang mcd et saa fjernlliggende Er
h\:er~ som L~ndbn1get, og i de sydlige 
D1stnkter dnver man Faareavl i stor 
Stil. Der, hvor der tidligcre kun fandtes 
en ~>tamrne paa ca. 200 faar cr der nu 
op til 10,000- 15,000 Moderf~a r. Det er 
forbl0flendc at se, hvorledes det har vre
ret muligt at omlregge en ~ammel Jre
~ernations <~artusindgamle jregerpsyke 
f1l Forstaaclse af Husdyrels Pleje og 
Pasning. 

Granland kan ikke klare 
sig uden Danmark. 

- ,\\encr Oe, at 0jeblikket cr indc 111 
at aabnc Gronland for andre Nationer? 
. - Oe_tte ::ip0rgsmaal voider mig ingen 

v_anskehghed at besvare. Nej, hverken 
Orenlrendcrnc seh· eller l'i Oanske cr i 
T\·h-J om. at det bevarcnde og udvik
lende Arhcjdc endnu er langt fra sin 
Afslutnin~. Oer er megen fattigdom 
endnu ~~ •. hekrempe, og der er lang Vcj 
til det l1d~punkt, da Gcnnemsnitsgr0 n
la:ndercn h.:tr erh\-ervet sig de fornodnc 
K~ndsk.:tbcr til den jernha.:trdc Kamp for 
Ttl\'<erelscn. Det er nctop for at af
hjrelpe digsc .\1angler. at vort Arbejde 
foregaar cftcr noje gennemta:nkte Prin
cipper og ettcr ornhyggelig lagte Planer. 

Terr<3'!!n . ..... ) 



~ar;ttJgals 

Situation. 
Et Krav fra et 

amerikanak Blad. 

New York. (S. T. B.) 
New York Herald T ribune kr<ever i en 

dende Artikel Tirsdag Morgen, at 
torbrittannien skat foretage en om
laende Bescettelse af Portugal. Bladet 
Erer Frygt for, at Tyskland som et 
ed i Nedka:mpelsen af de brittiske Po
tioner i Middelhavet 1-.-unde mere oHen
ve Planer mod Gibraltar og kra:ver 
~ rfor, at ~torbrittannien kommer saa
mne eventuelle Planer i Fork0bet ved 
raks at sikre sig de strategisk n0dven
ge Positioner i Portugal. 

Tilspidsniog paa den 
iberiske Halve? 

Madrid. (S. T. B.) 
Den Om.sta:ndighed, at en for noglc 
age saden bebudet 1'\eutratitetserkla:
ng a f den portugisiske Ministerpra!· 
dent Salazar er udeblevel, afgi\·er, 
i!!vder man her. en gunstig Baggrund 
•r aile mulige Rygter og Kombinatio
er, der paa overordentlig beha:ndig 
laade bli1·cr udnyttet af den brittiske 
ropaganda. 
Det er de brittiske Planer om en lnd

ragen a! Portugal i Krigen, der Gang 
aa Gang dukker op, og man la:gger i 
ladrid navnlig Mrerke til, at det portu
isiske officiese A Vot med en lydelig 
Hensiv Tone omtaler de af den span . 
-.e Presse afsl0rede brittiske Planer 
m en eventuel ln1·asion i Portugal. Det 
iEkke.r sa:rlig Tilfrcdsstillelse. at den 
ortugisiskc Regerings Talerer under
:reger, at Spanien aklrig nogensinde 
vii konsparcrc mod Portugal, men altid 
if tr1edc i Skranken for den iberiske 
alms lnteresscr". 
I \·elunderrettede spanske Kred:se er

Ja:rer man, at man er forberedt paa, 
t England bestriEber sig paa at frem-

AngreH paa 
Plymouth i Nat. 

Et belt Omraade med 
Kzmpebrande. 

Berlin. (R.B.·D.N.B.) 
I NaL bar strerke Eskadriller fra 

det tyske Luftvaaben, efter bvad 
D. N. B. erfarer, paany med den 
bedste Virkning angrebet Krigs
bavnen Plymouth. I Havnen og i 
Byen iagttoges et belt Omraade 
med Kmrnpebrande i Forbindelse 
med store Eksplosioner. Endvidere 
blev krigsvigtige Maal i Nrerhe· 
den af Plymouth med godt Re
sultat bombarderet med talrige 
Bomber. Den engelske Krigsflaade 
led ligeledes paany Tab. Der blev 
paany srenket fire Skibe paa ialt 
11,000 Tons. 

En engelsk Melding. 
Lond()n. ( R. B .• D. N. B.) 

:.\limsterierne for Luftfors"t"ar og 

den indre Sikkerhed medd~ler: 
Nattl'n rnellem Tirsdag og Onsda,g 

'"t"a.r Fjcndens Angreb bovedsagel ig 
l'<'ll<'t mod en By i Sydvestengla.nd. 
Dt'r opstod talrige Bra.nde og onret
IC<lt>s betydelig Skade-. Der nedka
l>l<'drs tilligc Bomber flere Stedcr i 

S~·dengland. Sydwales og Nordost
skotland. 

Situation en 
i Iraq. 

alde Uro ogsaa i det europreiske Om- M Jdi t"b ittf k 
aade. dcr cr dct eneste, som ind1il nll e ng om an 1 r s e 
r forhlcvct uberert af Krigen. Demonstrationer. 

I dcnnc Forbinticlsc har Rygternc, ~~~~~~~ 
cr sidcn Mandag Aften cr taget til i I 
tyrkc. ville! vide, at Portugal staar 

middelbart foran ellcr alleredc har paa- l;;::jOlii;;;r.~i~~~---{1 
yndt en Generalmobilisering. 
Skont man i spanskc officielle Krcdse 

ndcrstregcr ikke at kende noget til dis
c portugisiske Forholdsregler. er dct 
1\ige\'el o\·crordentlig interessant, at der 
politiske Krcdse med en \·is Styrkc 

iskutercs .'1·1ullgheden for en Talspids
ing af den politiske Situation paa den 
1eriske HalYn. 

Luftangrebet 
paa Nordirland. 

• 
500 Mennesker blev 

Kort over Iraq. 

Q,,..,,. t"D R _ n 1\. R \ 

1 Ny ~ansK vpera paa LleT Kg•. 

Fot. Mydtskov. 

I Aftes havde Del kgl. Teater Prrm•crr paa en ny dausk Opera, kompo
neret af Emil Reesen over Carl Gandrups Uearbejdclsc af H. C. Andersens 

Eventyr ,,Historien om en Moder". 

Skal vi have En· og 
Tokronesedler? 

KebenJ1avn. (V. P.) 
Sociai-Oemokraten meddeler i Oag, at 

der mellem Finansministeriet og Han
delsministeriet fares orienterende For
handlinger om erentuelt at gaa O\'er til 
En- og Tokronesedler for den•ed at 

spare det Metal, som ellers bruges i 
MMtstykkerne. 

Venstres Pressebureau har s0gt Op
lysninger om Sagen paa kompetent Sted, 
og der oplyser man, at der ingen som 
heist Beslutning er taget. En Institution 
som Nationalbanken maa naturligvis 
va:rc forberedt paa aile Eventualiteter, 
og allerede for Aar og Dag siden har 
man forberedt Trykningen af Enkrone
sedler, saa man er parat til med meget 
kort Varsel at kunne S<l!tte disse lidet 
popula:re Sedler i Omleb. Heldigvis har 
det imidlerlid vist sig, at man har kun
net klare sig med de forhaandenv<l!ren
de MetaJbeholdninger, saa der ikke er 
blevet nogen Mangel paa En- og T okro
nestykker. Om det overho\·edet blivcr 
nedvendigt at s1ette smaa Pengesedler i 
Omleb - der kan n<!!ppe blive Tale om 
andet end Enkronesedler - alhrenger af 
Krigens Varighed og Metalknapheden. 
Oa d sidst havde smaa Pengesedler 
under forrige Krig. var disse meget 
upopula:re. Iordi de otte skitter Ira 
Haand hi Haand og derved slides meget 
sta:rkt. Man ter da ogsaa gaa ud tra. at 
Ira Myndighedernes Side val man la:ngst 
muhgt sege at undgaa at sa:tte Enkrone-

og Spiritus. De unge M1end tilstod, at 
de den foregaaende Nat havde begaaet 
el tilsvarende lndbrud i en Cigarforret
ning paa Ordrupvej, og her havde de 
faaet fat i et sterre Spirituslager. 

Da Skakspillerne skulde 
bjem fra Argentina. 

Kabenhavn. (V. P.) 
I Kobcnha1·ns Byret hos Dommer Bar

denfleth behandledes i Dag en hejst 
usa:dranlig Erstatningssag, som Assi
stent jens Enevoldsen havde anlagl imod 
Dansk Skakunion, af h\·iJken han kra!YC· 
de sig tilkendt 631 Kr. i Erstatning, me
dens Unionen paastod sig frifundet. 

Baggrundcn for Sagen er, at seks 
danskc Skakspillcre ved Krigens Begyn
delsc pekunirert set fr0s inde i Argen~ 

tina. To af dem rejste hjem som jung
ma:nd paa ct dansk s~o.;b, og for andre 
maatte dcr loretages lndsamling blandt 
danskc i Argentina. Oet argentinskc 
Skakforbund havde indbudt seks danskc 
Skakspillere til i Sommeren 1939 at del~ 
tage i en stor Tumering i Buenos Aires. 
Forbundet belalte Rejsen fra europa:isk 
lndskibningssted og tilbage samt Ophol
det, medens Dansk Skakunion betalte 
Rejscn fra Hjcmstedet til lndskibnings
sted i Europa og tilbage. Da Krigen i 
Europa br0d ud, havde man i Argentina 
sergei for Skibslejlighed til Antwerpen. 
men de danske Deltagere 0nskede ikke 
at benytte sig af denne Rute under Hen
syn til Risakoen for at blive opbragt. To 
af de danske Deltagere kom hjem via 
Norge. og to kom hjem som jungma:nd 
paa et dansk Skib. Enevoldsen rejste 
hjem via ltahen, men maatte laane en 
Del at HJemreJsebelebet i det danske 
Gesandtskab i Buenos Aires og i Kon. 

Lat 
Brogskre1 

Der 
M&rlredeta lu 

Hve 
dog opmre 
tnret. 

Der 
god Stand. 
kunno o"et 
450 kg og 

Der 
der krel"t"er 
des den ant;•Ttnr ~~ . 
derpeoge, indtil Krelvning bar fundot Sted. Yor Ine o•.egugv __. -I Srelgeren tilbagebetale Forskellen mellem Salgssummen og Slaj!t«'n·mrdien. I 

Drcebt under en Lastbil. 
K0benhavn . (V. P.) 

En 5-aarig Dreng, Per Bruun! 
Sou af Maskinarbejder Bruun 1 

S0borg. er i Dag blevet drcebt un
der en Lastbil. Denne f0rtes af 
Chauffor Chr. Viggo Larsen og 
va r belcesset med Brcende. Vognen 
havde netop holdt i Ncerheden at 
Drengens Hjem, og da Chauff0ren 
salle den i Gang paany, er et af 
Baghjulene gaaet over den Iitle 
Dreng, sam drcebtes paa Stedet. 
Det menes, at Barnet er kravlet 
ind under Vognen og har leget 
der, mens den holdt stille. Chauf
f0ren er uden Skyld i Ulykken. 

Borsen i Dag. 
Kebenbavn. (V. P.) 

Sterl ing faldt 6 .0re til 20,82. 
De evrige Kurser 'ar aile ufor
andrede. 

Sta.tsobliga.tioner a.a.bnede i Da.g 
med Stign.i.nger pa.a. lj4-% Points, 
men ved Kommnnekreditforening('r. 
no indtraadte der en Reaktion, og 
Kurserne ble' JA la\erc. Bankcrne 
er dog i Ma.rkedet og tager Materia
let godt op. Der er stor Omsretning. 

,Aerografisk e" 
Feltpostbreve. 

London. (S. T. B. - Tra.nsnewa). 
MeUem de brittiske Stridskrrefter i 

dct meUemste 0sten og Moderlandet 
er der nu oprettet en inter~t og 
yderst mocrerne Postforbindelse. Den 
,aerografi.ske Feltposttjeneste" virker 
paa foJgende Maade: 

Soldaterbrevene skrives p.aa Standard
ark, 20 Gange 30 Centimeter. Herefter 
overferes de paa en Smalfilm, der k.an 
rumme ialt 4.500 Breve. Denne Film 
llyves saa tH England, hvor den frem
kafd.es. Brevene kopieres, forstorre:s at. 
ter op i deres oprlndeligc Format og 
naar i de·n,ne Skikkelse Modtageren. 
Den nye Metode muliggar en belyd~ 
ningsfuld Formmdske!se af Luftpostens 
V<!!gt - 4500 Breve har u samlet 
V<!!gt af mindst 35 Kilo, mens en Film 
kun ,·ejer 2 Kilo - og som Folge heraf 
er det muligt at transportere et .,<!erO

grafisk'' Brev for kun 3 Pence. 

a . . · ·- ' · .• -- C' I .!L----1 

Regnskabet, der balancerer med 102,4tH 
l<r., og stutter mcd en Beholdning pan 
304 Kr. Status balancerer med 39,88-1 
J(r. Mrelkeleverancen i Halvaaret har 
vreret godt en halv fllillion Kilo, betydC'
Iigt mindre end sidste Vinter, men alli
gevel har Leverandererne faaet ligc saa 
meget. Beretning og Regnskab god· 
kendtes. 

Del ,·edtoges at udbetale 40 Ore pr 
100 Pund Je,·eret Ma:lk. Et Forslag nn; 
at forh0je Skummetm<!!lkspri~n fra I 
Ore til I ~S vedtoges ligeledes. og ende
hg vedtoges det, at der for ekstra 1\ob. 
:;Imide betales 4 0re pr. Pund. 

Til Bestyrelsen gcnvalgles N P. Niel
scu, Bygumgaard, og nyYalgtes Vagn 
Byrialsen. 1\lotrup, Theodor S0renscn. 
Vesterb01le, og Chr. Studstrup. Stud
:;trupgaanl. Til Revisor gem·algtes La::· 
rer Poulsen, Glerup. 

Handelstidende. 
Kebenhavns 
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ty e, villet "ide, at Portugal staar 
middelbart foran eller alleredc har paa
yndt en Generalmobil isering. 
Sk0nt man i spanskc officiellc Krcdsc 

nderstreger ikke at kende noget til dis
~ portugisiske Forholdsregler, cr det 
I¥J;:evel m·crordentlig interessant, at der 
politiske Kredse med en vis !:>tyrke 

iskuteres Mullgheden for en Tilspid~ 
ing af den politiske Situation paa den 
1eriske Haln•. 

Luftangrebet 
paa Nordirland. 

500' Mennesker blev 
drzbt. 

• 

Belfast. (Ritb. Bur.) 
Ministeren for den offentlige 

~ikkerhed erkl;erede i Gaar i det 
ordirske Parlament. at 500 ~len
esker blev dr;ebt og 1562 saaret, 
eraf 420 alvorligt, under Luft
ngrebet paa Nordirland i forrige 
Tge. 

En Krigsfanges 
Flugt. 

Flygtet fra U. S. A., 
antagelig til Peru. 

New York. (S. T. B.) 

Den tyske Flynr Friherre Franz von 
\Terra, der for nogle Maa:oeder siden 
akte Sensation ,·cd sin dramaliske Flugt 
·a et canadisk Krigsfangetog lil U.S.A., 
ar nu ogsan set sit Snit til at ryste De 
lrencde Staters Jord a f sino Fedder. 
ran er sandsJ1lligvis flygtet til Peru. 

Am erika 
og Krigsfangerne. 

Washington. (S. T. 8.) 
Den tyske Fly,·er franz von Werras 
nsationeUe Flugt fra U. S. A. har 
gaaende gi,•et St0det til en st~rk 

~rpelse af de amerikanske foran-

Kort over Iraq. 

Beiru t. (R. B. - D. N. B.) 
Efter hvad der fo rlyder her, har 

den iraqske Ministerpr<Esident ned
tagt Protest mod Landsa;ttelsen af 
brittiske Trapper i Basra og hen
vist til , at ethvert engelsk Fors0g 
paa at kr<Enke lraqs Uafh<Engighed 
og Sikkerhed vi ldc medfe~re en om
gaaende Reaktion. Hertil ind lobne 
Meddelelser gaar ud paa, at det i 
Bagdad og andre iraqske Byer skal 
vane kom met til stormende anti
brittiskc DemonstrationC'r. 

Besrettelsen af Iraq 
opgivet 

af Englrenderne. 
Istanbul. (S. T. B.) 

f ra Bagdad meddeles hertil, at 
England har opgivet den planlagie 
og paabegyndtc Besa;ttelse af Iraq. 
De Landgangstropper, som fo rle
den blev landsat i Basra, har atter 
forladt Lande! og er blevet f0rt til 
Pala;stina og Transjordanien. 

I herv<erende briltiskc Kredse 
mener man at kunnc bekrrefte 
dennc Meddelelse. 

En fransk Tiaarsplan. 

altninger overlor Krigsfanger. Vichy. (S. T . 8 .) 
justitsministeriet har givet lndvan- Grund!aget for det franske Erhvervs-
'ngsmyndighederne og Gr~nsegen- livs Genrejsning vH blive en storstilet 
rmeriet lnstruks om med aile hen- T;aarspla n, oplyser Generalsekret.er i 
tsmc:essige Midler at forbmdre flyg- Erhvervsministeriet Lehidoux. P lanen, 

de Krigsfanger i at betrrede amerika nsk hvis Udarbejdelse meget snart vil vcere 
ritoriurn. Fanger. for hvem dette al- fuldf0rt, forudser en meget betydelig 

eve! lykkes, skal holdes i Frengsel, fransk P roduktionsforagelse, men sam
til Statsadvokaten bar truffet Be- tid.ig et st<erl..-t udvidet Sa.marbejde med 
mmelse om deres videre Beba ndling. Udlandet, navnlig Tyskland og Spanien. 
t forbydes fremtidig at lft'lslade Fan- Den tager farst og fremmest Sigte paa 

:r mod Kaution, som f. Eks. stilles af en Udbygning af det franske Landbrug 
res Landes Konsulater eller Leg atio- I og dernc:est paa en Reorganisation og 
r. Udvidelse at Trahtcv<Esenet. 

cr, 
og a llerede fo r Aar og Dag siden har 
man forberedt Trykningen af Enkrone
sedler, saa man er parat til med meget 
kort Varsel a t kunne srette disse lidct 
populc:ere Sedler i Oml0b. Heldigvis har 
det imidlertid ''ist sig, at man har kun
net klare sig med de forh aandenv<Eren
de Metalbeholdninger, saa der ikke er 
blevet nogen Mangel paa En-_ og _Tokro
nestykker. Om del overhovedet bliver 
nedvendigt at sc:ette smaa Pengesedler i 
Omleb - der kan n<Eppe blive Tale om 
andet end Enkronesedler - afh~nger af 
Krigens Varighed og Metalknapheden. 
Da ,.i sidst havde smaa Pengesedler 
under forrige Krig. ''ar disse meget 
upopul<Ere, fordi de ofte skitter fra 
Haand til Haand og dernd !Slides meget 
st~rkt. Man ter da ogsaa gaa ud fra, at 
fra Myndigbedernes Side vii man lrengst 
muligt s ege at undgaa a t srette Enkrone
sedler i Omleb, og nogen Beslutning 
om, at det skat ske, foreligger, som 
sagt, ikke. 

I den paagc:eldende Arlikel nrevner 
Social-Demokraten E>ndvidere, at der er 
et meget stort Kobberindho!d i En- og 
Tokronestykkerne, og at der cr ~tor 

Utilfredshed med Aluminiumsm0nterne. 
Vi har forelagt disse P roblemer for 

Monldirektor N. P. Nielsen, der udtaJer: 
- Den af Bladet n~vnte Legering for 

En- og Tokronestykker e:r mig helt ube
kendt, og hvad Aluminiumsrnenterne an
gaar, kan jeg sigc, at dcr rr mcget sto r 
Eltersporgsel. Vi la~er saa mange A!u
miniumsrnenter sam c~l dri;; fer, idet 'i 
maa arbejde med 1 oho!dsdrift i Vcerk
stederne. 

T arveproduktionen. 
Kebenha,·n. (V. P.) 

Fra flere Sider har det i disse Dage 
y;eret nc:evnt, at en Rrekke Torvepro
dttcenter Landet over endnu ikke skul
de ha\'e faaet Beskcd om. h\'orvidt de 
kunde regne med elektrisk Kraft til den 
forestaaende T0rveproduktion. Fra of
liciel Side meddeles nu, at del drejer 
sig om ca. 900 Ten·eproducenter, hvis 
Produktion er indstillet paa e lektrisk 
' ra ft. og de har alle faaet Besked om, 

at de kan regne med ogsaa at faa 
Strem i Sommer. lmidlertid har Mate
rialevanskeligheder be\'i rket, at navnlig 
transportable Kabler ikke har kunnet Je
·eres saa tidligt, som Fabrikanternc 

bavde ensket det. Materialerne er dog 
nu til Raadig hed, og Nordisk Kabel- og 
T raadfabrik seger at faa Leveringerne 
{rem saa hurtigt, det overhovedet kan 
lade sig g ere. De Terveproducenter, 
der har Petroleums- eller Benzinmotorer 
{ra sidste Aar, f har fra Benzinnc:evnel 
modtaget Tilsagn om Brrendselsmidler, 
indtil Leveringen af elek1risk Kratt er i 
Orden. 

Paa fersk Geming. 
Kebenhavn. (V. P .) 

Kriminalpolitiet f Nordre Hirk !tar i 
Na t anholdt to ung e M<End, der b lev 
taget paa fersk Gerning i en K0bmands
forretning paa Ordrupvej, bvor de var i 
F<Erd med at rasere Lageret for Tobak 

mc:end paa et dansk !:>kib, og for andre 
maatte der foretagcs lndsamling blandt 
danskc i Argentina. Det a rgentinske 
Skakforbund havde indbudt seks danske 
Skakspillere til i Sommeren 1939 a t de!
tage i en stor Turnering i Buenos Aires. 
Forbundet betalte Rejsen fra europreisk 
lndskibningssted og tilbage samt Ophol
det, medens Dansk Skakunion beta!te 
J~ejsen Ira Hjemstedet til lndskibnings
sted i Europa og ti!bage. Da Krigen i 
Europa b rad ud, havde man i Argentina 
serget for Skibslej lighed til Antwerpen, 
men de danske Deltagere onskede ikke 
at benytte sig af denne Rute under Hen
syn til Risikoen for at blive opbragt. To 
a f de danske Deltagere kom hjem via 
Norge, og to kom hjem som jungmrend 
paa et dansk Skib. Enevoldsen rejste 
hjem via Ita)ien, men maatte laane en 
Del at Hjemrejsebelebet i det danske 
Gesandtskab i Buenos Aires og i Kon· 
sulatet i Neapel. 

Unionen stettede :sin f ri!indelsespaa
stand paa, at Hjemrejsen burde vc:ere 
sket med det Skib, Argentinerne havde 
s0rget for. Retten fastslog, at UnionM 
\'aT erstatningsp!igtig, men nedsatte Be
!0bet til 350 Kr. samt Sagens Omkost
ninger rned 80 Kr. 

Husholdningsfakultetet 
Aarhus. (R. B.) 

De d.anske Mejeriforeninger har e fter 
d Andragende fra De danske Husmo
derforeninger ,·edt a get at s kren ke 10,000 
Kr. ti l det raatrenkte Husho!dningsfakul
tct ~·ed Aarhus Universitet. t\\.an er nu 
vcd at have d e fornodnc Pe.ngc til Fa
kultetets Oprdte!H'. 

Hajesteret forhajede 
Gjolstrup-Morderens 

Straf. 
1\ebenha ,·n. ( V. P.) 

H0jesteret afsagde i Mid.dags Dom i 
Sagen mod den unge Gj0lstrup-Morder 
Knud Berge Nielsen, d~er som I 3.aa.rig 
ombragte en mindreaarig Pige. Ved Ve
stre Landsret var han idem! fern Aars 
Frengsel. Hejesteret forhejede Straften 
til otte Aars Fc:engsel. 

Hejesterets Dom er saalydende: 
Den i denne Sag af Vestre La..ndsret 

under 1\·\edvirken a r N~vningc afsagte 
Dom er paaanket af det offentli.ge. f 
Bedemmefsen har ni Dornmere deltag£t. 
I Henhold 111 de i Dammen anferte 
Gru.nde stemte fern Dommere for 3.! 
stadfaeste denne Dom, idet de finde r. 
at Straffen b0r fasts~ttes til otte Aar, 
medens fire Dommen! stemmer for at 
stadfc:este Dommen ogsaa med Hensyn 
ti:l Straffen. SamWge Dommere stemmer 
for at 3.!l6C 255 Da ge for udstaaet. Der 
vii vrere at a fgive Dom efter Stemn~e
fJertall et. 

T hi kendes for Ret : Landsrettens 
Dom ber ved .i\'\a.gt at stande, dog at 
Stra ffen tidsbestemmes til otte Aar . 
hvoraf 255 Da ge anses for udstaaet. I 
Salrer til Forsvareren, H0jesteretssagf0-
rer Getting, skal Knud B0rge Nielsen 
betale ·80 Kr 

- lfdJU>IleWD/· 

MeUem de brittiskc Stridskr<Efter i 
det mel!lemste 0 sten og Moderlandet 
er der nu oprettet en interessant og 
yd~t moderne Postforbinde.lse. Den 
, aerografiske Fcltposttjeneste" virker 
paa fel·gende Maade: 

Soldaterbrevene skrives paa Standard
a·rk, 20 G3lllge 30 Centimeter .. Herefter 
overfe.res de paa en Srnalntm, der karl 
rumme ialt 4500 Breve. Denne Film 
!lyves saa tH Eng.land, hvor den frem
kaldes. Brevene kopieres, forst0rres at
ter o p i deres o prindelige Format og 
naar i d.enne Skikke!.se !1\odtageren. 
Den nye Metodc muligger en betyd
oingsfuld Formindskelse af Luftpostens 
Vregt - 4500 Breve ha.r en samlet 
V~gt a.f mindst 35 Kilo, mens en Film 
kun vejer 2 Kilo - og &am Feige heraf 
er det muligt at tra11sportere et .,aero
grafisk" Brev for 1-.:un 3 Pence. 

Angreb paa Skibsmaal 
omkring Storbrittannien. 

Berlin. ( R. B. - D. N. B.) 
Det tyske Luftvaaben foretog ogsaa i 

Nat fl ere resultatrige Angreb paa Skibs
maal i Seomraadet omkring Storbrittan
nien. Ved den skotske 0 stkyst og ,·ed 
Syd0st- og Sydvcstkysten af England 
b!ev seks ljendtlige Hande!sskibe paa 
ialt 22,000 Bruttoregistertons sa-nket 
eller saa haardl beskadiget, at der maa 
reg nes med, at de er gaaet tabt. Ocr 
konstateredes Fuldtrreflere midtskihs fnr 
a ile Skibene, der blev bombarderet i 
Oybdcangrei:>. Uer rettedes t il!igc An
greb paa Havneanlc:eg i det nce,·ntc Se
omraade, hvorved der ligeledes konsta
teredes \'irkningsfu!de Tr~ffere. 

Den russiske 
Nordpolsforskning. 

Moskva. (S. T. 8.) 
Den sovjetrussiske Regering forbere. 

der i ctisse D<~.ge lvc:erk:srettelsen a t en 
v<Eidig Forskningskampagnc i de russi
ske Polaregne. Det er bl. a. T anken at 
uds<Ette ikke mindre end 2000 hydrolo
giske Driftsstationer og 300 Stationer ti l 
Udforskning af Str0mforhold, som s kat 
arbejde hele den kommende Sommer 
igennem. De ferste Ekspeditionsskibe er 
a!lerette staaet ud fra Murmansk og 
Vladivostok. 

~sterballe ~ri 
ha r holdt Generalforsamling i 0sterbelle. 
Formanden, C h r. La u s ~. 0ster
belle, aflagde Beretning:-- bVoraf det 
fremgik, at der har v~ret lidt Mrelk. 

Selv om der er kommet nye LeYeran
d0rer, er Mrenkem~ngden alligevel gaaet 
betydelig tilbage. Med Undtagelse af de 
f«trste Uger har Afregningstallet for 
Smar ligget konstant paa 389, men Eks
portprisen betydelig t h0jere. Derfor har 
Mejeriet i lang Tid kunnet a fregne til 
434, og i denne Uge vii der blive afreg
net til 445. Nyanskaffelser har v<Eret 
smaa, ca. 2000 Kr. Arbejdet paa Mejeriet 
et gaaet rigtig godt, ·og Anvendelsen af 
T e n · har ikke ,-~ret :;rerligt drr. Gen
nemsni tsfmbruget a f Mrelk pr. Kilo 
Sm0r har vreret 23,8 l<ilo, og Gennem
snitsiedtprocenten har , ·reret 3.58. 

Mcjcribestyrcr B e r g opl<Este derpaa 

Amsterdam 100 boll. Gl. 275 451275 45 
L23 d 12a -l5 
117 85,117 8n 

Stockholm, 100 sv. Kr. 
Oslo, tOO n. Kr. 
Helsingfors, tOO f. Mark 10 52 tO 52 

Clearlag·Kurser: 

Berli11, 
Ziiricb • 
Rom, 
Stockholm 

tOO Lire 

207 21 207 21 
120 1<! t20 12 
26 11 26 t+ 

123 ss l28 aa 
· Osi'O' .. 

Amsterdam 
Helsingtors, tOO f. Mark 
Rejsemark 

1t7 78 U7 JS 
274 95 ~74 9;;~0 

10 50 tO 50 
!39 0\) 139 00 

Sofia, 100 Lew-as 
Kaunas Litas 

6 29 6 29 
86 70 86 70 

Brnxelles. f()(l Belgas 82 88 82 88 
fot' G~ld for-

fa!den far t.-10.-40 88 ao 
Amsterdam tOO Gylden ~;4 78 2U -:-s 
S~lgerkurs1:r, Betallogsttlladel5e forudsat 

Til Esbjerg Eksportmarked 
var der i Dag fgrt 401 Kreaturer, 110 
Kal ve og 20 Seer . · 
Stude og Kvier, prima 
l. Kl.s Stude og K vier 
Sekunda 

Uti-122 
1tJ5-112 
00.-100 
99-1'J8 
87-llfi 

Tyre, prima 
1. Kl.s Tyre 
Sekunda 
Kaer, prima 
1. Kl.s 1{ eer 
Seknnda. 
Kalve, prima: 
Slagte-Kalve 
Doubletka!ve 

79-8~ 
96-100 
84-88 
o5-70 

13~-14n 

Unge Seer, prima. 
Eksportseer, prima, u.nge 
Lam, prima 

120-180 
165-15Ll 
180-2iJ0 
180-200 
:!OU-2nO 

Handelen var uforandret. 

Kebenhavns Kvcegtorv. 
CK0benhavns Kvregtorvs Noterings· 

udvalgs officielle Beretning.) 

Kebenhavn, 23. April. 
Der var i denoe Uge tilfert 454 Krea 
turer og 10 Kalve 

Priserne var 1 0 re or. Kilo lev. Vregt 
Kvier og Stude 1. Kva!itet 180- 14 0 

2. l f{i -12:) 
3. 9~-105 

Unge Keer 1. 110-118 

Kvier og Stnde 
til 8ksport 

2. l.Al-1 0fi 
3. 8~-95 

prima - ttS-122 
1. 101- 112 
2. 84-100 

Tyre til Eksport prima - 101- H18 
1. 86 - 100 
2. 78-86 
s. 60-7~ 

KGer til Eksport prima - 91- 100 
1. 77-~· 
2. 68-76 

s. 46-62 
.~hire Koer l . 95-105 

2. 80- 90 
Tyre t. 105- 115 

2. 95-lOV 
l 0re pr. Kilo slagtet Vcegt inclusive 

Affald : 
Kalve(Sedm.-Kalve) t. Kvalitet susp. 

Lam 

2. susp. 
3. susp. 
1 200- 260 
2. 1!10-230 

Handelen var u forandret. 

Landbrugets Markeder. 
Kebenba vn. (V. P .) 

, Om Land brugets Markeder s iges i det 
Sl1:!st~ Nummer at Landbrugsraadets 
Medde lelser, at efter a t Eksportbetingel
serne for Smer ti l T ysldand nu er fast
lag~ adski.l!ige Maaneder frem i Tid, vii 
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IT. RUEIADE 2. UIIEIHAVI IL TD.f. CUTUL 11, .. 

Bladet: 

·······-·······- -!l~tr.Jmtwtntr ..... . 
skriver den 2 1 APR. 1941 

F ortiden taler (III) • -
I 

t! 
Q 
~ 

:~&BENSEN 

§ l~-8iiiiiKiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiTiiiiiiiiiiOiiiii.Jiiiiiiilll 
len og Hawalls:k.. H:a.n !ortailler om Bllleder ted fra St. Croix, Cb.rist:ianssta og FTederlksst:ad . . . . Saa stopper Vi op, for nu staar vi foran noget, der I hejeert.e Grad h'l.r med Beseget bagetter hos Bolger Danake at pre. Det er det ene Indtryk, h'lort hele Billedet at vor Kolonisatlonstld la.der sig sa.mle, saada.n som det og-;-e. saa senere vi.ser slg at vrere rigt..lgt, d.a •el Vi kommer W GI'0!1l~.A!dellngen : er Vi staa.r forao det Do~ om Sla-s- ~;eriets .A!ska.ftelse, sam Guverner P. t:. Bclwlten tmderskrev 1 1848 paa den danske Konges Vegne. Men derfor skal det lkl<e paastaas, at Danskerne ude t KolonJerne altJd b.a.r vavet Engle. Blot naaede v1 f0rst den Ltvslndstllllng , 110m v1 lever paa endnu den Dag i Da g. Om Baggrunden for Slavevresenet og dets A!skaf!else Et BestJg ~9s Holger Dans~~-i Kronborg$ Kasematter - ~ 

II Kolonlem e !ortreller a ndre Genstaode f ra Vestlndlen. VI ser en Halsr lng, som den arresterede Neger f1k sprendt paa, for at dens lange udadvendte Plgge skulde forhlndre ham I at tlygte lnd 1 Sukkerrerene, saaledes som Negrene ellers gjorde. Vt ser Boddelplsk Hele Danmarks Kolonihistorie, Museet 1 Helsing~r 
oplevet paa 

HVILE.~DE pan Vingeme Iader de I hvide Brending. Det er Laasen 1 0re-~ straks Ieder 0jet op lmod Holger Dan

b.vtde Havma.ager sig lotte a.t den sunds gamle Halsbaand. 1 de aa.rhWl- sl<es gamle BOrg. Men forinden v1 sttl

frlske 0stcnvind ud over 0 rcsund. Frit dredgamle Ka.sematter under Slottet ller Sp0rgsmaalet til bam selv, er det nok bedst, at v1 foretager en uue 

luever de slg op over den svenske Kyst- stdder Bolger DamkB og grunder. Over Spadseretur mellem Fortldens Mlnde!' 

linie, der llgger aom en gul Bramune 1lvad1 
paa Handels- og Sofartsmuseet I 

om det solblaa 

Kronborg Slot og lytter opmrerk80mt 

Vaod. Saa ga.ar 

ti l Fortldens Tale. Maaske kl.l.n' det 

Ma.a.geflokken over 
Stag -- og vender 
1 et 8~UJ ttlbage 
mod det vreldlge 

Monument, der 
IJtaar med Ryggen 
til Sverige llge 
udentor Hels1ngor 
JernbanestaUan: 

Herakles I K.am p 
med det nlhovede 
H.&vuhyre, Hydra-
en. Baskende og 
vtppende med Vln
gerne soger en en · 
kelt at Flokken 
Fodfreste oppe paa 
Spidsen at den be-
rolske Berakles· 

oprakte Svrerd. -
~en den sldder 
lkke godt pan den 
tilslebne Sten og 
glider i en flad 
Kurve hen 
H.&vstokkens 

over 
su-

gende Vand 1 et brest ~lr~ino ,.~•~-- Mindet...vl'" "~- v 

br1nge os I bedre Kontakt med Bolger Danske, naar v1 tU Slut skal besoge ham nede 1 Kasematterne. 

Den danske Kolonitid 
Museumsinspekter Knud Klem erindrer om, at fer Kronborg, der opfortes i Aarene 1574-83 at Fredertk den Ailden, laa paa dette Sted Erik at Pom-meren.s ,.0relcrog'' eller ,.Krogen", 80Dl omk.rlng 1425 rejstes pan en langt reldre 8 'lrgs Plads ved 0resunds ,.Hals". Steneo.e f.ra Erik at P ommerens Borg tindes endnu I Kronborgs .Y dermure .. .. Og aaa begynder V1 Rundga.ngen gennem Museet. Det ligger i S!otteta ~ordflej 1 to Stokv$I'k. V1 trreder f0rst et drabeligt Skrldt tubage 1 T lden, f ra Garderobeal med Postkortene lnd I den f0rste at den da:n3ke Kolonitlds Mlnde!ltuer. 

Handelen var bensygnet, og I 1730 se.ndtes Orlogsrna.nden .,KronpriM Christian" ud paa KiDatogt for at flnde nye Veje !or Handelen. Resultatet ple-v den ostlndi.ske Handel, 80m ~r er knyttet tH asiatisl< Kompa.gni.!l Na.vn. Den da.nske Ko!onitld, 90m her I Bla.det for lkke sa.a Irenge slden er omtalt I eo Rlekl<e Kronll<er at Reda.kwr Mo-

og Beddelokse. Og saa ser vt, hvad Dlrekt0r Klem med Rette kalder .. et enneskellgt Dokument": En Neger, John Coal<,er, der Ioden Slaveriets generelle. Atskatfelse, havde arbejdet slg trt. faar I dette Dokument Guvernorens Underskrltt paa, at hans Moder, Phil-Ups, og hans Sester, Sarah, er l0sk0ht at ham, John Coaker, hvem de to Kv1nder nu tllb0rer, og hvem det tllkommer at atvise alle andres Ud0velse at Magt overtor gamle P hillis og unge Sarah . ... 
En dyb Folelse at Medmenoeskellghed fylder Beskueren at dette Dok ument. Sentlmentale S jrele, bvte aaadanne endnu !indes I 1941, kao vel faa en Klump 1 Balsen ved at lrese John Coakers private Dokument om Menoeskeretugheder for ham selv, hans Moder og hans SI!!Ster . MJndre sentlmentale, praktlske Naturer vU det hjrelpe ttl Forstaaelse at Ire~ en Stra!feattest, som er opha!ngt llge ved alden at .,Frihed.sbrevet". Straffeattesten tastslaar, at Negeren Sima skal have .. :so Slag for Stetten og oUentllg Arbejde 1 3 Maaoeder haartl.t belagt med JemM. Den er dateret 13. J unl 1818 - 30 Aar fer Slavertets A!skattelse l de daoske Beslddelser . ~ 

Gr; nland 
Vl gaar forbl Afdellngen, der rummer Erindrtnger om S undtoldens T id, ser paa Sundtoldpas og Billedet at det gamle Toldkammerkontor, 110m blev revet ned l 1859. Saa er v1 tgen 1 Kolonteme: Gr1111la11d. B eroppe blev der aldrig Brug for nogen A!skattelse at Slaveriet. For under Danmarka moderllge Styre at vor store nordllge Kolonl blev den h>M--n•~ .,..._ , •• 
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Museet 
nmarks Kolonihistorie, 

i Helsing~r 
oplevet paa Dlrekter Klem med Rette kalder ,et 

menneekellgt Dokument": En Neger, 
Johtt Coa.ker, der lnden Slavertet. ge
nerelle .A!skattelse, havde arbejdet slg 
frl. faar 1 dette Dokument Guvemerena 
Undel'11krltt paa, at hans Moder, Phil
Ups, og hans Bester, Sarah, er leskebt 
at ham, John Coaker, hvem de to Kvtn
der nu tilll0rer, og hvem det tllkommer 
at atvlse aile andres Udevelse at Magt 
ol>'ertor gamle Phillis og unge · Sa-

HVILENDE paa Vlngeme l.ader de I hvide Braendlng. Det er Laasen 1 0rebvide Havmaa.ger sig lotte at den 8\lDda gamle Hal.sbaand. I de aarhuntrtske 0stenvlnd ud over 0resund. Frit dredgamle Kasematter under Slottet luever de s!g op over den svenske Kyst- Bidder Bolger Dan.tke og grunder. Over Ilnie, der ligger .som en gu1 Brsemme Avad t 
om det solblaa 
Vand. Saa 
Maageflokken over 
Stag -- og vender 
1 et Bu tllbage 
mod det vleldlge 

Monument, der 
11taar med Ryggen 
tU Svertge llge 
uden!or Helslnger 

Jernbanestatlon: 
Herakles 1 Kamp 
med det nlbovede 
Havuhyre, Hydra
eu. Baskende og 
vlppende med Vin
gerne a0gcr en en· 
kelt at Flokken 
Fodfreste oppe paa 
Spldsen at den he· 
roiske Heraldes· 

oprakte Svrerd. -
Men den sldder 
ikke godt paa den 
tilslebne 
glider i 

Sten og 
en 

Kurve hen 
Havstokkens 
gende Vand 

flad 

over 
su

I et 
Mindetavle paa Kronborr Slot oyer Hamlet ( .,Amletb" ), 

hmst Skrig. Folger 
bve m SbakeapearH Tragedie gav .,evigt Ry", aamtidir vi med Bllkket 

Havstokken vlderc 
med at d en ,.bragte Helaingprs Navn over Verden". 

mod Nord, toner Kronborgs lrgrenne I For at stllle det Sporgsmaal er jeg Kobbertagc frem over det graa Re- ~aget til Heisinger, hvor hv1de Stormnressanceslot i tilhugne Sten bag den ~aagers Jette Gilden lmod Vlnden 

straks Ieder 0jet op !mod Bolger Dan
ekes gamle Borg. Men t ortnden vi stil
ler Spergsmaalet t11 ham selv, er det 
nok bedllt, at vi toretager en Ulle 
Spadseretur mellem Fortldens Minder 
paa Handels- og Setartsmuseet I 
K.ronborg Slot og lytter opmmrksomt 
t U Fortldens Tale. Maaske kan' det 
briDge os I bedre Kontakt med Bolger 
Danske, 11aar vi t11 Slut skal besege 
ham nede 1 Ka.sematteme. 

rah .. .. 
En dyb Felelse at Medmenneskellg

hed tylder Beskueren at dette Doku
ment. Sentlmentale Sjmle, hvla saa
dC~J~De endnu tlndes 1 1941, kan vel faa 
en Klump I Halsen ved at IIeSe John 
Coakers private Dokument om Menne
skeretttgheder for ham selv, hans Mo
der og hans Soster. Mlndre sentlmen
tale, praktlske Naturer vll det hjmlpe 
til Forstaaelse at lmse en Stratfeat
test, som er ophmngt lige ved !!.lden a! 
.,Frlhedsbrevet". Straffeattesten fast
slaar, at Negeren Sima skal have ,50 
Slag tor Stetten og otfentllg Arbejde 
l 3 Maaneder haardt belagt med Jern". 
Den er dateret l3. Junl 1818 - 30 Aar 
fer Slavertet. Afskaffelae 1 de danske 
Besiddelser . .--

Den danske Kolonitid 
M~ter Knttd Klem erin

drer om, at for Kronborg, der optertes 
i Aare.ne 1574-83 at Fredertk de:n An
den, laa paa dette Sted Erik a! Pom
mer~ .,0rekrog" eller ,.K.rogen", som 
omkrlng 1425 rejstes paa en langt mldre 
Brtrgs PI ads ved 0resunds ,.Hals". Ste
nmte fra Ertk at PommereDI!I Borg tin
des endnu l K.rocborgs Ydermure .... 
Og sa.a begynder Vi Rundgange:n gen
nem Museet. Det llgger 1 Slottets Nord
flej I to Stokvmrk. Vt trleder !erst et 
drabe!lgt Skridt tubage 1 Tlden, fra 
Garderoben med Postkott~ lnd I de:n 
f0rste at den danske Kolonltlds M.lnde-stuer. 

Handelen vnr hensygnet, og I 1730 
se.ndtes Orlogsma.nden ,.Kronp~ 
Cbrisllan" ud paa Kinatogt for at !lnde 
nye Veje for Handelen. Resultatet bleov 
den ostindlske Handel, som Lsalr er 
knyttet til aslatlsk Kompagn1s Na.vn. 
Ik"tl danske KoloniUd, som her I Bladet 
for ikke saa lmnge siden er omtalt i 
en Rrekke Kroniker at Redak1.0r Mo
D!n.a Nyholm, trmder lyslevende frem 1 
Sklbsbilleder, Portrmter, Unlforms
ge.nstande og gamle Dokumenter. Kun 
DlJrtrin danner AdskJUelsen meUem 
Klnahandel, GUineahandel, de danske 
Besiddelser paa Nicobaroerne og de 
vr,tlndiske Kolonisationsm.lnder. Men 

1 Vmggene taler virkelig Fortlden -
beretter om dansk Initlativ og han
sm~eSSig Dygtigbed. Fra Serampur 
:Jengalen til Kanton ved Perlefloden 
,m det sidste Stykke maatte befares 
d de smaa Flodbaade, ,.Sa.mpaner", 

Gr,Snland 
Vi gaar forb! Afdellngen, der rum

mer Ertndrtnger om Sundtoldens Tid, 
ser paa Sundtoldpas og Bllledet at det 
gamle Toldkamrnerkontor, 110m blev 
revet ned I l859. Saa er vl lgen I Ko
lonlerne: Grm~la11d. Beroppe blev der 
aldrlg Brug for nogen Afskattelse at 
Slavertet. For under Danmarks mo
derllge Styre a! vor store nordllge 
Kolonl blev den lndfedte Befol kning 
aldrtg trykket ned I Slavekaar. Tvlert
lmod blev den eskimolske Befolknlng 
med Omhu og Forstaaelse hjulpet frem 
fra Stenaldermandens Kulturtrtn til slt 
nuvmrende Stade, hvor det lokale Selv
styre lod slg gennemtere I Vid Ud
strreknlng 1 hjertellg Forsta.a.else og 
kammeratllg Samarbejde mellem Mo
<!e rlandets Embedsmmnd og den lnd
fodte Befolknlngs Tillldsmmnd. SamU
d!g udfortes ogsaa paa anden Maade 
et stort Opdagelses- og Kolontsatlons
arbejde, som I det lange Lob maa kom
rrte Moderland og Kolonl til Gode I Uge Grad. 

di de store Skibe lklkc kunde g~ 
1t ind. men ma.a.tte vente ude paa 
~ampoos Red), fra fd:and.arinernes 
)lgere Slot vec:t Tlgrl.9floden tU Kon
\ssteen paa Guldkysten, hvorover 
n ser det danskc Flag va.je, og fra 
~ Geddes Togt I 1616 tU Korvetten 
lathea"s Jordomsejllng 1845--47 

mg er Museumsgmsten slg saa hur
L a.t det bele saa let Iader slg sa.mle 
eet Indtryk. 

,Frihedsbrev" -
u.seumsdlrekt0r K.nud Klem vlser 

1 lndrammet paa Vmggen et Han
tra.ktat, som .. Galathea"s Cbet, 

Bille, afsluttedc mec:t Hawaii og 
land, forfattet paa Dan.sk, Engelsk 

VI ser paa nogle gronlandskc Penge
sedler. Paa :10 0res Sedlen er der en 
S~el, paa ~nkronesedlen et Rensdyr og 
paa .,Femmeren" en Isbjorn. Man fol
ger de lndf0dtes Tankegang og taler 
cieres Tankesprog. VI kigger paa Mo
deller over og Tegnlnger a! Erhvervs
Uvet og Arbejdet I aile dets Former 
oppe I vor store KOlQnl. Om baarde 
Strabadser 1 modlg Fmrd med frede
ligt Maal er der ogsaa mange Minder. 
VI vrelger et muntert: I 1895 forllste 
.. Hvidbjem" paa Kysten Udtor Julia· 
nehaab. Besmtnlngen reddede slg 1 
Land, og der lndrettede de sJg, saa 
godt det nu lod slg gore. I en lllle 



Stag - og vender 
1 et 8~ Ulbage 

mod det vreldige 

Monument, der 

1rta.a.r med Ryggen 
til Sverige lige 

udenfor Heisinger 

Jembanestauon: 

Herakles 1 Ka.mp 
med det nihovede 

Havuhyre, Hydra

en. Ba.skende og 

vippende med Vln-

geme seger en en

kelt at Flokken 

Fodfreste oppe paa. 

Spidsen af den he-
roiske Herakles· 

oprakte Svrerd. -
Men den sldder 

lkke godt paa. den 
til.slebne Sten og 

glider i en flad 

Kurve hen over 

Havstokkens su
gende Vand 1 et 

brest Skrig. Folger 

vi med 

Mindetavle paa Kronborg Slot OveT Hamlet ( .,Amleth" ), 
hvem Shakeopeare. Trag..die r•• .,e•igt Ry", aamtidig 

Blikket med at de n ,bragte Helaiorora Na•n over Verden". 
Havstokken vldere 

mod Nord, toner Kronborgs irgronne I For at stJIIe det Sporgsmaal er jeg 

Kobbertage frem OYer det graa. Re- .aget Ul HelsLngor, hvor hvlde Storm

nressanceslot I tllhugne Sten bag den maagers Jette Gilden !mod Vinden 
' 

Danske, -naar vi tU Slut skal besege 
ham nede 1 Kasematteme. 

rnent. SenUmentale Sjrele, hvis saa
da.nne endnu !Lodes 1 1941, kan vel faa 
en KlvmP 1 Halsen ved at lrese John 
Coa.kers private Dokument om Menne
skerettlgheder !or ham selv, hans Mo
der og hans Seater. Mindre sentlmen
tale, praktlske Naturer vU det hjrelpe 
til Forstaaelse at lese en Straffeat
test, som er ophrengt llge ved 11lden a! 
.,Frthedsbrevet". Stra!!eattesten fast
slaar, at Negeren Sima skal have ,50 
Slag for Stotten og otfentllg Arbejde 
l 3 Maaneder haardt belagt med Jem". 
Den er dateret 13. JunJ 1818 - 30 Aar 
fer Slavertets A!ska!telse I de danske 
Beslddelser. ..-

Den danske Kolonitid 
Museumsinspekter Kttttd. Klem eriD

drer om, at for Kronborg, der optortes 
I Aarene 1574-83 at Fredertk den All
den, laa paa. dette Sted Erik at Pom
meren.s ,.0rekrog" eUer ,.Krogen", som 
omkrlng 1425 rejstes paa en langt eldre 
B"rgs Plads ved 0resunds ,.Hals". Ste
nene tra Erik at Pommerens Bol'g fln
<1ea endnu 1 Krooborgs Ydermure .... 
Og sa.a begynder V1 Rundgangen gen
nem Museet. Det Jigger i Slottets Nord
ffoj 1 to Stokverk. Vt t!'feder forst et 
drabeligt Skridt Ulbage 1 Tlden, fra 
Garderoben med Postkortene ind I den 
!0rste at den da.nske KolonJtlds Mlnde
stuer. 

Handelen var hensygnet, og i 1730 
sendtes Orlogsma.nden ,.Kronprln.s 
Christian" ud paa Klnatogt far at tinde 
nye Veje for Ha.ndelen. Resultatet ble-v 
den ostindiske Handel, som isa!r er 
knyttet til asiatisk Kompagnis Navn. 
IX'D danske K<>lonitid, soon her 1 Bladet 
for ikke saa lrenge siden er omtalt 1 
en Rrekke Kroniker at Reda.kter Mo
!}(.11.1 Nyholm, trreder lysleve:nde frem I 
Skibsbilleder, Portrll!ter, Uni!orms
~nstande og gamle Dokumenter. Kun 
Dortrin danner Adsk:illelsen mellem 
Kinahandel, GuLneahandel, de danske 
Residdelser paa Nicobar0eme og de 
Vf'!tindiske Ko!onisationsminder. Men 

. Vreggene taler virkelig Fortiden -
beretter om dansk Initiativ og han

smmssig Dygtighed. Fra Serampur 
3engalen til Ka.nton ved Perlefloden 
,m det sldste Stykke maatte befares 
d de smaa Flodbaade, ,.Sampaner", 
·di de store Skibe ikke kunde gaa. 

I.Dd. men ma.a.tte vente ude paa 
Red), fra .Mandarinernes 

Slot ved Tigrtsfloden til Kon
paa Guldkysten, hvorover 

ser det danske F1ag vaje, og fra 
Geddes Togt i 1616 til Korvetten 

Jordomsejling 1845-47 
Museumsgaasten sig saa hur

det hele saa. let Iader sig samle 
Indtryk. 

Gr~nland 

Vl gaa.r forbl Atde!Lngen, der rum
mer ErtndrLnger om Sundtoldens Tid, 
ser paa Sundtoldpas og Bllledet at det 
gamJe To!dkammerkontor, som blev 
revet ned 1 1859. Saa er vi lgen I Ko
lonJeme: Gr~Jttland. Heroppe blev der 
aldrtg Brug for nogen A!skatfelse a! 
Slaverlet. For under Danmarks mo
derlige Styre at vor store nordllge 
KolonJ blcv den lnd!odte BefolknLng 
aldrtg trykket ned I Slavekaar. Tvrert
lmod blev den esklmoiske Betolkning 
med Omhu og Forstaael.se hjulpet frem 
!ra Stenaldermandens Kulturtrtn til sit 
nuvrerende Stade, hvor det lokale Selv
styre lod 11lg gennemfore 1 vid Ud
strrelmLng I hjerte!Jg Forstaaelse og 
kammeratllg Samarbejde mellem Mo
derlandets Embedsmend og den lnd
fodte BefolknJngs Tlllldsmii!Ild. Samtl
dig udtortes ogsaa paa anden Maade 
et stort Opdagelses- og KolonJsatlons
arbejde, som 1 det l~ge Lob m~ kom
me Moderland og KolonJ tU Gode 1 Uge 
Grad. 

Vl ser paa nogle gronlandske P enge
aec;ller. Paa 50 0rea Sedlen er der en 
Set, paa Enkronesedlen et Rensdyr og 
paa ,Femmeren" en Iabj0rn. Man !01-
ger de Indtedtes Tankegang og taler 
deres Tankesprog. Vi kJgger paa Mo
deller over og Tegnlnger af Erhvervs
Uvet og Arbcjdet 1 alle dets Former 
oppe 1 vor store KolqnJ. Om haarde 
Strabadser I modlg Frerd med frede
l!gt Maa.l er der ogsaa mange Minder. 
Vi vrelger et muntert: I 1895 forll.ste 
.. Hvldbjom" paa Kysten ud!or JulJa· 
nchaab. BesretnJngen reddede sig I 
Land, og der Lndrettede de slg, saa 
godt det nu lod sig gore. I en lllle 

Kamgarnsstoff'er til Spadseredragter, 
140 em br., pr. m . 16.50 22.~ 26.50 32.• 

Prima Uldgeorgette til Kjo ler og Com
plets,130 em bredt, pr. m 10.50 12.50 14.• 

Ensf'arvede, uldne Kjolestoff'er i mange 
yndlg e Farver, 130 em br., f'ra pr. m 8.80 

Og amukke, 
Swaggers o g 
Priser. 

lyse Foraarsstoff'er til 
Frakker findes til aile 

ULDNE STOFFER 

METERVAREHALLEN 

• 

Montre paa Handels- og Sofartsmuseet 
!Lodes et Spll Kort, som Sklbets Oftl
cerer fremstllledo ved Hjrelp af nogle 
Pemmlkandaasers Laag. 

Sa.mme Matertale - fortalte Bager
mester James 'Van Hauen forleden I 
Det grenJandske Selskah - betjente 
nogle Bjemejmgere sig at for et Aara 



HolgeJ 

Kolonili 

Kasema.tter under Sl1 

Datl.81ce og grunder. 1 

Et af Ha.n.dela· oc ~fa.rtanaseete Billedor: Ma.leriet ( a f W obater) viaer dot 

clanake Fort Chriatianabora p&& Cuinc&kyaten. 

'!'ld t<lden, da de gav dette Budskab t1l Jorden. Saa langt, SO'Ill DWJ k1l.n kom- t 
van Haueta Sltedehold: me, gaar vL Gangen bUver stad!g smal- b 

.,Danmark besat. men Kongen ba.r lere og ender 1 en Spld.s. Dctt.e er d~t 8 
!kke t.abt Hovedel". i?tle Fllmgsel, siger Portnerkonen. Dct 

125 danske Xooger 

i uhrndt Rrekke 
De Ord husker v1, og v1 sk.ynder OS 

gennem de folgcnde A!dellnger. For nu 
skal v1 snart ned l Kasematteme og 
h0re, hvad Holger Dan&ke bar at stge 
1 Dag, n&IU' Fortlden akal tale tU os. 
Mens vl mlndes de jmvne Oro fra de 
gr0lllandske Bj0rnejsegere om Dan
miU'ks Kong Chrlstla.n den Ttende, ved 
v1, at t Kronborg Slots Riddersal oven· 
over Klrken lod Kong Frederlk den 
Anden udfore en Rtekke Tapeter med 
Fremstilllngen a! de 111 Kongor, der 
f0r ham ba.vdc styret Danmark.s L&nd. 
Branden 1 1629 0delagde de fleste at 
dlsse Tapeter, men noget Skaar l ~lve 
Kongenekkena ubrudte 'Unle er der 
lkke sket - og k.an der tkke Ike l 
Danmark. Den 12~. danake Konge, 
Kong Ohrf,tkm den '!'tend~, er saavel 
oppe 1 Gronla.nds snekleedte 0demarker 
som 1 Modcrlandet Natlonens samllngs.. 
mrerke. 

Sejlads fra Jorden tll 

aune11 seks Gange 

Forhaabnlngstulde tremskynder vt 
vore Skrldt tor at lndlede vor Sam· 
talc med Holger D8J'1Ske 1 den g1ade 
Forventnlng om det Buta.nclig~, som. v1 
ogsaa I Dag kan stotte os til 1 storm· 

fuldc Tlder. Paa Vej gennem ResteD at 
Museet ser VII. en k1nesiak Djun.k, der 
tldllgere stod 1 et Tempel for Sefaren· 
de I Byen Nlngpo, S.ldbstyper fra aile 
DanmiU'k.s mange Havnebyer, en Model 
af Danmarks f0rste Dampsldb .,Cale· 
donla", Buster at Tletgon, P~t~r Hes• 
Tfng og Fer81ew (Na.tionalt1Mn.M8 
Grund!Jegger) og 'netgens f0rste Pung 
,.med den forst tjente Mark", sam se
nere var den store Ha.ndelsmands 
.,Amulet", Forst.anderen for Dev
stum.melnstltutet, Malling Hanse-~r., 

Skrlvekugle rra 1870 (den forste ,Skrt
vcmasklne"), Puggaardi$ Jrregat 
,,Rota", der 1 1838 f0rte Thorcald8en 
hjem tra Italien, talrlge nautlske In
strumenter, Haandb0ger I Styrmands· 
kunst, Sokort, OldUdens og M1ddelal
derens Skibstyper, Galllonsflgurer, en 
Model af 0. K. 's ,Se!andla", Danmark.s 
og VerdeJU forste Motorsldb, tkr ved 

andet SVIU'er til det. Her er koldt, kan l 
De JJUerke, alt!d - og fugtigt om Vln- a 
teren. I de to Famgsler sad Ht>nrik I 
GO'Nler, Birkel'0d-Prreste:n, og Ole 
SteonwmkCZ., efter at de sa.mmcn 1 Juni 
1609 ba.vde for.50gt at overra.ske den 
svenske Beeret:ni.ng, der b&vde ta.get 
Slott.et 1 Besiddelse, da KOiml".alldanten, 
Povl Bcnfeldt, den 6. September det 
forega&e'llde ..Aar ma.atte over~ve Kron· 
borg tU Svemikerne under General 
Wra.ngel ~er 3 Ugers Be!ejrlng. Steen- 1 

w!nkel blev henrettet, Gerner slap ud 
efter nogle Ma.aneders Forlob, J.a.m a! 
Kulde og Fugtlghed. Hans Lamker op
bevares 1 Blrkerod. Det var flre da.n
s'ke ~d. som for.s0g'Ul at erobre 
Kron.borg tr& en tu:slndba.Ulg 8VealSk 

Styrke. Blke et ondt Ord om Sven.sker
ne! Men var det l.k.ke ga.n.ske godt g-jort 
a.t de Fire? alutter Portnerkoncn sln 
l!.'netale .. •• 

Holger Danskes Ord 

Sa.a sUger V1 op lg611 ad en Vln<lcl
trappe., gaar nogle Skrldt frem. og d~r 
!1\dtler Holger Danske !ornn os - tUDgt 
grublende over sit Lands Fortld, Nu
Ud og Fremtld . . . . I Tankcrne har 
han gjort hele Turco med fra 
Sundet gcnnem Musect og ned 1 
Gerners og Steenwln.kels Fangchul· 
ler. Lyset fra Portnerkoncns Lyg· 
te fla.kker .ben over h3ns furede Ans!gt. 

Han 10tter det hjrelmprydede Roved 
1\dt, ldet han stott~ sig til sit S~<jold, 

aom 118.& leenge har staaet urort. Saa. 
synee jeg, at jeg •h0rer ham s!gc: 

- Gav lkke Fortldens Minder jer 
Svar nok? B1'-8'Jc! Kongemagtcns uhrud· 
te Krede1 hvorl det 121>. Led 1 Dag 
funkier som Natlonens Samllngsmll'rkc, 
luuk Henrtk Gerner og Ole Steenw1n
lcel, htu,k Frlbedsbrevet, wm Danmark 
gav sine Slaver for nogct andct Land 
I Verden, husk Kolonisatlonsarbcjdet 
blandt Gronlands Esklmoer, ct Eksem
pel tor Verden, hu.~k dnnske Kohmn>nds 
og Sklbsbyggeres Drlst!ghcd og Ud- , 
syn .... Er det !J<ke Svur nok 1 Tvlv
lens Stunder? Saa her: Det, tier .frem
atUJes som i en Friae paa Muscct over 
mit Hoved, det er Kampen hcnlmod 
Menneskellghed og Medmennc.-sltellg
hed. Og I den g1k Danmarlt sladlg 
blandt de forreste! 

NIELS J0RGENSEN. 

••iiiiiiliiilli••1~9n~u:den~ri;::n-~lli!Jr~Kunst· 0.2 I nd ho- ! 
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125 danske Konger 
i uhrudt Rrekke 

De Ord busker vt., og vi akynder oe gennem de felgende Afdellnger. For nu skal vi snart ned 1 Ka.sematterne og hore, hvad Holger Danske har at sige 1 Dag, naa.r Fortlden aka.l taJe tU oa. Mens vi mlnde3 de jmvne Ord tra. de grenlandske Bjornejmgere om Danmarks Kong Christian den Tiende, ved vf. at I Kronborg Slots R1ddersat ovenover Klrken lod Kong Frederik den Anden udfore en Rekke Tapeter med Frelrultllllngen ar de 111 Konger, der fe r ham ha.vde styret Danmark.s Land. Branden l 1629 edelagde de tle8te at dissc Tapeter, men noget Ska.a.r l eetve Kongeraek.ken.s ubrudte Ltnle er der lkke sket - og ka" der 1kke a1te l Danma.rk. Den 12!1. d.anak.e Konge, KO'Ilg Christian den ~. er sa.avel o ppe I Grenlands sneklredte 0demarker .som I Moderlandet Natlonens Samllngs. mmrke. 

Sejlads f ra Jorden tU 
Maaoen sek s Gange 

I
~ . 

~ andet svarer tU det. Her er koldt, kan De mmrke, a.ltld - og tugttgt om Vln-teren. I de to Fll!Ilgsler sad Benrik Gcn1er, Bil'ker0d-Prmsten, og Ole Stecnwinkel, etter at de sa.mmen I Junl 16:>9 havde for.sogt at overraske den f I!V'eru!ke Besmtning, der ba.vde taget Slottet i Besldde!ae, da. Kommandanten, POUI BenJeldt, d£ln 6. September det foregaaende Aa.r maatte overgive Kronborg til Svenskerne under General Wrange.I etter 3 Ugers Belcjrlng. Steenw1nkel blev henrettet, Gerner slap ud efter nogle M.aa.ned&r8 Forlob, lam at Kulde og Fugtighed. Hans Lrenker opbevans 1 B lrkered. Det va.r fire dansl<e Msmd, 80il1 forsogte at erobre Kronborg :tra en tus!ndtalLg svemsk Styrke. 1kke et ondt Ord om Svenskerne! Men var det lk>ke gans.ke godt gjort at de Fire? alutter Portnerkonen slD Enetale .... 

Holger Danskes Ord 

tJg ~~s Holger 
org$ Kasemat 

Danmarks Kolonillli 
I Helsing~r 

Forha.abningstulde f'remskynder 'Vi vore Skrldt for at lndlede vor SamtaJe med Holger Da.zuke 1 den glade Forventnlng om det Butcm4ige, som vi ogsaa i Dn.g kan st0tte os til 1 storm-

Soaa stlger VI op !goo ad en Vindeltrappe. gaar nogle Skrldt trom, og d~r sl.dder Hotge~ Danske foran oe - tungt grublende over sit Lands Fortld, Nutld og Frcmtld . . . . I Tankerne bar han gjort bcle Turen med tra Sundet gennem Museet og ned I Gernera og Steenwlnkels Fangehuller. Lyaet fra Portnerkonens Lygte fla.kker hen over ha.ns furode Ansigt. Han IIJ!ter det hjrelmprydede HovOO lldt, ldet ban stotter sig til sit S!tjold, 

lader de I bvide Brmndlng. Det er Laasen 1 0 a! den sunds gamle Ha.labaand. I de aarbt Frit. dredgamle Kasematter under Slot aldder B olger Dan.ske og grunder. 0 1 11vaar 

p aa Kronborg Slot oyer Hamlet ( ,.Amletl eapearea Tra~redie Jr&Y .,e,igt Ry", aamt den .,bragt:e HelsinJrpra Navn o•er Verden 
~onne I For at stUie det Sporgsmaal er !P. Re- ~aget til H eisinger, hvor hvlde Stc ~ den .,aagers Jette Gliden !mod Vir 

aom aaa la!nge ha.r staa.et urort. aynes jeg, at jeg berer hs.m sige: - Ga.v lkke Fortldens 'Minder jer Svar nok ? BU$k Kongemagteos ubrudte Kmde, hvori det 125. Led 1 Dag funkle.r 10m Natlonens Samllngsmmrke, luuk Henrtk Gerner og Ole Steenwlnlcel, hUJtk Frlhedsbrevet, som Danmark gav lllne Slaver fer noget andet Land I Verden, husk Kolonlsatlonsarbejdet blandt Gronlands Esklmoer, et Eksempel for Verden, hu.,k danslte Kobmrends og Sldbsbyggeres Drlstlghed og Udsyn .... p det II<ke Svar nok 1 Tvlvlens Stunder? Saa hor: Det, der fremltlllea som i en Frise paa Muscet over mit Hoved, det er Kampen hcnlmod Menneskelighed og Medmenneskellghed. Og I den g1k Danmark stadia blandt de forrrste! " 
NIELS J0RGENSEN. 

Stor K unst- og Indbo
auktion 

f ulde Tider. Paa Vej gennem ResteD at Museet ser VII en ldneslsk Djunk, der tldligere lltod l et Tempel tor Sefarende I Byen Nlngpo, SkJbstyper fr& a.lle Damnark.s mange Havnebyer, en Model at Danmark.s torste Dampsldb .,Caledonia", Bus ter at Tfetuen, P6ttlr Beerf"!! og F er11lew (Nationaltiden.Ma Grundltegger } og Tletgens ferste Pung ,.med den forst t jente Mark", som aenere var den store Handelsmand.s .. Amulet", Forstanderen tor Dovstum.melnsUtutet, Malling Hattae'/1.! Skrlvekugle fra 1870 (den forste .. Skrivemasklne") , Puguaards Fregat .,Rota", der 1 1838 forte Thort·<lld3tm hjem fra Itallen, talrige nautlske Inst.rumenter, HaMdboger I Styrmandskunst, Sokort, OldUderu~ og :Mlddelalderen.s Sldbstyper , Galllonsflgurer, en Model a! 0. K.'s .. SelandJa.", Danmark.s og Verden.s terste Motoraklb, tkr ved sll 2J-Aar3 Julrllret~m I 1937 uden rlngc:Jte Uhcla hat:'<fe t ilbagelagt 1,! Jlilll<mer 89'/'nil- ener .A{8tanden fra Jorden W Maanen 6 Gangt~{l), den danske Orlogsflaa.de med Kapersklbene tra Ttden efter 1807 og til Slut torskelUge Fmrgetyper. Den forste a.abne SeJlbaad der gik mellem Hels1ngOr og Hli.lslng: borg var un~egteUg lldt prim1tlv, de nuv~erende betydeUg mere komfortable - men tiUige jo for Tlden en smrdeles ekskluslv Befordring! - _ ....... 

h os ,Sa2:f0rerne" 
PAA Onsdag aa.b~r .. Sa.l!toreme-~ Auk· ttooel"" alne Lokaler I Farvergude lor erte,l'$ynet t or en alar Kunat- og Tndboauktlon, der tager aln Degyndelse naa Frtdag. 

-

~,HamJetsind '' -

Den ''II atrmkke 3lg over ads llal:e Da!\'e. da man skat gennem tkke mlndre l'n1 2.'\52 Nwnre, - KataiC)Ifet.s .'<ldstu Nr. b~ror torovrlgt I Frlhavnen og lyder paa 
lCn F1la.gerrnu.s tla.kser Uge forb! m!n :! Tonder Rodvln; dp stNge. lnudlertf(l ai

Kind, da jeg sammen moo Portnerko- ·~,~de pae. Lordago F~nnl<l<Ja.g, m• '"!I~ 
nen Stiger ned l KA$Amatterne. Der- u '">l..i' ~termld<iaK ,. I ga11. ll'll'd ilalg<>t 
nedo f ra kommcr jo ogsaa Gentrerdct nt Malerler og BronzefiJ,"llrer, der er !!Nn

at Ra.mlc.t.s Fader i Shakespeares Tra- le• fra en R<l!k.ke ar de 26 D<od.9hoer, :oom 

_., 
slta.l under Hammer n. 

{tewe. Er dct ,.Haanletsl.ndet'' - det alt for otte brugte Billede paa dansl< Blao<lt Malerlerno lean nrevnes .\rb• ,.Jer 
Menta.J.itet, der Vlser slg tor En under at Carl Bille, Carl Locher, Aug. Fischer , 
Beseget paa Kronborg? Portnerkonen Harald, Fo-•..,, Anton Melbye P. lf~ostcd, 
ho!der ikke at den Slags subtile Be- Joaktm SkO\'fl'aard, Schlotz-Jensen ~ 
tragtningetr. Haandfast dirigerer hun Axt'J B<'hovelln, og der er !olgcnde Bron~ 
Ekspeditlonen helt ned 1 Bunden af zeflgurer a.t Carl Johan Bonne..•eo: Doden 
Kasematterne, som en Gang sa.tte Ver- o;t Lt"el. Ktlgen, Int!L ke AkrobaLer. 
den 1 Forundrl.ng - at ~anske samme Men man~e gode Mobler, sjo•:dne Ute, 
Grund som Magi.notJI.Dien /ttr 1940: slamesl.ske, klne.slske og dansJ(e Kunst-
D 

sager·. OuJd- og Solvaag T 

e kunde rwnme meget atore Trappe-
er, ll'pper. Kla-

:!lyrker, beskyt.tet !mod Fjendens Sk ts ve~.r og Lyaekroncr og meget e.ndel Ind-
l Ly aS Stemnur1! tle:re ' ra•- y bo ~u llfeledcs fango lnteressen ve.J EC

-...,~ undertereynet 
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v u ut.:ll ::~ . .tl.pru staa som en !Jag, der Eftertankcn vii bcskceftige aile 
aldrig udslettcs af deres Sind. Saa Sind i Dag, og ingen vii glemme at 
dybt prc.eget er lndtt·ykkct a( den tamkc paa den Ungdom, der hin 
Foraarsmorgen i Fjor, da Danmark Aprilmorgcn i dct tidlige Daggry 
blcv draget ind under Krigens Om- salle Livct ind, eller paa dem, der 
raade og besat af fremmede Trop- salle Livct til, og for hvis Nc.ermeste 
per, at det ikke nogen Sinde vil kun- ogsaa Savnets Smerte blev knyttet 
nc glcmmes. Men det skat del heller til den 9. April. Vorc Folelser i Dag 
ikkc. Thi som den !Svenske Profes~or cr vore egne og fa>lles for aile Dan-
1\'ils Ahnlund skrev: Paa den rene ske. De behover intet ydre Udtryk. 
Glemsel kan man ikke her 1 Verden ~ 
bygge noget godl. Den andcn store Ting, som blev 

Nu, da et Aar under de a?ndrcde skabt den 9. April, og som viste sig 
Vilkaar er udlpbct, kan dct konsta- at have Brerekraft, var Samlingen 
teres, at dct baade i polilisk og 0ko- i Danmark. Dct gc:clder om denne po
nomisk Hensecnde er gaaet bcdre, litiskc Samling, der ogsaa er blevet 
end man i den f0rste Tid cfter Bcs~t- en folkclig Samling, dct samme som 
tclsen var indslillet paa at vente. 
Landet har mrorket Krigens og Ti
dcns Byrder, men det er en fc:cllcs 
Lod for de europreiske Folk, og mcd 
dyb Medfl!llelse maa vi Lcenkc paa de 
Millioncr, hvis Vanskelighedcr og 
Bekymringer er af langt al vorl igere 
Art end dem, vi hidtil har haft at 
bc:cre paa. Det cr en af Virkningcrne 
af Tidcns haandgribelige Alvor, at 
Folclsen af Samh0righed med andre 
Folk trods de lavse, lukkede Gram
scr er meget mere Virkelighed end 
n ogen Sinde fpr. 

~ 

Paa den Dag for et Aa1· stdcn, da 

om Bcfo!kningcns vc.crdigc Holdning: 
ingcn nf Delenc kunde vrere fore
kommet, hvis ikke Folket paa For
hannd havde hall del i sig. Det er 
ikkc noget, man ~kaber paa en Dag 
- men en cncste Dag kan kalde det 
Jrcm. Der var Forskel mellem An
skuelscr i Danmark, men ingen Af-
grund af Bttterhcd mellem dem, so
dale For~kclle, men ikke haarde so
tiale Sprendinger. Danskeme var et 
Folk, ~om dct har vroret det i tu
~ind Aar og vii vcdblive at vrere det 
tusind Aar cndnu, det mest ensarte
de Folk i hcle Verden. Vi blev el 
cnigl Folk, som sk.od al Uenighed og 
alt dct daglige Kc.cvl til Side for den 
<'ne store Opgave: at f!'lre Danmark 
igcnnc•m Vanskclighederne frcm til 
den Tid, da vi igen staar som et fril c 

Folk. Vi opnaaede den fulde Enighed c 

i Hovedsagt•n og Till id mcllem Lands- ' 
ma:nu. Dctte skal bevares og fares 
viderc. Ogsaa ved dct cngang kom
mende Grnopbygningsarbejde vii der , 
blivc sli llet de sleilrste Krav til Sam-
1 ing og Sammenhold. 

Ordrcn udgik til M!'rkla:-guing af 
Danmark, fodtes to Trng, som fik be
stcmmendc Betydning for det danske 
Folks Holdning og den indre Udvik
ling i Landet, to Handlinger, som ud
sprang af en dyb og instinJttiv For
staaelse af Befolkningens Sind og 

Trang, og sam er blevct Grundlovcn 
for Livet under de nye Vtllwar. Del 
var Kongens Opraab til det dan~ke 
Folk og den politiske og folkeligc 
Samling, der fik sit ydre Udtryk i 
Sam I ingsregeringens DanncJse. 

Aldrig har den danske Befolkning 
slrerkere og mere ubcslrideligt be
hc:cftet sin Ret til den Frihed, hvori 
det hidtil havde levet, end da del i 
fuld Forstaaelse af det Ansvar, der 
er Frihedens FomdSa?tning, uden 
Vaklen tog Kongens Ord op til Efter
l cvelse: 

Vi vcd ikkc, hvad der ligger far
an os. Det cr en mSJrk Vej, vi falger, , 
og det kan med Sikkerhed siges, at c 

Vanskelighedernc vii blive store. Men 
maaske gaar det, som dct er gaaet i 
det forste Aar af den nyc Tidsreg
ning: bcdrc end vi venter. Lad os 
gaa ind til det med godt Mod og som 
gode Landsmc.end. 

.. Under disse for vort F<Edreland 
saa alvorlige Forhold opfordrer jeg 
aile i By og paa Land til at vise 
en fuldt ud korrekt og vrerdig Op
trccdcn, da enhver uoverlagt Hand
ling ellcr Ytling kan have de al
vorligste F0lger." 

Dcttc Ansvar blev taget op af den 
cnkcltc og aile som en Selvfl!llgelig
hcd. Paa denne alvorlige Dag og i 
Dagcne derefter viste Danskerne alle 
en gammel Kulturnations bedste 
Egenskaber, og der kom over Befolk
ningens Holdning en Vc.erdighed, som 
har haft sin meget store Betydning -
over for os selv, J Forholdet til de ty
ske Besc.ettelsesmyndigheder og i Be
d.ommclsen af det danske Folk uden 
for de lukkede Grc.enser. 

Bag Bcfolkningens Ro og Vc:crdig
hed Jigger en urokkelig Til1id til det 
tyske Rigcs Tilsagn om, at Konge
rigct Danmarks tenitoriale Integri
tet og politiske Uafhrengighed ikke 
ber13res af de Begivenheder, der gjor
dc den 9. April SJtlertelig for os. Thi 
det er jo rigtigt, naar det i den dan
skc Regeringserkla?ring, som vi of
fentliggjorde i Gaar, bedder, at ,det 
tjcner inlet Formaal at skjule, at Be
givenhederne den 9. April bar hvilet 
tungt paa os aile". Men det er og
saa rigtigt - og det b0r retfcerdig
vis sigcs paa denne Dag - naar det 
i Regcringserkl<r!ringen frernbccves, 
at den tyske Va?rnemagts Hensynta
gen til danske Falelser og Stcmnin
ger ilar medvirket_ til, at det forlabne j 
j,.ar har formet s1g saa roligt. 

Vort nationale Liv under de givne 
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E t Aar efter -
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Ka:n har faact Mulighcd for at findc . 
og f<.e.,lne sit Indhold. Intel har strer
kere btdraget hertil end den Prokla
ma tio u om Befolkningens Holdning, 
som bl cv baarct frem af den cnc
staacndc Tillid, Kongcn har vunde t 
sig 1 den danskc Befolkning. Delle 
kongeligc Budskab, dcr lagde Ansva
ret for vort Fredreland over paa hvcr 
enkcll og paa hvcr cnkclt Danskers 
Handling(•r, vil ogsaa v.cre bestem
mcndc for Befolkningens Holdning 
i Dag. Del var dette Regeringscrklw
ringcn (ormcde i disse Ord: .,Lad Da
gen give Anledning t il Eftcrtank~, 
men lad den passere under va:?rdig 
Holdning fra hvet· enkells Side og 
udcn Dcmonstralioner af nogcn Art, 
saasom Flagning eller paa anden For uet Slregtlcd, som lever nu, Maadc." 

vii Jcn 9. Apnl staa som en Dag, dcr Eftcrtankcn vii bcskc.eftige allc aldrig udslettcs af dcrcs Sind. Saa Sind i Dag, og ingen vii glemme at dybt pn:cgct er Jndtrykket af den trenke paa den Ungdom, dcr hin F oruarsmorgen i Fjor, da Danmark Aprilmorgen i det tidlige Daggry blcv drttgct ind under Krigens Om- salle Livet ind, eller paa dem, der 1aade og besat af frcmmede Trop- satte Livet til, og for hvis Nrerrneste per, at dct tkke nogen Stnde vii knn- ogsaa Savnels Smcr te blev knyttet ne glcmmcs. Men dct ska l det hel lcr til den 9. April. Vorc F0lels~r i Dag ikkc. Tht som den sven~ke Profes~or er vore cgne og frolles for aile Dan-1\'ils Aimlun(i sk1cv· Paa den rene ske. De bchover inlet ydre Udtryk. Glemsel kan man ikke her i Verden :f. byggc noget god t. Den andcn store T ing, som blcv Ntt, da et Aar under de a:-ndrcdc skabt den 9. April, og som vislc sig Vilkaa1 cr udlobct, kan del kon~la- at have Brorekraft, var Samlingen teres, at deL baade 1 politisk og oko- i Danmark. Det grolder om denne PO· nomtsk Henseende er gaaet bedre, litiske Samling, der ogsaa er blcvct end man i den forste Tid efter Bes.ct- en foll<elig Samling, det samme som t elsen var indstillct paa at vente. om Befolkningens vrordige Holdning: Landet har m<.erkct Krigens og Ti- ingen af Dclcne kunde vrere foredens Byrdcr, men del cr en frolics kommct, hvis ikkc Folkct paa ForLed for de europ<.eiskc Folk, 0 g ml'd haand huvdc haft det i sig. Dct et' dyb Mcdfolelse maa vi t:.enke p<w tlc ikke nog<.'l, man skabc r paa en Dag Milltonl'l, hv1s Vanskclighedcr ug - mPn en cnestc Dag kan kaldc dct Bekymnnger er af Jangt ah·orl!gt>re frem. Dcr var Forskl'l mellcm AnA rt end dcm, vi hidtil har haft at skuelser i Danmark, men ingen Afbmrc paa. Det er en af Virkningerne grund af Billerhed mcllem dem, soa£ Tidt•ns haandgribt•lige Alvor, at ciale Forskelle, men ikke haarde soFo1elsen af Samh0righcu med andre ciale Spwndinger. Danskerne var ct Folk ttods de tavse, lukkcde Gr~L·n- Folk, som dct har vmrct det i tuser er meget mere Vn kclighcd end sind Aar og vil vedblive at va:?re de l n ogen S inde for. tusind Aar cndnu, dct mcst ensarte-
:f. de Folk i hele Verden. Vi blev ct Paa den Dag for l't Aar siden, da enigl Folk, ~om skod al Uenighed og Ordrcn udgik ttl Ivlorkl.cguing af all det daglige K<.evl til Side for den D anmark, fs:Jdtes to 'l'mg, som fi k be- enc store Opgave: at fore Danmark stemmcndc Betydni11g for det danske igenn cm Vanskelighcdcrne frem ti l Folks Holdning og den indre Udvtk- den Tid, da vi igcn staar som et frit 1 ling i Landet, to Handlinger, som ud- Folk. Vi opnaaede den fu lde Enighed 1 sprang a[ en dyb og instinktiv For

slaaclsc ai Bdolkningcns Sind og 
Trang, og som cr blcvct Grundlovcn 
for Livet under de nyc Vilkaar. Dct 
var Kongcns Opraab til dct danskc 
Folk og den politislw og folke tigc 
Samling, dcr fik sil ydre Udtryk i 
Samlingsregeringens Dannelse. 

Aldrig bar den danske Befolkning 
st<l!rkcrc og mere ubcslrideligt bc
kr<.eftel. si n Ret til den Fri hed, hvori 
det hidtil havde levc t, end da dct i 
fuld Forstaaelse af dct Ansvar, der 
er Frihedens Foruds<.etning, uden 
Vaklen tog Kongens Ord op til Efler
l cvcbc: 

.. Under disse for vorl F<.edreland 
sa a a l VOl I tge Forhold opfordrer jcg 
alle i By og paa Land til at vise 
en fu ldt ttd korrekl. og v:.erdig Qp. 
trroden, da cnJwer uovcrlagt Hand
ling eller Ytring kan have de al-
vorlict..;.1~ l*nlff .... •·" 

i Hovcdsngcn og Tillid mcllem Lands- 1 

m<t'nd. Detle skal bcvares og f0res 
viderc. Ogsaa vcd del cngang kom- , 
mende Grnopbygningsarbejde vii der , 
blive stillcl de st0rste Krav til Sam
ling og Sammcnhold. 

Vi vcd ildce, llVad dcr Jigger fer
an os. Det cr en mork Vcj, vi f0lgcr, 

1 og det kan med Sikkcrhcd siges, at c 
Vanskelighedcrne vil blive store. Men 
maaskc gaar det, som del er gaaet i 
det f~rste Aar af den nye Tidsreg· 
ning: bedrc end vi venter. Lad os 
gaa jnd ttl det med godt Mod og som 
gode Landsm<l!nd. 



• 

• 

\ 

~~~----------------------~------------~~--~-----

Den 9. A.pril,Aarsdagen . 
, - for • - -

Danlllarl{.s Besrettelse 
En Udtalelse fra Regeringen, der henviser til 
Kongens Budska b og O[Jf ord rer hve1· enkelt 
til at zulvise vcerdig Holdning og afstaa fra 

alle Dentonstralioner~ f . Eks. Fl(lgning 

I Anledning ar. a t dd i Morgen er Aarsd<~gcn for dan tyske 

Bcsrellclsc af vorl Land, ud~cncllc Regeringcn i Gaar neden

staaende Hen vendelsa til Be> folkningen: 

D ER cr nu forlobet e t 1\ar sidcn den Morgen den 9. Apri l, da 

Verdenskrigens Begivenhedcr drog med sig, at det tyske Ri

ges Vrernemagt rykkede ind i Landct. I sit Budskab til Folket 

lagde Kongcn enhver paa Sindc at vise rolig og behersket Hold

ning og loyal Optrreden over for allc, som har en Myndighed at 

ud~ve. Kongen undcrstrcgccle i cl c. ttc 13uclskab, a t enhvcr uovcrlagt 

Handling eller Ytring kan have de alvorli gste F0lgcr. 

I de t Aar, der er gaact, ha r d ct danske Folk efterl~vet Kongens 

Budskab. De t tjener intet Formaal at skjule, at Begivcnhedcrne den 

9. April har hvilet tungt paa os allc, men takkct vrere Bcfolknin

gens vccrdige Holdning og den tyskc Vccrncmagts Hensyntagen til 

danske F0lelser og Stemningcr cr dct lykkcdes saa vel paa det po

litiske som paa dct 0konomiske Omraade at komme igcnnem Aaret 

under gunstigere Vilkaar, end vi vcd Bescettelsens Begyndelse hav

de turdct rcgne med. Den bidt idigc Udvikling berettiger ·os t il at 

haabe, at Danmark i Tillid til det tyske Rigcs Tilsagn om Bcvarelse 

a£ Landcts Integritet og politiskc Uafhcengighed ogsaa fremdeles 

vil staa de vanskelige Tider igenncm bedre end mange andre Lan

de, der ligesom vort Land cr ble\'ct bcrort af det store Opgor. 

Naar vi oplever Aarsdagcn for Landcts Besrettelse, lad da disse 

Betragtningcr nedfrelde sig i Sindct og lad os alle vrerc enige om, 

at Kongcns Budskab og Folkcls Tro paa dets Fremtid fremdeles 

skal vcerc det Grundlag. hvorpaa Nalionen og den en kelte i Be

vidsthcdcn om vort store Ansvar for vort Fcedreland handler i en

hver Situation. Lad Dagen give Anlcdning til Eftertanke, men lad 

den passere under vrerdig Holdning fra hver enkelts Side og uden 

Demonstrationer af nogcn Art, saasom Flagning eller paa anden 

Maade. 

• 

• 
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ftmerikansk,aksjon ousa 
overfor frariske skib.? 
Opfordring til Meksiko om a be

slaglegge utenlandske farteier . 
Offisiell protest fra Tyskland og ltalia. 

Spesialtele8Pam Mennem Press T eleAr=aph. 

N c w Y or k, l. april. har funnet sled p~ president Roo-

Det ser ut til at de amerika.n· sevelts eget initiativ. Hull vegrct 

!'ike myndigbeter al<ter a. Iegge be- sig vcd a kommentcre meddelelsen 

slag ogsa pa de fra.n.ske fa.rtoier og nektet a fortelle hvad skibene 

som ligge.r i a.merlka.nske ba.\'ner s.kulde brukes til. 

Politiet 1 New York bar nt>mlig op. Der cr scndt ut arrestordre mot 

ta.tt en fortegnelse O\'er samtlige besetningene pa de tyske og itali 

franske skib i New Yorks havn. Et enske s·kib. Ordren gjelder 100 

av disse skib stakk i dag plutseliJ: tyske og 775 itatienske sj0folk. Be

tilsjes med ukjent mft.l. Blandt df' grunnelsen er overtredelse av dP. 

fart-oier som Jigger i ba\'nen c-r amerikanske innvandringsbestem· 

luksus;dampm:en ,Normandle". melser som i>kke tillater at fremme· 

I 
de sj0folk opbolder sig mere enn 

Mexico, 1. april. 60 dager i U.S.A . 

(NTB) Efter hvad ,UILimas Notl· De danske sj0folk skal derimot 

cias" forteller bekreiter det meksi· behandles som ,U.S.A.s gjester" og 

kanslkc marinedepa.t·Lement at det 

allerede foreligger en opfordring 

fra Washington om a f0lge De for

ente Staters eksempel med hensyn 

til be.<>lagleg.gelse av utenlandskP. 

skib. 

W a s h i n g t o n, 1. april. 

Den tyske og italienske regjer· 

ing har protestert mot beslagleg

gelsen av tyske og italienske skib 

i amerikanske havner. Protestene 

bar vmrt droftet av utenriksmini

ster Hull, krigsminister Stimson og 

marineminister Knox. Beslagleg· 

gelsen bar va.kt den st0rste op· 

merksombet og man undres pa hvil

ken form Justisdepartementet vii 

finne for a forklare beslutningen. 

Det er den almindelige opfatningen 

at skibene vii bli satt inn i fart pA 

England. 
Det meddcles at beslagleggelsen 

de far inntil videre bli ombord i 
sine skib. Senere skat den danske 
legasjon ta vare pft dem og s0rge 
for dE'.m. 
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· Dane marks pOiitischer lrrtum 
Ohne die Freundschaft Oeutschlands geht es nicht 

Kopenhagen, 19. Mii.rz hinweg zu flihren, dessen Elnfluss 

Unter dem Tltel cDer Irrtum der man in Dii.nemark ftirchtete und 
.. namentJich durch dle Presse 1n je-

Demolqat1e1 danische Au.ssenpolitik der Weise zu ):>ekii.mpfen suchte. 

'fon i &64-l940• 1st in dem Kopen- Immer mehr verschanzte die dii.

hagener Verlag Nyropa ein Buch nische Volksfiihrung slch hinter 

~es diinischen Publlzist.en Oraf einer nordlschen Sonderpol1tlk mit 

Bentholsteln erscbienen, da.s der einer ausgesprochenen Netgung zu 

Verfasser eine der cnatlonalen England zum Schutz der parlamen

Studentenaktlon:. gewldmete Streit- tarlschen Demokratie und der dii

schrltt, autgebaut auf etnem von nischen und skandinavlschen Reste 

ihm vor diesem Oremlum Ende des europiilschen, internatlonalen 

1940 gehaltenen Vortrag, nennt. - marxistischen Oewerkschaftswesens. 
Was dlese Publlkatlon veranlasst 
hat und welchen zweck sle verfolgt, Zu beweisen, dass es sich fUr 

darliber sagt Bentholstein in elnem Diinemark durch drei Menschen

Vorwort u. a.: alter h1ndurch immer mehr als 

cSeit 1933 haben diinlsche ver- verhii.ngnisvoll erwiesen hat, elne 

antwortUche Kre!se standlg ver- Aussenpolltlk unabhiingig von 

sucht, eine Aussenpollt!k iiber das I Deutschland fiihren zu wollen und 

natlonalsozlaUstische Deutschland zu beweisen, dass es die Aussen-

und Mllitii!1'011tlk der demokratl
schen Partelen war, die Diinemark 
zum 9. April fiihrte, und zu be
we!sen endllch, dass unsere off1-
zlelle nationale Elnlgungsreg!erung 
slch heute in einem Zustand inne
ren Wlderstreits und der Aufli:isung 
betlndet, der nicbt andauern dart, 
1st das Ziel dleser Abhandlung. 

Es 1st meine Hotrnung, dass dlese 
Darlegungen der aktuellen Frage 
der vltalen Zukunftsinteressen des 
dii.nlschen Staates dazu beltragen 
mogen, dass Dii.nen, die von dem 
o!fiziellen Natlonallsmus des Augen
bUcks geblendet sind und nocb 
glauben, dass parlamentarlsche 
Parteien, Kompromlsse und tak
tische Manover, wenn auch selt dem 
9. April in den Danebrog gehlillt, 
welter die Losung der Zeit sind, zu 
der Erkenntnis kommen, dass der 
Oesundungswe~ des krankheits
gezeichneten danlschen Volkes durch 
einen umtassenden politlschen Sy
stemwechsel auf Orundlage natio
nalsoziaJistischer Prinzip1en zu ei
ner aufrlcht!gen Freundschaft mit I 
dem neuen Deutschland fiihrt,. 
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( "J{ri tisk Ugerli'JV'J.e" , Ko peru1agen! 24. 1 • 41 ; 

Lieber spat als n iemal s , sac;t ei.:.1 altes S1n·ichwort , das aber 
nic ... 1t mehr gilt einer absolut un.l!l.bblicll}{en Auiga tJ e gegenu·ber - uud 
man muss schon sagen, dass der SkancJin.a.vi.s r.ms in seiner veral terten 
Forru eine sol che l.st, Bi ne Utopie , dle die Geschichte mi b blutiger 
Schrif't zurUckgewieoen hat . 

Skandinavien will u.nd kanu n i ctrt unter einer gemeinsl'unen 
Fu.hr ung und unt er eiuer gemeinsa111en Vert eidigu.ng gesammel t Wt.:L~den . 
Das geht kultu1·ell ausgezlechrlv t , und dazu ha"tten die drei no1·cdschen 
Reiche auc11 allezeit die Freiheit . }Ji ti gom«:::J.W'.chaftliche :b.,..u.hrunti da
gegeil ist uurnoglich ~ denn s1e arbei tet ciem naturlichstt=\n von nlle~ 
entgegfln; 11 den vcreinie;te.u euro.J?i:iischen St:::;.tten . 11 Der nati.irliche Plc. : 
Skanalnaviens in Europa ist nicht eine isoli e rte nordische E.i11hei t , 
darum sind au.ch alle Vereinigunt;;td.>estrubune_,en unter dem V'lahlBpruch: 
"Die Einheit des Nordens 11 missgltickt . 

Die jahruundert e ian6ell , U .J.L~t: igen Kriege urn d ie :B'uhrullg in 
Skandi~avien haben den vol.le1~ l>ewel ~3 erur:vcnt , dass man at.f aieseru 
Weg 1ticht wei teTkolillilt . 

Danische Europae r , scnweu.ische J~uro,Jae r una norwegische 
Eluropaer ~sind das g1·osse 0iel~" Mam konnte s is p£wsend m:i t intor~ .• 
ska:ndinavischen I'uropaern bezeic.rulc_: . Als .~.~ei.L der vereinig't en eu
ropaischen tlta8ten konnte.1:1 aiclt l<i e drei nordischen Reiche wirtscl·1a:C · 
lich und kultu.1·ell sowei t itereinigei1 , als die drei Volke.r sich iibel"
haupt begegnen konnen . Als .Teil dieser StaHten hat Skancfinavien kej. l . 
SUd- oder Ostgrenze, dJ.e es allein vert 1 d1geu nnisste. Il:Les wurue 
die Aufga be L_,an7. r uropas sein u.ud eine l~;; f' sere Rege1.ung I\.i.r Gkl:i; :J j n<. 
i st ni cht den.lc'uar. Si e ist ein Ziel, won<: <.!ll zu streben sich J.ohnt . 

Was ware Amerika , wenn a.ie V.Lel.eu Hationen , di e dort let:e.c.~. ,. 
isoli e r te Staat en mit Zollgrenze .. 1 und &.Ll uem bild.en wLirden, was 
Europa zue;runuegerichtet hat? Es wUrde ~iberhau.t;>t einf ach nicl'1t exist~ .. · 
ren und keine ruach t im Rat der NatioDen oe sltzen . 

Dassel be ist der Fal l mit Rus~~l aw.l . Es wtirde nicht existiere~. 
als eilLe grosse slawische macht , wenn die 1 5o Nationen und Lasse11 , 
die Russland beltel.'bergt , Rls kl eine Sta.&tcn , :Lsoliert und uut;t.n den 
gleichen Gegnnsa:tzen zueim .. nd e 1.' stlinderl VJle u. ie euro2aischen flt a aten 
auf die man kaum noch sehen ka.rm, dem1 die Jan:r-hunderte haben iner.k
wiird i ge Grenzen geschaffen und c.c. ~::d u1clJ u~~..:an · , 1 ; ·i(IYJ.Rlisrnus und Un
duldsamkei t unter den Nachbf-l:r r:. hel'vorg&:c· ~J.feu . 

Die Schweiz ist ein Beisyiel daftir, dass ]'ranzosen, Deuts8he 
uud Ita].iener in einer verHLi.ldtie;;en Staat seilll1ei t frieo.J.iclL nebeneiL 
ander l e ben konnen . Ubt'; rall .:.1a be ... wir .u1a.t11Wnu e un., belehrenct e Be i 
spiele vor uns , aber Wlr wo lleu sie nicht sehr;n , wir wollon uuseren 
Kampf der Selbstverniciltur~.g ·,;ei 1;er1':inr~:m . 

... 
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Anhanger des eng.Lischen Systems wollen auf die Freiheit Ci.es 
-~ordens unter diesem Syste!il hinweisen . Ja, F1·olhei t angesichts der 1~J.ndt.A. 

( 
gen del' englischen ,Bl?ckad . . ekanonen, Fr~iheit un.~e r . dew maritimen Vie lt
system, <las nur aur e l.ner Inse.L au sse.rnalb c.ter •:; cstgrenze Europas auf
rechterhal t ·en werdeu konnte , v o:l cLte r 1evolJ~erL.tnt, von 4o Millionen, 
w.9.hrend Europa ein Ko11ulome re.t von u11e ~nige11 Staat en wa r, e in :Zuropa , 
zersplittert in eine Unzahl Kleinstuatcn , di ~ ~icn bebenseiti~ durch 
Handels- und mill tarische I:ri ee:,c 11ieu erhi-c l t L.'r ... in c;.ner uuuHter-urocht.WC:l! 
Rein0nfolge , jahrnundertel~ng . 

Der Versa1ller Vert 1 ~ 6 z eigt e di~ses Aor~stunBssystem 1n he ln
kultur , in<lem os wei tere). K1eu1staaten schu:.t' , dor•3n Grenzen quer durch 
alle wirt s chaitliel1en Linien lief en , j a, Ji~ ~~ Lu.:: h ~ eogl'a.tmisch betrach-· 
tet uine Unmoglichke:t. t war0n . Tiic Zoilgre-w~un J:.urupas wurden durch 
diesen Vertrag um tausende von K1·lome t ern v <=l :J:men.1·t , u.nd C. eren Uneinig
k e i t vvuclu; durch eiue zwanz .Lg jahrige ... ~rl.se hinuurcn zu eineo nE.:UE:Jn Welt
kriieg . 

Kann ein ver1ltinft16er· , vaterlandsli~bend e r Iw.enBc1l, der Dane-e merks Wl!'klicbes ··:·ifohl Will , uiesen U!lhalfuaren ~UBiiand auch Wel. ter·hin 
wunsct1eu? ·.:arC! es nicilt an d er Zel t , dem \'oH .. die Aug(;)n fiir uieses grouoJ 
Ziel ~u o:lfhen , st~· tt wiet.<.n mit dew unmv'""l:.u.:h~n ~kandim ... vismus anzu
fan~un? 

Die Absicilt , a.ie sic h hintur der inu ... g en 7,usammenarbeit uit 
Sc:1weden verb1r gt , we lche l et zt E:J r e e bell r'El..l. l o e :i.nbe l ei tet wo rueu i st Wld 
ai c Schweden imme r menr Gele~enhej. t t;;J..ut , si e~1 in Danemurks Angele5enhei 
zu mischen , ist ganz oficn·uar . Di •.:...;e .i...~wegung ist von Leute.tl eJ..ngelei tet 
worden, die ihren personlic~wn VorteJ..l dar in schen , das a l te , zer
storcnu e System a UC.£1 in Zukunft in VtilH .. r.aarx fortz uset zen , ja, nJ..cht nur 
I'lir D£-tnemarkf:l ~ukunft , so11dern I'ii.1· ganz 1~·uropaf:3 . Diese hlenschen habt:n 
davon t;;ttlebt und grosse Gelssul11L1en am . ... tmJ.e.l r.u. t .i.lle,lnnd und an t.:or 
Einfuhr vo:.n ..Engl and verdient . AuE:lr JJ:irH.:mark ·kllllll <la von nicht lebv.l'l , von 
El!gland zu import1urc11; wir wolle11 i1,1 1A.lW:G ch~ r z~i t imsta.nde se :u1 , VOI1 
allen Landorn :: u iJLi)Ortieron , - kunn abt.:r btghmd als Gee;t.mluistuug un::n, 
re Er~eu~nisse kaui'8n? Hierum lla11delt uu SJ..ch. 

Unsor iia uptmarkt liegt vo'.n m.u1 an ita S:..tU.un . l) i c s is't cine unf.t b
anaerliche Tatsache uncl unser li<:1.U!J"C.J.l:LcJ O.rt wJ.r<.i ci U.Ch a.us l <OL. ;·,uclen h:ommet . 
dies ist e ben so unabanderlich. WC~s i ,.tm~r dil .. nlten Impo:1·teure sagon un<i 
wi e imme r sie Sl.CH an lh ll ·~ ur gangent:. 1 ... l c·mr~.~ t:n';t, worden sie docn e;c:zWUilC•~ 
sein , entweuer l.hren Handel umzulegcu ode1 ~· ugrunc...~.;, z u teh:~ n . Dami t ist 
aber nicht c;ef;lctgt 1 dass wir v o11 EhLlami ll1CllL;3 c lil..: ~.hren ou.er llii t Enehu. 
nicht in VeYbl.nclt.Ang stehen woll en . :i) ~ . es~.: V · .:.' v 1.1lu:..w 0 wird t; in nati,Arlichc1· 
Tell sein, geHf}U wie alle a nd eren, we1U1 EtlGl and , C.d.:n verel.fu

0
ten e~ropti1 

scnen Staa t ... 11 Rl::.> we~'t licht:. r Vo.r.Post en E11Ig c.. i:~0r<.: I. Wil'ci , wt:lc •. cm Sch.tekse; l. 
~s nicht en tr;ehcJt kann . DJ.es i st die 0cil1't-.w.e , die verl:u..nde:rn ~oll , das:... 
:,men.ka uensc l ben Einfluso aur' i..uroya L'uku.:. ,L , v-o~iu : ~tl.~land .Lhn 6t;;I.labt h: 
Wld dieselbe Holle a ls Wcl t bvill'rscHur Ub<::.c .... ..:..r..u:..t , u~.:r best1Ill£lt, wann :;;:u
ropa zwecKs Ur.~.Lerwerl'uue; blockiert vtiJrd cn :,v l l . 

Das e;anze Gc f::ichrci uw c1 eu Skanc..inuvL Jruus, das Hugenblic ; l1ch voL 
der Poli t1k ill Szen•~ gese1;zt worden 1.st , is t nicht als ein v0rstt:ckter 
Vursuch , d cm n£;;uen Gedanken um ein veru inigt ~ u Luropa ~JntgegenzuRrbvitcn 
mit der besonderen Absicht, Deut 8chlu.L ... u zu l'~Jizcn , wo cties~r G1.0 dank e 

i nf'0lg0 der F.rei5nisse e n1;standen i s"!, . Bs i s t 0 1H Versuch von de;rsulben 
Art w .Le der merkwtird.ige parteL)oli ti ~cho lh::ti ogn l.L smus, de ssen Ausicht 
j a nur ist , d. en internat·lonal(,ll HauikalHJruu.s an dor Mncht zu he-1 ten . 



Danisch~ Euroyaer oder •.•• • 

:f·Ur d t~ s danisc h~ Volk ELls Einheit i::.it dies ganz n~gnt~v und 

fuhr:t zur S~lbstv~::rnic11tune . Wns crre ichell wir dami t, wenn w1r lj inen 

so ~ t·!rkf;;n N~1chbnrn wie Dr· utschl:"t nG raizen U1ld inm ~;;ntgegenn.rbvi telf dur 

fUr Eiin W~.:l tzie l kamp!'t ? D: ,s Gunz.... ist so nt:.i v, do.ss man gln.ubl;!n kd'nnt - I 

di e Butreffenden h~t t\Jn ihre ftin f Sinn(; nicht ut: ..~. E::in!tnd ar, und wirkt 

- Ur' ernst" , seht;nd t: l'~t:nscal.: ll wie eint: unho f licho Gcb!irde eint..m stnr .. eb 

G~gn~r gegenuber, der tiber solch e riarrenstreicne uinfnch di e Acnseln 

zuckon kann . 
Di·e Zukunft .i,anumurks ist unloslich an di t! _.Z u.kunft o.es nouen 

Europ"ls gekntipft . Als danischu Europaer h u.ben wir g r osse Zu.kuni'tsmoi.;>ll ; 

kt;i ton . Wenn d :1s rtlte , unduldsa me Sy stem ~n Europ~'\ wiedcr e~ngeftinrt 

wird , ist d i t:~ Gt..: s chiehtc Danenw r ks zu Emle . 

I I 

.. 

K.K. 

/ 
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Dansk lot•slac 0111 
et sa•••·nordisk 

/9~/ 

min mening hever man ikke denne 
ubrukte nordiske arv ved A kaste bllk-
ket tilbake. Jeg for min del kan i hvert 
fall ikke ta mere om vinkingene. For 
min skyld kan Rollo vrere norsk eller nl . .,er~. t • ' svensk, mig er det like meget. Jeg er II .,. ~I e a • mere interessert i om et nyol)SU.tt fe-

1 

nomen fAr samme na.vn over hele Nor-For ·a. ta vare pa sprog-fellesskapet den og deter ogsA viktigere. for det 

d f 11 k It vedrprer fremtlden. Sprogfellesskapet og en e es u ur-arv. og rettsfellesskapet. det er den nord-I en art1kkel 1 • .Polltiken" tar noensinne besluttet pA. a heve denne iske arv, v1 nu gjeme skulde verne om. dr. even C 1 a u sen tU orde arv sA ~mart til!elle gis. det er i den ellevte time for sprogets for et samnordisk universitet, MAtte dette ikke g{l. som det sA. of- vedkommende - men man ts>Jr vel sllk som Orundtvlg enga.ng h" t ft 'dn tt k d .. 
~nkte sig det. te gd.r, at nAr sjpman.nen er kommet .. pe a e er tru a ommer e sm .. godt og vel iland glemmer han de timer og siden gry. Utvilsomt ligger megen nordisk arv vokslys han lovet kirken da han var Og det vokslys, vi nu skulde love unytt.:lt. I 'lebllkket kjenner man det 1 havsnpd. _ hlmlen for vAr frelse, det er bare ett: dypere eon noenslnne og er mere enn Og m{l. jeg sA til slutt si at efter Oprettelsen av et samnordisk univei·

sltet sA soart det overhodet lar sl.g 
gjs;lre. Bare derigjennem kao vi sikre 
og nytte den nordiske arv, som hlttU 
pA alt for mange omrA.der har VIP.rt 
forlatt arv. 

Og allersist vU jeg da 1 dette Orundt
vig-Ar citere. hvad Grundtvig for 101 
A.r siden sa om dette untversitet. Det 
lyder sAledes: 

• .Ret mange Skridt vilde den fol
kelige Dannelse da vist. 1kke gpre. 
fs;r det blev Nordens lyst at reJse en 
stor videnskabelig Hl!ljskole. vist nok 
lkke for LaUner! og Romer-Ret. men 
for Menneskelivets Udvikling Oi 
Forklaring i dets gA.defulde Dybdr 

og herl!ge Mangfold!ghed. alt.s(l et 
Universitet <en alt omfattende · I Oranskning), der ikke t'r et romersk 
Pralert. men vtrkelig sva.rer tU sit 
Navn og lrerer Verden at kende en 
nordisk Vldenska.belighed. der over
gaar den romerske". 
Det er kJedelig at disse Orundtvigs I ord I sA. h~l grad smaker av pral. Hans 

tllhengere burde ta denne kjedellge 
smak av ordene ved A. fA. det unlverst
tet istand. Oet skylder vi Grundtvig 
- og ennu mere o.'>s selv. 

Sven Clausen. 

\L...-.---- - -



~.Danskheten 
1940**. 

}:Dansl\ nasjonalfelelse og 1\onnnental= 
, europeisK samarbeid. 

For ,,Tide n s Te3n" a v dr. iur. (). :£8 ()HE. 
I. navruig i tider, oom er svrere for nrer hU1V'apa;trioti8me eller fo'l'loren 

I det sn.a.r:t tire kvar.t Ar, soon fudrelandet, A ,f0le dansk"? Og opstemthet". SMedes .resonne:rte 

er gltt siden den 9. april 1940, skulde det sA beh0ves ekstra op- f. eks. nylig en kjent dansk prest 

baa: det dan.ske folks nasjonalfe- fordringer eller anstrengelser i (Knud Hansen i .Assens), om hvis 

~el~ utv:ilklet mg og v~ mg denne retming? sanne og nidkjmre fed:reland&sinn 

sterk. Hvilke pllkte:r dauk.hete:n Et levedyiktig folk bll!rer jo .fe- der ikke kan van-e l!lkygge av tvil{ 
for tiden pAlegger !olket og de en- drelandsfele18e:n i sin sjel. SAle- En annen sak er det, at da.nsk-1 
irelte, er blitt et IorgrtmnSsp0rs- des ogsa her i Da.nmark. De pa· OOten under de nu herskende mer· \ 

mAl i den herv93rende offentlige og triotiske agitatorer mene:r vel i!Dlid- keUge forhold -garaske a.v sig selv 

private meningsutveksling. Aldri lertid, at det i disse a.lvorstider fAr en stel'lkere farvenyanse. 

ter er det blitt Wt og skrevet sA ikke er nok A ,fele da.nsk", men at ,,Dan.skheten av 1940" hax ga.nske 

meget om A ,vatre d.ansk". I fo· patriotismen mA lfre.mheves nettop natUTlig to sider: Samtidig med A 

redra.g og avi:.ser maries dea.- til A t:H ,bevisst d8.1118'khet". Hvad vil hev® dalll9k tradisjon og daal.Sk 

elske fed:rela.ndet, studere dets det si? Noen ser heri en kunstig ~.ere mA man imurtille sig overfor 

hllrtorie og v~ ,bevisst da.nsk". overeksponerin:g av det pa.triotiske nutidens omstyrtende begivenheter. 

Den tnasjooa;le propagatnda, 80IIX1 ut- begrep. Er det Htke bedre, sp0r Da.nm.axb forhold til det nye En

folder sig pA dei!Ule mM.e, er bAde de, A ,f0le datnsk" sA A si ubevlsst, ropa, som er under dannelse, mA 

velme.nt og vakker. Allikevel mr.. A ,vrere dansk i s.iml" som noe bestemmes. En acsett dansk for· 

den berere den objektive ia.ktta~r uundgleli:g, som ~ke kan vrere tatter, Kal'll Nielsen, linner fimler 

noe eiendommelig; man Sp0r nean· anderledes? Adskillige nekternt bemel'kesesve:rdige uttrykk herfor 

lig aig selv, om en sA kraftig ag:i· t«rlrende mennesker hertillands sy- i en bok, han :nylig haT ladt of:fent· 

ta.sjon for da.nskheten virkelig er nes endog A mene, at den ,1beviaste liggjm'e under titelen ,,Dansk at 

pA.krevet. Er det iltke noe helt dans'khet" lett kan bll ,en slaga vere", og thvorl der Jwrtes et in· 

·selvfelgelig og na.turlig <for dalwke, st:illest!ende, f!Jl.Strengt, zoeabjo- CFort.s. alate side) 

1 de f --~ -• v•~ V 1111m8rJ{, !lad. "";' LVnUUHill'tiiiDger tOr A, lltaDIIe 

l?lket ~ft til a knesette den priSenes opadgaende bevegelse. 
sam l?~spohtlkk, hvis konsekven· I 
~r Slden er blitt dratt. ~om be- m. 
kJe~t dannedes siste sommer den tid SpGT man om. Danm!lrks frem

nasJonale samline-sre~jering bvor' /I\ d mlt svaret bli, at den efter alt 

representanter bltde for de ~ gam· f I emme ~o~er til A preges ay 
le regjeringspartier - socialdemo- 0 g-~nde pnnSJpper og mAl: 

kratfet og det radikale venstre _ sin Dan~k kom111er til A. beholde 

og for de konS~ervative, bondeven. het . ~htlske frihet .og uavhengig• 

!ltre og .,rettsforbundet" del tar nlei' b~de kommer til A dyrke og 
Den Iangt overveitlnde del Av de' rf e . det gode naboskap tU 
tianske folk stA.r b'lk den . · et 0>'1'1~e Norden og det gode 

ring. bvis e~entlh,.e styrken~o";g~~~ ~~rhold til og samarbeJdet med 

l)ensrer av dens vilie og evne til po. rl ~;t.vskland - med benblikk pl 

siHvt sam-.rbeid. Et av df'n ""'q 'o· e es stor:rum o~ det nye -Konti
'1" Ie eni"'hets ferste bud J • 'lentalPuropa. Danmark kommer 

riks1""'""1!1 forh.,n-llin~e-r h er. a. tfl I overensstemmelse med det sto-
rw cl <'Vel'! op re E'llrnpeiske k. b " 

er en tirlJl"ere n"rtipolitikk 'l s 1e ne.elle!l?kAp un· 
1'11rti~hid. Viii~ til S"""'.,rbeirl of~ -i~r hensyntn~en til sine egne tra
ter store lin fer fremP"ar bl e ISj t"' ner pa den ene og det nye 

' at mena fle.re vik . . a: av. Kontln..,,t .., lenropas utviklin 
tige regjenngs. beho.- p! den annen lido. g or 



~~ ressorts . _J furblltt under ledelse 

Danskheten av sos1aldemokratiske mlnistre, er 

der tilf0rt regjerln~ frlskt blod 

og DY'f" krefter gjennem utnevnelse 

(Fortsa.tt fra side 2). av, til~els upolitiske, mlnlstre, som 

teressant lys bAde pa det danske bar sln rot 1 det praktiske er

folks psyke under landeta nuvre- hveM' ' Jv og rader over vidtrek

rende til.stand og tillige pA Dan- kend 0konomisk sakkunn.&kap. 

marks stilling til betydningsfulle Dette er srerig viktig, fordi det ~ 

aktuelle problemer, ikkc minst vM- de ekonomisk-polltiske opgaver, 

r0rende forholdet til utlandet. som nu trenger sig frem i for· 

Forfatteren ser den kjensgjer- grunnen. 

ning i 0inene, at danskene idag Det av regjeringen i sin tid for· 

star ansikt til ansikt med det nye kynte samlingsprogram var meget 

Tyskland. Han pA.peker, at helt lovende, navnlig fordi det gikk ut 

siden det 18. !rhundre bar danske- pA, at regjeringen vilde 80ke A 

ne vrert avtagere av franske og en- gjennemfere reformer, som kan 

gelske ideer og begreper. ,.Men ~kape sikkerhet fo'l' sunde ekono

ldag ~ denne forbindelse avbrutt", miske forhold. Regjeringen bar 

sier han videre; ,.fra Frankrlke og navnlig gitt l"fte om, at der skd 

England briDges der ikke danskene treffes virksomme foran.staltninger 

mere noe nytt, hvad der er en f0l- til bekjempelse av arbeidsl0sbeten 

ge ikke bare av de ytre maktfor- og fo,rminskelse av underst0ttelses

hold, men ogsA, av, at en epoke i trangen. 
de nevnte to lands historie er av~ Det er naturlig og t;nenneslrelig 

sluttet". NA.r nu tankene sydfra forklarlig, n!r det failer adskUUge 

sA. sterkt trenger sig pA, sA henger medlemmer av de ga.mle regje-

' dette efter forfatterens mening rln,l!'spart:ier temmelig tungt ! opgl 

ikke alene sammen med. at man e:r tidligere 0konomisk-politiske dok· 

!nne under det maktomrMe, som triner, som det siste halve Ars bur

det tysl«! rlke beheJ'Siker, men og·j tige utvikling faktisk bat' gjort 

sA. med, at danskene ad de indre I •·'-···1kelige. Dog kan man i man~ 

motivers vei e:r f0rt frem tll den •lie fastslA. en god vilje og re-
I . 

grense, hvor tysk og dansk And I debonhet til forandrlng, hvor de~ 

m0tes til en ny ordninf!' av innbyr- te er n0dvendig. Samarbeidet in· 

des forbold, - forhapentlig til nenfO'l' den nasjon.ale regjerlng vir-

gjens.idig befrukt.ning. Skal der ker i det store og hele upAkla~lig 

komme noe ut av dette m0te. sier og har Mret mange positive fruk· 

Karl Nielsen, sA. m! m0tet skje i ter. Men der finnes, · som rimellg 

full frihet og gjensidig rel!pekt: er, e~ rekke srerdeles van~kelige 

.,ethvert folk f0ler sig forpliktet probl 'r, hvis l0sning krever 

overfor sitt eget reresbegrep". Ienger tid. 

Nu kan da:nskene jo f0le sig SAn,e krav er forstaelige, men 

overbevist om, at tyskerne ikke vil deres r-{ennemfocelse i pra.ksis er 

ga deres fribet for rucr. Men man ingenlw:.de lett. En hard n0tt for 

bar sa.mtidig bertlllands en dyp f0- regjeringen og rlksdagen A knekke 

!else av, at Dan.mark er i stape- er ogsA. de store prlsstigninger, 

skjeen og m! innstille sig i forhold I som f>t' sf> e~et desto tungere for 

til det nye Europa. Danskene ma I den brede befolkning a brere, soon 

bekjenne kul0l' overfor resultatene der jo i almindelighet er satt en 

av den europeiske 'l'evolusjon av stopper for arbeidernes l~nsfO'l'· 

1940. Hvor forskjellig er ikke Dan- h0ielser. Siden krlgens utbrudd er 

marks stilling i forhold til situa· enl<t'ospri~ne steget fra indekstall 

sionen under verden.skrigen 1914- 111 til 190. Kronens kj0peevne er 

18! Dengang kunde man hertil- altsA skrumpet inn med nesten 42 

lands n0ies med A. vrere tilskuere: prosenL Butikkprlsene kommer jo 

nu derimot er det, som Karl Niel· som sedvanlig noe efter engrispri• 

sen sier, ikke mere mulig for dan- sene; men leveomkostningene I 

skene A. vrere ,.skjebnel0se og n0i·l Danmark er dog siden krigens ut

trale"; - danskene er I bAt sam-. brudd steget fra 107 til 145. Pl 

men med de lidende folk og ska1 grunn av pris- og lannsforholdene 

formes piny sammen med den av- stille.s samlingsregjeringen overfor 

rige menneskehet. meget innviklede opgaver. Den an-

n. stren!rer sig en.ergisk for A. fa bukt 

Tunge plikter pA.hviler Dan- med dem; men der er jo dem, som 

marks reg'jering og riksdag. Da bebrelder regjeringen, at den skal 

de veldige begivenheter i vA.ren ha forS0mt i tide a treffe virksom· 

1940 rullet inn over Danmark, had. me foranstaltninger for A. 11tanse 

de folket kraft til A knesette den prisenes opadgaende bevegelse. 

samline"Spolitlkk, hvis kon!!ekven- m. 
l!er siden er blitt dratt. Som be- Sper man om Danmarks frem-

kjent dannedes slste sommer den ti-d, ma svaret bli. at den efter alt 

nasjonale samlin~jering, hvor' I A d0mme kommer til A preges aY 

rep~~nt~nter b~de fO'l' de _txJ gam· f0lg~nde prinsip,per og mA.l: 

le regJenngspartier - soc1aldemo- Danmark kommer til A. bebolde 

kratiet og det radikale venstre - sin politiske friliet og uavhengig· 

og for de konservative, bondeven- het; det kommer til l dyrke og 

stre og .. rettsforbundet" deltar nleie bade det gode naboskap til 

Den lan~t overveitnde del Rv de! riet avrige Norden og det gode 

oanske folk star b'lk denne regje· forhold til og sam11rbe1det med 

ring, hvis e~entliae styrke oog av· Stortyskland - med henblilrk pA 

l,en~r av dens vi1ie ()g evne til po- -lettes storrum o~ det nye . Konti

s!Hvt sam.,rheid. Et av dE>n n"<~jo- 'lentaiPuropa. Danmark kommer 

n"le eni,.hets farste bud er, a! til i overensstemmelse med det sto

rlks"i" "'"11!1 forh" n 4 1in ae-r hE>ve~ op re E'1lrl'lpe'ske sk i~bneJelle!'!'k~p un

rwer den tioJ1.-ere n"rt ip'llitikk o~ -ler hensynt'~<ren til sine egne tra· 

nqrtistrld. Vilien til S"'n11rbeirl ef · iisj0ner pa den ene og det nye 

ter store linter frem!?'ar bl. a. av. Kontln.,,t.,TE'nropas utvl'kling 01 

at mens flere viktige regjerings- behoY p! den annen lido. 

----='"'•- ..,._ . 
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Land unter dem D · b j we rden konne, daJ die Sehntmdht nach Wic-a ne ro g derhentellung der Zustande vor dem 9. Alprn nicht der \Vunsch des Volkes, sondern nur 
einer Par tci , ni\mlich der SGzialdeme kraten Diinemark$ innerer Ncrv c n1rica" sei •. ~nd daB kein Hohlraum 1ID diinlscben " n pollf.tschen Leben deshalb entstehen d!lr te, Von K · d p l B weil die verantworUichen Politilc.er aUPn 

u n sere m 0 r reS Po n e n t e n a u a u m g a r t C n. Stromun~en und Kraften der Neu ordm1ng 
Kopenhaeen, Mitte November 

In dem gro6cn Koroenh<\,gener Restaurant iro Stadtzentrum sind olle 1'ische t>esetzt. Kristall und Glas werlen tausendf!ltig das Licht zu ruck, das von den Kxonen in den Saal stromt. Jugend und Alter verteilen sich g leichmaBig. Bestimmte Gruppcn von 'Casten lassen slcb le~;tstelleu, ,.das Pub]ikwn" ist in a llen Schattlerungen zur Stelle. In emer AbLeilung, von a oderen nur 2e!l'hll1edcn durch die Festldeiduna der Qaste, !eiert cine Hoch· zeitsgese llschafl. Gcgenliber dem Orchesler heut sich eme langa Tafel mit Kerzen und kostbarem Blumenschmuck hervor. 
Vtss O rchester, bckannt und belic bt <1 l!! das e lega.nteste der diinisch<•n Hauptstadt. bricht einen Walzer pWtzlich ab und spleJt 

in eincr Weise verschilrft, die in die glatte Aullenwand diinischen Formvcrgnuge11s v1ele Ri lleu u nd Risse reil3t. Ddll die Kriecsereig· nissl.' das lricdliche dtlnrsche J; iland im $turm
bewegtcn curopliischen Meer ubertlulet 
ht~be 11 , ist eine 1 a ts<Jche, mil der man s ich dbgl.'lunclen hat. DaB es llber jetzt unter den 
Dan('n Mt•nschen ~ibt, clie nil.llt den Wunsch lwgC'n und die S<'hnsuchl haben, die ,.gut.en dltcn Zt>iten" echt und unvcrandert. vollig unvcriindt•rt wiedC'rkchren 7 U sehen. v crsetzt diP inncrdanlschc J\uscinl!lndersetzung in t•lnl'n Wi rhcl, bri dPm Wcscntliches und wC'niRN We'lcntlichcs 1.u sch(>iden mcht imml'f ~clDZ JC'iclil ist Mil allen Mitteln poll- 1 
\J<;chcr I c1ktik h1hren dJC poli l.i scben Kriifte 1 ihren ,.Nervenkr;eg". Es gcht dabci nicht 

SOLD A TENT AG IN KOPENHAGEN 
•J,Die doutsc;llen Soldalc:n wcrrlen in den l<asernen von :llr<!n l'iqcncn Leulen gelangcn gchullcn." So /nlotfTl/Crtc Londort c.lie We/1 Fulu: couU-P•cU "' I I 

. .lch h<>be dich"1 den Sc;hlagcr a us den) 
<Jeut~chcn Pilm .,Ndnctle", weil Nanette gcradc In den Silal kommt: Jcnuy Ju1-1o, den schneeweificn Fuchs uber d1c Schultern g,~. 
lt-~l. von hclrackten HerrPn um~cllen. Aile Korle 1m Sc1al geratcn in BcwegunR. Sic tolR{'ll dcr Pro7ession, die Aus:en nehmen JCdc Einzclhe1t diescr inter nal.ionc~lon Ver· anstoltung 1m d<imschPn Pumilienkreis c1uf. D1e V10lincn schme L,en. rlic Bllcke de1 Mu· 
~i kcr tun cin tibn~es. dcls lleitcr-Licbcn~wiirdi!o!{! dC!r diinische11 Stimmung vermahlt skh mi t dern Hauch der .,g1oUcn Welt': Kopenhi12ener Atmosphiire. 

Wer hieht dem so wohlgckle idetcn Ehcpaar roil den freundlichen Kindem - die nur 
etwas l •• ut sprccJ1en - an ddll 5ie de1 Kolomalwarcnh<Jndler !-Jansen unci seine ehclichc Mitheltcdn sind? Und sic sitzl'n, cinll!e Schrittc von dcr geschmiickten Tilfel entfernt. sie nehmen teil an der Fesllichkeit. a uch t1 m Gcsprticll; denn nalllrlich vcrsteht Herr Hansen Deutsch , auch - ach, ja -

c l was Eng Iisch. Von der Spannung, die das danischc Volk e rfilllt, ist hier nlchts zu spilren. Selbst wenn dcr politische Gegner am Tisrh vor(lber kommt, bleiben die Augen klar und freu~dlicb; dcnn es, is l ja Fest und Feicrabcnd. Das Unangenehme bleibl rur den Vormillag des nachston T&gcs, oder des ilbcrnachsten. 
Es gibt UnanS!enchmcs ~enug in der danischcn Gemeioschaft. Der Ton cler p11vatcn Ulld offenll icben Auseinandcrsel'wng hdt ~ich 

iwmcr I'W ,(e io 1u, t~nd d ie Gegner be~;chuldigen einandcr dcr Vergroberung der Mittel , ober s ie benu lzen sle mit FlciB. Sie £ordern 
fiJr den polillschen Gcgner nicht da.s Gefilngr\is. aher daq l•n•nhaus - es mu6 doch gezei(!t we •den, dal3 es hier human zu{leht. Unversohnhch t;teht dcr Front der SammlungsrcglcrunR, in dc1· sich die vier graBen Partelen des Re;cbslage~ :r.usammchge~chlossen habcn. die Gruppe der Jungcn. nationalist! schcn Krafte gegenuber die eine r adikale Umlegung dcr Marscbhnie im l nneren und Aeullcren fortlerL Schon daB sle von .. m.arschJeren.. sprechen anstatt von .. bewegen" oder .. gehen" od~r ,,sich verbalten", ist eln Punkl des Anslolles, von anderem ganz zu lichweigen. 

lmmcr w i eder verstche rn die Presseorgane der Front der J3charrung, d<! ll dlese Op po· s1llon unhedeutcnd uod nichtssagend sci, a be1 tliglich sotzen s te sich mlt steigend er Erb1tterung und wachsendem Z.ellenrl!lum m11 lhr a uscinarlder. Nebcn dicser Opposition gibt es cine andere: rlen)en1gen Teil der Anha nger der Sammlungsre~ierung, dcr Slcb gegen die Polltik des Mimsterpriisidenteo 
Stauning, seine Vergaogeobe1t und seine Zu
kunllswunsche wendet. AeuBerungen StciU· nings uber die gliicklichc Zeit die Dlinemark hinter sich habe, sind der AnlaB zu grund
sii ttUchen Absonderung~>-Feststellungen in der konoervaltven Hauptstadtpresse g~wor· 

I den Dt~B nihn licb nur ein Tail der danl· schen Vergangenheit a ls glucklich betrachtet 

nur mit Schwel~<m begegnen wollcn. Die6e Opposition will -zunachst nichts mit cl.er ersten haben, s ie d istanzicr t Bich sogar 1H:tab· driicklich von ibr. Aber sic wendel atcb gleicmzeitlg immer deutlicher und krii ftiger gegen den Block. der alJe Krane z)lm Kampf 
g<'gen aile neuen l deen mobilisiert. Der Riickschritt ist ilun v erwehrt , aJso we hr1t er sich verzwei!e.lt gegen die Weiterentwirklu ng. Dahei begeht er a uch formal biiufig 
Fehler, die von der Seit e dieser alten g-e· wieglen 1'aktiker WI~Jnder nchmen mussen. 
Er stellt Persoolichkeiten In den Vordergrund. an deren Zuriickbaltung a ile Telle interessierl sein sollten, er wiJfl Fra.gen a nf, 
die nlchl <tur Dislrusslon zu stehen brao~h· le n, er glcichl - das grobe Bild &ei von den strcngen danischen Scbonheitnichtern ve r· gchen - cioem Boxer. der .,scbwer an~eschlaRen", seine Rettung 11\llf einem ,,.CHicks· schla,:(', einen IL o. deli Gegners setzt, und e r ver~ 1IH, dull cs doch e in Unentschieden 

Regtierung '"E!'Ze iohne te S caqenlus 
lung, daB d1e aaigesp.arten Guthaben Dinemarks einmal sebr gut gebraucht werden wurden.. gib t oder cine ehrenvollt> Punktnlederlage So wle der dan i&cbe Au6cnminfster in I m Hi nblick <larauf. daB das Bestreben d ieser seiner e rsten RetchstilgSrede, lassen immcr starker Wild. )Cden Verfechler ]Cder. die meisten Verklinder der offenUichen Mel· a uch der gertngsten Moglichkeit der Be- ' nung kcinelle:i Zweifel daran. daB die Fort· dr<)hung ·der -d!i nlschen Verfcltssung zu bezkh· entwick.lung cines lreten und selbsta ndigen ligen, nimml ein konservatives Blatt dAs Da nemark in freier freundschaftllcber zu-W ot l: .. Die Einigkeit dar()ber. da13 aile, aile sammenarbelt llti( Deutschland erfolgen Veranderungeo a uf der Grundlage der Ver- milsse. D.azu be'kennt sich anch, und zwar fass.ung ~e rfolgco sollen, schHe6t nicht t1en seit hmge r Zefl schon di~ radikale Grnppe Gedanken von Veranderu11gen aus. J:s ist der nallonalen Opposition. U nd daher kann auc.h nicbl im Geiste der Vetiassuog, daB mit dleser Punkt wohl nich1 •der Grund fUr die Unwillen aui jedes frele Wort iiber Verilnde- Erbitterung liein, mit der der pofitisehe rungen im Rahmen d er Verlass tmg gehort Katnp'f gefuhrt wi rd. 1Ebensow.enlg c.fie Auf· wird. Es ilt unser Eindrudr.. daB die Erkennt- fassungen von de! St-ellung und Person des nis eines Zeltenwechsels sich aucb ·truJerihal'l~ Konlgs , der von a llen Gl'Uppen ~merkannt lies Kreises der Politiker geltend macht.M und fiir ibrc~ Besl.rebungen angerufen \Ylrd. Und w eiter melnt das .Blatt. d all aile diese Und sch he61ich benscht dlese Einlgkeit scbwebenden Fra~en in mut12e m Geilit von auoh ·hlnsiChtllcb des alten ebrw\irdi'}len den Verantwo.rtHchen und verfassungt;treuen Symbols .des Landes., des Danebr0 g. Die O rganen behendelt und njch1 denen als Mo· utlon l!11en IP~nteien haben die ac.hone Kreuz· nopol (iberlassen werden, die ,,m.Jt Unwillen flagge ja lmmer ill Ebl"en gehalten. Darin die Ver!assung betrachten". Da die gonann- baben slcb ilhnen auCh die Souafdemokratea ten verfassungstreuen Organe btsber sehr zugesellt , nicht ~uletzt dank der tbesonnetaea . heHig auf jede Dlskussion r·eaiiert un d die VermiUlungi taktik des P artei!iihrers Stauning. Auslosung solcher Erorteruogeu als Verrat Die Fragen ,a lso, um die es jetzt ieht , sind an der Idee de r Sammlung gesterupeit haben, oliene Pr obleme der Verfassun!Jt. In <iie gE'ht es also offensichtlich jetzt \1m d as R~cM Mduer der .sch roffen Ablebllung jeder Er· der Opposition, das nicbt den danischen orterung lst etne Bresohe gescblagen. Ea Nationalsozi.alisten .aJlein iiberlassen bleiben wird Sac:be de.r d!ruschen P oll.tik sefh. in solL 

kJuger Ei«Jsoh /iitzung der Realitaten die Diese Entwdcklung unter Teilnabme einer danischer e1geoart entsp recbenden .I.osungen Opposition aus d.em lnnem wl:rd rnogllch:er - zu un,t.ersuc'ben und z u benutze n. -weise positiv wirJc~am werden, auch im Sinne In einem grollen Vanete·Restaurant der der Ausfilhrungen, die der d ihuscb.e Au§M · Hauptstadt uigt die Uhr Mittem achl Die minister Scavenius in seloet Rede vor dem Kapelle sp1e lt d anjsche Vate rlanch>lieder, Re1chstag ~emacbt hat. Er sprach von dem wahrend lm H lntcrgrund der Bubne -eln Verslandnis. das Deutschland fiir die bes-ln· groBes Bild .de r mll~en danlscben La ndschaft .dNcn Fragen der danischen Wirtschaft gc- sicblbar wird. Das Pub lll<. um singt ergriUen zeigt hat, und e r erwahntc in demselbeu Zu- die Lieder mi t , un d a ls zum Sch1uB die sururnellhao2 dje betrubli:-he Tatsac.he, dall I diinische Nalionalhymoe er.root, bO~en alle ein entsprechendes Verst!indnls nicbt In allen Gl!stc at.ehend (l!e Me lodie an . darunter ernst d!lnischen Kreisen vorhanden tu seln scheit~e. und z:wiiokhal.te.Rd d!e a11wese nd&1 deutJchen 
1 VentbdAis n'amllc·h tiir die Darilmuir'k llOri- Soldaten. stigen Foi!Jlen der Bereltschaft Deutscb!ands, An der Camem be tre~ sicb z.wet ohne 'z.ogern a ls Jll'l>nehmer der frei gewor- tische Femde" ~Wollen wn ,,Ge r(1c;bt.e denen d<inischen landwlrtschaftsp r()d ukl!oo ta uschen i'' s.agt dtH e in e. ..Neln':l "-ntworte t el nz.utreten. Als A uffassung der daniscben der andere. ,,meme stn4 narnh,c;h raQbtig.", 



ur der d rcl ~rollen Luft· 

erschieclen gcwesen. 

ensive gegen Polen 

: urn Warschau begann mit 

r 1939. In den crsten drai 

Jlens Flugpliitt.c, lndustrie

nklager angcgrilfen. Das 

fsziel in Warschau war der 

1d Zivii-Flughufen des Lan

gelang, Hundcrte von pol

ugzeugen und Jagern am 

en. 

die Wirku ng der Bomben· 

September vernichtend, wie 

!C spater durch Aussagen 

n~enommenen polnischen 

erfuhr. Das Rollfeld de~ 

rde formlich umgepfliigt, 

::;ruppe von Heinkel-Kampf· 

~inem einzigcn Nachmittags

Jen abgeworfcn halte. Dabel 

1g von Ostpreu6en bis auf 

ciel our etwa eine Stunde, 

1ppe bei gecignetcm WeU~r 

!I nm Tagc starten konnte. 

polnische Orrizier schilderto 

· Fiihrungsapparat der polni

• schon durch die erslen An

Jig durcheinandcrgeraten war. 

nverbindungcn rissen ab, das 

wurde zerstort, de.r Nach

;onal, Bombcn und Betrlebs

Jnd eine elnhe ill lche Befehls

zerstreuten polnischen Flieger· 

nicht mehr mogtich. AuBer

die polnischcn GroBsprecher, 

Schlacbt bel Berlin getraumt 

.menden Donner der tausend· 

hen Bombcnwurfe schon am 

ittag die Nerven. 

t diesem erslcn vernichtenden 

es unseren Jagdgeschwadern, 

~ Jagdwaffe zum Kampf zu 

1 hier war zun~cbst der rein 

/affenerfo iR Oberragend. lch 

~\spiel an clas .,As" des Ostens, 

3chle•f. der am l. September 

nuten tiber Warschau drel pol-

hen Lujts i eges f Von L eutnant E ugen Hadamot,sky 

iiber Warschau stehende Bra nd wolko Iangsam 

lfchtete und zerteille, da erblick te man vom 

Flugzeug aus eme Unzahl zerst6rtcr Kase

mattcn, Stellungen, Depots, Fabr!keo und 

StraBenziige. Die Sprenf!wirkung u nserer 

Bomben war d urch Brande und Wasser

mangel vervielfacht worden. Oft sahen wir 

aus der Maschino das beklemmendc Bild 

11anzcr Stra.BenzilSte, in denen nur nocb die 

Umlassungsmauern der Hauser standen. Die 

Dachj;!eschosse und samUiche Stockwerke 

waren bis nach untcn hin ausgebrannt, so daB 

die Sonne des Septcmbert.ages den Schatten

riU der Hauser mit den Fensterlochern wie 

cine Kulisse auf dem Boden abzcichnete. 

Die Stadt war tat~lichlich sinnlos verleidigt 
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Qua ltti.it dcutscher Flugzeuge und Wt~ffer 

Am 4. Juni 1940 hcgann die Lu/twdflc de l 

erst<'n GroBangrilf auf Paris. Er richtctt 

sich gq~en die w lch Li~sten und augcnlctllig· 

s tcn mt litaris(.;hen Ziel<': die gruOc n Flug

pldt7C am Randc der Stadt sowie in dcr 

ndhcren und wcitercn Umgebun~ wurdC'n 

bomhardiert. ln Le Bourget plltlg tc n unscre 

Bombcn das wctte Rollfcld um. zah1re iche 

Flugzeu~e wurden .tm Boden vernichtl't. d1e 

Hallen getroffen und uubra uchbrlr gcmacht 

und dN Fiihrungsappart~ t zerstort. Die Cc

nauigketl des dcutschcn Angrilfs konnle noch 

dr01 Monate spate r vo n Jedem. dN die Slra13c 

OdCh Le Bourget P<ISs icrte. fcstg cstC'IIt wor

den. Nur eine Strtlll<'nbreite trennl den Flug

platz und seine Hallen von eini(lcn g egcn

i.iberstehenden Sieulungshauseru. Von den 
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wandernden Sand preisgegebcn. Da~wischen 

tiegen als Oascn die kleinen Fischerdorfe r. 

Die Strandpromenaden der cleganlen Bader 

beherrscht heulc das deutsche Rote Kreuz. 

Der !)trand dicnl den Fliegern al$ Notlande

plat~. Ueber die Ounen zum Strand herunte r 

hal man Bohlenwege lii r die Sanitiits

aulomobile gebaut. Da steht schon so ein 

Krank enwagen. Vorne auf der StoBstange 

sil'z.t der 'Sanlllitsunteroffizier und sucht mit 

seinem Glas den Hori2.ont ab. Man kann die 

vielen tausend Bomben, die auf Le Bourget englische Kilstc von bier aus auch ohne Glas 

fielen, war cine einzige 20 m welter siidhch gut erkennen. Sie liegt wie eln dunkelblauer 

auf die Stra13e statt auf das Rollfeld gefallen Strich iiber dem wasser, das wie Queck

und hatte dort eine Hausccke beschadigt. silber i.n der Sonpe funkelt. Der San itli ter 

In Paris selbst verzichtete die deutschc sleht den Lurtk!lmpfen zu, die slcb iiber der 

Fiihrung aut den Angrirt von Punktzielen englischen I<Osto absplelen. und gibt dabei 

oder h1storischen Gebauden. lm Herzen der seinem Kameraden, der startberel t am Steuer 

Seine·Stadt wurden nur ganz ausgedehntc sitzt, Anweisungen: ,.Jetzt haben sie sich, es 

"" • '" n "c" n liloen. wie die Cltroen·..:.W.:..er::.:.k:..:e:.• ..:a:.:;n;..·..J,~II.il..:rllililtliiillilillllllliiiiMj·······
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Et nytt Habsburg· 
monarki. 

Tyske rykter fra Atnerlka. 

New York, 10. mars. 

(Tyslt Telegra.mbyr~.) Erlcehertug 
Otto a.v H a b s burg har !orelagt ror 

forskjellige a.merikanske ltretser en plan 
om opdellng a.v Mellem-Europa. Planen 
skal vrere utarbeidet 1 !orst~else med 
Chamberlain og Daladler, Oi 
tar sikte pA. II. oprette et Donawnonarkl 
scm om!atter Baden, WUrttemberg 
Bayem, ostmarlt (det nuvrerende 0ster· 
r1lce) , Jugoslavia, Ungaro og Trieste. 
Otto av Babsburg sltal til. Stefan den 

heillges ungarske trone. 
Den tsjekkoslovaklske republlk akal 

gjenrel.ses og ft. t11bake Sudetlandet. 011 
dessuten de.;,. sydllge sachsen. Den 
polske stat akal gjenreises 1 sin t1dl1gen 
form og skal til. 0vre Schleslen og 0st
Preussen. ~vig-Hotsten skal avst6.eJ 
til DfUllllarlt, ~ Klelkanalen bUr den 
nye grense. Franltrlke skal fA. alt tyalt 
land vest for Rhlnen. Endellg sltal det 
oprettes en nord-tysk eller pri'JI&Isk 

rumprepubllltlt. 
Alle de nyda.nnede stater sltal slutte 

slg sa.mmen til en nY europelslt (jijdera

sjon under de a.lliertes overopsyn. 
England og Frankrlke overtar en 

50-A.rig milltrerkontroll over den prpls
lske rumpstat og Donaumonarklet. og de 
alllerte garanterer gren.sene 1 den nye 
ff)derasjon og overdrar ~lkeforbundets 
kolonimandater til f~derasjonen. 

Donaumonarklet og rumpstaten skal 

betale lcrigscmkostningene ved et 

tvangsl!n. 
Albania skal gjenrelses scm uavhen-

gig ltongerilte. Alle MlddelhavSSler, bort
sett !ra cypem og Malta, skal overlates 
t11 dem som oprinnellg elde dem. Dode
ltanesene sltal sA.ledes avstA.es av ltalln 
til TYrklet. Italias tap av Trle11te, Al
bania og Rhodos skal opveles ved en 
fjrkenstrlpe mellem Etlopla og Libya.. 
Balkanstatene skal alllere slg efter mjljn
ster av det:l europelske fjilderasJon un~· 
tyrklsk og rumensk ledelse. 

'I, 
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«Situasjonen er kritisk». 
Det er lkke dagens siLunsjon tltelen 

splller he:n pA., men sltunsjonen pt\. 0st
Grpnland sommeren for nogcn tlr slden 
da. fire dan.sker mlLttc undsettes. ' Om 
dette har !llmeren Leo Hans e n nett
op sTfrever en bok med denne Utelcn. 
Omsla~ ttl bOken har !Ut en form 
som er Iangt !ra heldlg, ford! den lkke 
dekker de faktlsk·e Corhold. Omslaget 
er laget av avb!orsldene !ra de dager 
og glr det utseende " · at det var dan
ske [)yvere sq!XI berget de fire nO<!stedte. 
mens det !aktisk var norske tkngst
menn som ut!prte jobben. Forsiaen er' 
desto mer urett!erdlg over!or rednings
mennene som det stAr en mellcmtltel. 
Norsk bjelp tvilsom. 

Boken er lettnytende og en merker 
av os til at Leo Hansen er H. 0. Ander
sens landsmann bl. a. nAr han tor 1000. 

gang gjentar de danske pAstander om 
norsk gi!Lfangst og moskusdyrenes ut
docn. Ellers lnenholder boken mange 
gode gllmt. fra llvet pt\. OrpnJand - rp
rende !orteUer han om lsbjornungcn 
Dorthe som blev forfatterens gode ka
merat. b1kkjer og bjC!rncfllmlng. Leo 
Hansen setter ikke sltt lys under en 
skjeppe. men han yder ogsll sine kame
rater rettferd1ghet. Det vllde vreret ptl 
sin plass a t for!att.eren ha.dde spandert 
Utt !Jere ord enn de !A. linjene han bar 
skrevet om den norske hjelpen - srerllg 
nt\.r ban ofrer over !em slder pt\. en tele
gramveksel om den krltlske sltua.sjon 
med det danske sldb Godthaab som in
gen hjelp kunde brlnge. 

Boken slutter med et kapltel om 
cSelfangst I Hvltehaveb. Her fulgte 
Leo Hansen med den velkjcnt~ lshavs
sklpper Johan 0 Is en pA. cVcslekarb 

og glr en kort os tynd1g sldldring av 
llvet p~ !angst. ZDkelte ting kan det 

vrere A lnnvende tom f. eks. der ban 
!orteUer som underskritt til et toto
grafl: Jeg turner sklbet, da det sa tt 
fast 1 !sen. De~ er A.pent vann flere 
steder rundt sldbet. Det er altsA film 
eller dlkterlsk fantasi I billeder. 

0 . A. 
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Forsek dansk-norsk 
o· pa 

Gr0nland. samarbeide 0 pa 

,. 

Isbjernjakt - en av tegningene 1 verket. 

I vlnter gjorde den norsk-fran-~ at de danske fangstmenns virke pa 
ske polarekspedisjon pa Germanla 0st-Gr¢nland er kunstlg - bl. a. 
Land og danskenes ekspedlsjon i har den finske !orfatter Ludvig 
M¢rkefjord pa samm~ ¢ et praktisk Munster h j e 1m skrevet om dette 
fors¢k pa samarbelde (nordlysobser- i sin bok «Bland isbjornar och mysk
vasjoner pr. radio og fotografil som oxar pa Nordostgronlaud~. Han har 
falt meget he1dig ut e!ter de !orel¢- ogsa fremhevet hvordan nordmen
bige resultater a d!Z!mme. nenes fangst er naturlig !ordi de all-

En GrJ!lnlands-entuslast - kap- tid har drevet !angst. 
teln Alf T r o 11 e - som gjerne ser Verket kunde blitt et ypperUg 
at nordmennene og danskene kan opslagsverk hvis ikke det hadde vre
samarbeide pa GrJ!lnland, bar 1 diss.e ret skjemmet ved alle de utfall hr . 
dager sendt ut et stJ!lrre verk om Jennows fremstilling er sa rlk pa . 
.:Dansk og norsk fangstvirksomhet Vi ser med glede at danske aviser 
pa 0st-Gr¢nland:. - rikt illustrert har tatt avstand 1'ra hans frernstil
bMe rned :fotografier og tegninger. ling og at de peker pa at John Glre
Serien, som denne boken komrner vers norske del er holdt i en n¢k
som et ledd 1, gj¢r krav pa a ha en tern form uten a komme inn pa mu
slags videnskapelig karakter. Deter l!ge tvistepunkter. Sku1de en norsk 
derfor noksa forbausende at den !orfatter behand·Jet anklagene over-

1 

delen som skr.lves av direkt¢r J. G. !or de danske fangstfolk der oppe, 
J en now har fatt en sa utfordren- sa kunde det blltt adskillig sto!f av 
de form. Hans innlegg f01·toner slg det. Det er ikke tvil om at John 
som et opgj0r med nordmennene - Girever har stMt sig pa A skrlve sin 
det bUr altsa etslags agltasjonsskri!t del som han har gjort - det virker 
hvilket vel ikke var men1ngen. mere overlegent og korrekt. I Gire
Dansk fangstvirksomhet p~ 0st- vers fremstilling finner vi bl. a. en 
Gr¢nland har lkke gitt noget S!Sko- tabell over utbyttet av de horske 
nomisk utbytte - slik som den nor- fangstekspecUsjoners virke pa ~st

ske. For a rettferdiggj¢re den dan- Gr¢nland tra 1908 til og med 1938. 
ske !angst har danskene, og srerlig Vi savner en tilsvarende tabell for 
hr. Jennow - lederen av fangstsel- den danske vlrksomhets vedkom
skapet Nanok - til stadlghet hevdet mende. 
av nordmennene legger dem aile Det b¢r nevnes at N. C. Th. M01-
mullge hindringer i veien og pA. den lers historlske meddelelser om A/S 
mA.ten har han gre!d a holde det ~stgr¢nlandsk Kompagni har !A.tt en 
hele oppe med bidrag fra prlvat!olk belt n9)ktern form. 
og Staten. Det er lngen hemmellghet 0. A. 
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11itndredaars -Festen 

paa Himm~lbjerget 

Denne gamle Kone var paa sin Fod ,;aat>t b elt til Himmelb jerget 

Herningegnen, b vor hun havde hjemme 

fr a 

Folkene i hverl af Landene stotter Tan

ken, vi! jell tro, at Nordenr. (ne, folkehge 

H0JSkole er i Sigte! 

Det er vort Adelsmrerke her i 

gen skal nok holde. Norden!il Familiefest paa 

Him melb jerget Nu bruste ,.Ja, vt elsker dette 

Sla!rkl Bifald skyllede ~ammen om hen over Hlmmelbjenret som 

UnrtE>rvi~ninl(sm
tni!.ter ,Jor,llen .Jor.11emen. ~ra det Norge, vi a ile elsker. 

hans Ord \'Rr faldne i .1100 Jord. Oil nu 

klanll ud O\'er Himmelbjenzct d!'n krar

tige San.11. Bhclwr skre\' til en Hohoj-

F'cst 1 1846: ... Iyden han a- strerk aa sej''. Saa viclt \'ar vt naaet 1 

Den s\·en.,ke Taler Rektor Manfred dil det var Albert Lut~rs Tur at 

BjcirkQuist fra Sigluna sagdc. at Blichcr de <;kafottet - hvad skrev je11• 

dromte om en Famihefe~t for de nor- T<>lerstolen. 

di<ke Folk just her paa HimmelbJerget. 

01! nu er hans Drom .l(aaet i Opfyldelse. 
Midi I dPn 

- Vi oplrver nu med en mdre Selv- lreste Bl1cher ~'<~B mosterli~. at aile lo 

folj!elt.t:hed som begrundes i ~glig Nod- mc,rede ~~~~ storar!E.'t. Bmdr.stuen og 

wnd11!hcd Ol! i Sk<ebnefrellel>skab. \'i har r'!n Kanne 011 mao~;~ andre Tine Cik v 

lundl'l :.<~mmcn. ogden Sp;coding. som end- Oil de Cunklc-ri!' Oil ~Kmnede som Perler 

nu flndl'~, maa o\·E.'n'indes. Den nordi- hans Fortolkning. 

ske Aand maa tagt' Skikkel~e. og det llg-

~:cr n<Crme~t Cor m1g her at trenke paa den Gennem Regn OJ( Graavejr 

nord1~ke Folkchojskolc. Lad 06 mobili· Srrtl og Latter, og nn talte Islands 

~!'re Folkchuj~kolens 
Hundredtusinder af pr:-esent11nt. drn ungc Forfattcr 

Islands Reproesentant var lldll,!!ere Elevcr 1 E'n K.cmpeh:-er, som ~kal 

ka>mpe i den nordiske Tankes Tjene<;!E.'. 

Om 5 Aar tkal helc 1\orden med Dan- Forfatter Kr!$tmo.nn Gudmundsson. 

mark !ejre 100 AdrS Da!!en for Opretlt>l- sagde bl. a.: 

l>Cn af den forste Folkebujskole. 

Lrtd os cla sumles ttl en nordisk Fest, 

t·i har aldng op!('t'Pt M agPn til. 

F ortsat fra Sidt l. 
V<Pkke Befolknin~tenl> Sans for folkch~<' Saml os Danmark - hvorjor ikke her 

- Steen Bltcher var l&lands Ven. og 

han staar ogsaa lslrenderne mer. Vi~elig 

agter Oil elsker vi mange danske DiJZtere. 

men Steen Steensen Blicher er 1me!lem 

de-m. som har faaet &torst Plads i vorl 

Hjerte. Vi Coler os i Slregt med ham. For 

os er den store. jyske Kollcga en Broder 

I mere end en Forbtand. Ran var en 

Lykkemand. en ura>d Fork;emper for Fri· 

hed. Skonhcd og Sandhed. Han var aldriiZ 

bange for at tage de ~aa. de Fattfge og 

Fortrykte i F'orsvar. Ogsaa CMi gav han 

Opmuntring og Sympali I en Tid. da vi 

historisk Redegor<'L~e for llimmelbjcr~:-
V<l:rdi<'r. men me.~:et man:zler endnu. V1 pu11 HimmelbjergC't ! 

festerne. blev Slovregnen ttl Styrtregn. skal pa$SC pail 1 Dcmmark, at vi ikkP fl;yt B•fnld - og .. Du ~tamlit, du fria". 

Med sine hvide H11ar og smc 74 Aar stod druk•:rr I f'agdyrkelse og Kund$kabslll

egn.else. Met! al Rcspekl for fagltg DYJ:

ogsaa Sofus Sorensen ukueiJg i Regnvej- tighed og Kundskabers Va.>rdi - dct er 

ret med Bnllerne klemt fast paa Nresen dog bedre ror Folkels sunde Trivset at 

og knyttet Haand, idet han s,·or: 

- De .. ne F('st s'<al pi11e mig gcnnem

/ores trods alt. 

udvikle nos hveri l\lenneske d!.'l pc~on

lige, dE.>! srerprregede. del alml'nl-meimr

skeli~te, og delle lad!'r sil( kun gere. nanr 

vi faar Ungdommen 1 Forbindelse med 

Jorden trren11tr lil dcnnc Regn. og dis-
Aandsstmmningerne i Tiden. For Frth<'-

Blicher uden Betydnin,g for 

norsk Ungdom 

Fra Nonte talte HpJskole!orslander 

Martin Birkriand: 

- Vi i Norge, som har Ire~! lidt Litte

raturhlstone, kender jo Bhcher, hans Liv 

og Gemmg. Men ~al vi vrere ~erlige, 

maa vi til~taa. at han ikkE.' har fitor Be- var meget vanE.kcllgl stillet. Han vandl 

tydnm,g for nor~k Ungdom af i Dag. Men dermed et Folk:; Venskab - og et Folk, 

har selv lrenge on~ket den. Den norske (olkt'lige udt·iklmg maa vi nu samte aile det bllver s1ddende. at han ga\· Ol> Folke- som ikke glemmcr ~~~ let. 

HoJsk'>le£orslander B1rkclanc sagdc med t•ore I<rrefter om Pn ungciomsskolP, som livsbilleder fra den jy~kc Hede, og vi Til sid~t talte La!rer P 

~~ Ma-nd og Kvinder paa Himmelb)erget dens Sk.t~ld. 14, a/ Hensyn tit llel<' di•n 

mlmtt>r Ophml~me: 
kan bl1t·e hele Folkers. Forsamlin~tsgaar

- kender h11m i ct cneste Ord: L11n11 Det Tonder. Han reprresenterede det unge 

den ude i Sognene. Ungclommens llus inde er en faltlg Plante, mE.'n dl't er i denne Gr~n~ev~1·n. 0., han tftllft mvnd1·,1 og 

- Alit" vi, som unsker, at del skal gro 

~ - ~ .. • " ~ ., ., 

i Byerne sk:tl forberedc og stotte den Sammcnh<eug E.'n Bro fra del dan~ke Jyl- f•st. 

11! voksc omkrwg os, tr glade [or Regnen 

" 

egcnU ige Ungdom&>kole. 
land over Mile ar 1 lav til nor~ke SLrande 

• DaiZ. 
Hvad om vt pa:t dcnne MindPda~ lo- eSt Fjordc. Saa ~and t der !laBr en IJge - Livet kan ikke leves udcn Aklivilet, 

Ja. men i Aften ~idder \'i ogsaa hyUet vt:'de hinanden, at nu !-kul Grundtv1g~ LtnJe fra Himmelb)er,l!modE.'rne til Skam- SB!!de han. Den Stat. som er mest aktlv, 

\'armt" Trepper og tyllf'r Hos!es:tft ellcr Tanke om ~ordens Folkehojskole virkelig ling~banken, saa ~and! er del forste ModE.' vil altid przge sin Nabo~lal, som er min

Romtodd.v i ns. og i Mor~ten sb\l Som- gores! Lad os re)sc d('ltne frle Skole nu i 1839 Ophavet til og Lyng-Grundlaget dre a kliv. Vi vii ikke taste de fremmede 

som et S11mbot paa. at FrthrdPn er f<t.~! for den nordi!'ke Folkchojskolc. Dt'n Lande Cor deres Aktivitet, men vi maa 

m<·rlojet til Skr.l!deren og prcFses op. De og t:arigt forcmkret 1 df' nordiske Folk. Folkebe,·re~tl"lse. som begyndte her, blom- vide, at vi bor Oil ~kal udfolde Aktivitet 

flc<ie ar os var genncmblodt til Skindet. Man er allerede i Fa-rd med Forarbej- strcr riel 1 norskE.' By.l!der i Dag Oil hoi- i vort eget Grrenseland. Det er nodven-

Men lad os nu spring~ ind I Rcfcral~t. derne for at kunne realisere Planen. Hvi!; ncr !>il1 over Norges UnJrdomslag. dil(t, at vi ~retter hele vor nahonale Be-

For Talerne holdte~>, l;e:;te Hans Hartvig 

vregel~e lod paa en danalc Aktivitet paa 

Sreciorff-PPdersen en 11muk Prololl. ~om 

havde det nordiske \"cjr i ~i,;:. og den 

gamle Overlrer('r hang ved sin Son med 

glade 0jne. 

Vmrsgo, denne Vej med Femgren 
dette ~ted. 

1 disse Ord mundede Festcn ud, men 

dermed var den alligevel ikke forbi. Den 

forlsatles andetsteds med Folkedanse I 

Recnvejret. Og man skulde nu opleve, at 

de sejge Jyder styrtcde derhen for ogsaa 

at faa Dansen med. Det var ganske som 

paa Reblld og I sin Tid paa Jenle, 

Vejret var daarligt. Jylland giver 

faatawt, slet ikke, naar de kommer sam

men !or at feste for Blicher. 

Den indesluttede Blicher var 

en Profet 

Undervisning~m
inisler Jergen Jorgen.aen 

ror•te Taler og optraadle trods Rean•n I 

bar FJgur paa Talerstolen. Han sagde 

bland~ andet: 

- Da Steen Steensen Blicher foe 100 

Aar sideo kalate sammeo til Folkemede 

paa Himmelbjerget, ta!nkte kun faa, at 

dette var Ind.ledniogen til en rig, folkelig 

Vlll!kkelse, som skulde pnege hele Aands

og KuHurlivet I del 19. Anrhundrede. 

Sjreldent er der holdt nogen Tale, ttom t 

den Grad har v;eret pr;eget ar p rofej,W{ 

Sans som Bliche.n. paa Himmelbjerget i 

1839 - han saa for slg og tegnede alt det. 

vi et Par SlregUed senere oplevede og wa 

udfolde sig I Folkets Liv. Hvor nuerkE'lict. 

at netop dcnne indes:luttede Mand for

sloe! det folkelige FreUesskabs Vrerdi. Mtn 

maaske var det netop bans egeo Ensom

hed, som kaldte Lleng~.elen frem hos ham 

efter F<ellesskab med Meonesker. 

Hlmmelbjergmodeme begyndte i Fri.he

den:!t Morllenrode. Tiden var snart lode. 

da Folket selv skulde tage Stlret I sm 

Haand. lntet Under, at Blicher strak!! vu 

med, da Grundtvig startede HojskoLen 

Skolen for Ungdommen. BUcher saa • ' 

lerede da Vrerdien af, at de nordiske Folk 

arbejder sammen i Aandsliv og Kultur. 

Undervisningsministeren sprang nu 

Us:e over i vor Tid med di5se Ord: 

- Vi er naael vidt i RetninJ a1 at 

'=--J . 

For"n~de Dan•l<~ '-totoreJer.-s Pr;esldcnt, Apoteke.r Scheel. 

hai udtAlt. Ill Stat•.bRnerne ~:erne ma~t faa BenzJn-Femeren. 

Knutzen: - Det vU tare Udt Tid at tutte de 25 ~lUUoner Kr., Jeg man,rler! 

Finn Hoffmann. 

En Tale af Rig 

Trier, ~ndag. (R8.). 

U IGSLEDER Alfred Rosenberg har 

1."\... paa et nalionalsoclalisti11k Leder

m~de her holdt en Tale, 1 hvilken han 

bl. a. erkleerede: 

Tyskland vii ferst betnrte Jfk}e

~pJ)rpmaalet som atr;Jort, naar der lkke 

finites JOder mere I TYSkland or Evropa. 

Dett~ Sperrsmaal bar lmJdJertld 

fflrt til en Verdensansku e lsernes Kamp, 

og hver eneste Nation vll fer eller se

nere blive Mdt t il at taa-e Stillinr tU 

del. ' 

To Natloner staar i Spidsen l Kam· 
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En Tale af Statsminister Stauning: 

Fuld Aandsfrihed for 
det tyske Mindretal 
inden for dansk Omraade 

Der krmves ikke Tak h erfor, siger Statsminister 

Stauning, men Gengreld ~vet over£ or del danske Mindre
tal i Sydslesvig er nreppe noget urimeligt Krav 

Danmark handlede retsindet i en alvorlig Stund 

"' JED en Genforeningsfest i Holbrek i Den danske Nation bar Aartusinder 

V Gaar udtalte Statsminister Statv- bag sig og det danske Folk har vist Evne 
til at styre sine egne Sager. Vi vii bevare 

n.ing bl. a .: 
- Der er altsaa nu forl~bet 19 Aar vor Frihed og Selvst.aendighed, men vi vii 

ogsaa leve i Fred med Naboer saavel som 

med fjerntliggende Nationer. Den danske 

Nation har overvundet tidligere Tiders 

Herskesyge, Oi nu er Freden et a! Maa

lene for det danske Folk - F red og Sam
virken, aile Krae[ters Udnyttelse i Ver

denssamCundets Tjeneste. 

De tyske Mindretals frie 
Raad 

bage - hjem til Danmar k . Vi har, udtatte Statsministeren bl. a. 

I blandt mange uhyggelige Oplevelser, videre, anerkendt Trosfrihed og Religions. 

som vi hill haft i de sldst.e 25 Aar, er fr ihed , vi giver enhver Ret til at have 

delte e n Oplevelse, som bragte Glrede i den pollllske Mening, der passer ham, og 

Tusinder af Hjem. Det er mu ligt , at der vi har t illadt det tyske Mindretal i SS'n· 

ogsaa var Sorg i nogle Hjem: Det tyske derjylland at bevare den Kultur og def 

Mindrelal, der maatte blive nord for <!en Sprag, som detl.e Mindretal feler sig knyt

nye Graense. glaedede sig vel ikke, saa- tet tiL 

siden Genforeningen med den sGnder

jyskE: Beiolkning eiter 56 Aars Udlren

dighed, efler 56 Aar, bvori dansk Sprog 

var forbudt, 56 Aar, hvori tysk Herre

d0mme udpvedes over en dansk Be

folkning, vendte dt>nne tilbage til sit 

Moder land - lkke efter sejrrig Magt

anvendelse meltem Tysk og Dansk, men. 

efter en Afstemning, nvor tre Fjerde

dete af de stemmen.de stemte sig tit-

Jedes som Flertallet gjorde, men dette Da dansk Befolkning i 1864 blev ind-

1 Mindretals Kaar blev ikke riogere end et lemmet i Tyksland, blev dansk Sprag jor 

andet Mindretals Kaar. Syd tor den nye budt, ja selv de danske Farver var ulov

Gramse bteu nem!ig ogsaa efterlad.t et Jige. Der blev ikke oprettet danske Sko

' Mindretal, et dansk Mindreta!, og i disse ler og ikke ansat danske Prrester. men 

Hjem var der a!vortig SD"rg ouer AJgorel- Danskheden levede trods Undertrykkelse 

sen! Ud{ald. i en star Del af Befolkningen, og denne 

Den danske Nation svlgtede imldlertid Danskhed Cik sin Ret I 1920. 

lkke de Menne~elighedens Grundsrelnin- Vl ba ndlede lkke som de tyske ~lagt-

ger. der er trang.t ind I den danske Na- bavere efter 1861. VI gav den Frlhed, 

tlon, vi er en dembkratisk, en frisindet 

Nation, ~1v om Nationen er sanuuensat 

af forskellJ,ae poli,tiske Retninger. Frelles 

for naesten a ile e r F risind og Demokrati. 

og Frlslnd er fl\le\ over for det tyske 

Mlndret.aJ, iler valgte a t forbllve som Bor-

1 gere I Danma.rk. 
Vi anerkender. at hver Nation skat 

have Ret til at bevare sit Sprag og sin 

Kultur. Vi er imod enhver Undertryk

kelse paa Kulturlivets Omraade. det kan 

som s:t\'nl'des I 56 Aar, Frlheden til at 

pleje tysk na Uom!.lt Llv lnden for Dan

marks Grrense. Tysk Spro{ lever ved 

Slden a.f det danske. Tyske Skoler op

rctboldes af den danske Stat. Tyske 

Prrestrr vlrker I Klrkernc for den dan

ske Sta ts Regnlng, og der er overhove

del ruld Frlhed til at pleje tysk Aands

liv lnden for da nsk Omraade. Saaledes 

stemmer det med da nsk Frlslnd , med 

da nsk Aand og Ta nkegang, og det krae-

ikke ta!nkes. at det danske Folk vilde ,,er derfor lkke Taknemmelighed -men 

tlllade saadan Undertrykkelse, og vi ven- Geng:eld ovet O\'er for da mk 1\Jindretal 

ter naturligvis lil Gengreld samme Tole- I Sydslesvlg er naeppe noget urlmettrt 

r anee over for Danske i Udlandet og over Kra.v. 

for vor Nation som Helhed. Da Verdensk.rigen sluttede med det 

t 

lj 
--I 
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tyske Rlgea Nederlag, var der Folk, som 
talte om Revanche. Nu var Tiden inde til 
Sonderlemmelse a! Tyskland, og der var 
aom bekendt betydende danske Krese, 
aom savnede den nogterne Dommekraft. 
Der var Folk. h\'is K rav om Afstaaelse 
&ik meget vldt. og der var ogsaa afgorende 
Krese uden !or Danmark, som var rede 
til at lmedekomme vidtgaaende Krav og 
0nsker. Med de Erlarlnger, 11om vi a ile 
har I Dar, maa det vel vrere kla rt for en
bver , at vi just vUde have faaet de Ulyk
ker, som blev forudset, oc- a ldeles lkke 
d en Lykke og Glrede, som andre for
m odentllg ¥entede, h,·is Be,..rerllgbeden 
havde fa aet Lov at raade. 

Reuindet Handlemaade en 
alvorlig Stund 

Nationens Flertal holdt paa de1t na

tional.e Linje. Hvor Sprog, Nationalfolelse 
og Samh0righed trak Gramsen, der ~kulde 
Gr~ensen vrere, og saalede! blev det. Om 
denne Holdnlng blev tllstrrekkeli.l{ paa
,;kennet, kan man maaske tvistea om, men 
t vor egen Bevid.sthed lever Folel$en a/ 

'l'et,sindet Handlemaade i en alvorltg Stund, 
oa denne Folel.se er slet ikke nogen ringe 
Vrerdi. 

Del Sonderjylland, der forte~ tilbage 
tJI Danmark, havde igenncm 56 Aar op
naaet en noje Forbindelse med det tyske 
Rige, og srerlig havde det nalurligvis sat 
&it Praeg paa Landsdelens Erhvervsforhold 
og okonomiske Vilkaar. En fra c!ansk 
Landbrug staerkt a!vigende Produktions
form var udviklet. saaledes som det tyskc 
Marked krcevede det, men dette var ikkc 
t il at oprelholde, naar Landsdelen skulde 
producere sammen med det ovrige Dan
mark til Forsyning af internatlonale 
Markeders Behov. 

Der maatte ske en Omlregning, og det 
f orvoldte nalurllgvis baade Besvrer for 
Producenterne og JEndring I de okono
miske Betingelser Cor Landbrugscrhvervet. 
Naar hertil fojes de store Tab, der fulgte 
ef Tysklands Sammenbrud og at den 
meningslose Spekulationsomsa!tning, der 
tulrtte i Krigens Kolvand, er det saare for
k larligt, at der opstod Uro og 1\lis
fornojelse, selv om denne Adresse blev 
anglvet !orkert. 

Danmark har Del i Minderne om 
de tunge Aar 

Dettc l'r imidlerlid lkke noget t'ne 
1taaende for den danske Grcensebt'folk
nmg. Saaledes har det artet !lg mange 
Steder, endda langt vserre end det blev 
J det daosk-tyske Gr~enseland. 

blev Undervtsninassprog, og 

ne lrerte at indse, at Sonderjysk 

hidtJI foragtede og som Platdansk 

Der var fra aile Sider Enighed om at ncde Dlalekt - var saa dansk som 

vise Velvilje over Cor den sonderjnke Sprog herhjcmme og med dybere 

Be!olkning og om at Stolte maatte ydes der 1 dansk Sproghistorie end selv 
i rimellgt Omlang, men der cr naturligvls 
Grsenser for, hvad den lillc Nation kan 
prestere. 

VI ser med Tll!redshed lllbage Ul den 
Tid, da Genforeningen plnalagdes, og til 
den Frig"relse det var for Be!olkningeo, 
&om igennem 56 Aar havdc bevaret Troen 
paa den store Begivenhed og Klrlrllghed 
tJI dansk Sprog og dansk Kultur. 

Vt fik et Landomraade og en Bl'folk
ning med historiske 1\linder tilbage til vorl 
Samfund - og dermed fik Denmark Del 
i Minderne om de tungc Aar og Del I 

Erindrlngen om den Pr"velse det var, da 
dan.!<k Ungdom maatte gore Krigen med 
u nder de tyske Faner. 

- Vi har, sluttede Statsministcren, 

erligt bestrsebt os for at vise human\ 

dansken. - Lytterne havde sikkert ge 

hort den Haderslev-Rektor yderllge 

forueU e om Skolen i Sonderjylland, 

Pavscn I Landsholdskampen I I t!o•mtt.«n.or 

ken skulde transmilteres, 

maa tte Samtalen afbrydes. 

Dagen slultede med en broget nalio· 

nal Udsendelse, nogct i Retning a! Son· 

derjylland og Genforeningen i Ord Oi To

ner. Udsendelsen, bvis Udvalg ai musi

kalske og liter<ere Brudstykker maaske 

kunde diskutercs, var beh~endigt spun

de\ snmmcn tJI en ubrudt Helhed, me:~ 

mon Lytterne. dcr n<eppe savnede Spes

kerens averlcrcnde intermezzi, ikke 

or retfaerdigt Sindelag over for den gerne indledningsvis eUer som Epilog 

t yske Befolkningsdel, der blev ovcrladt vilde have ha!l en IUie Orienterinr I, orro 

t il dansk Varetaegt, og vi pnsker, at der hvad det var, de var blevet budt paa. 

maa kunne udvikle sig et smukt For

hold mellem de to Befolkningsdcle, der 

skal !eve sammen. Dertil vii bidrage 

et fredeligt Nabo!orhold mellcm de to 

Nationer med den frelles Gnense. Vi 

har oplevet voldsomme Brydningcr og 

bar set nye Systemer opstaa, men de\ 

e r ikke vor sa, at dpmme om andre 

j. T . 

Cirkus-Hesten 
blev bange for 
Chokolademanden 

Nat ioners indre Forhold. Det er vor Grimt Uheld under JockeyTidt 
Pligt at !orholde os upartiske og nev-

trale over for andre os: dermed ogsaa 

v or Ret at opretholde vort Statssam .. 

fund i de Former, som passer for d et 

danske Folk. 

Beromt Travhest 

Cirkua Jean Houcke i Aftea 

Den dygti~:e Rytterske Miss Valeska 
var i Aftes ude for et grimt Ubeld I 
Clrkus Jean Houcke. Sammen med sin 
Partner, Mr. BobbJI, rider hun J ockey
rid\, og Numret kulmlnerer i det 0jeblik 
hun staacnde paa Skuldreoe a! Mr. Bobby 
hJiser ud mod Publlkum, medens Hesten • 
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Extralt du ]oumaJ . -
Adresse. . Journal de Ocnt:ve 

Date 1 
• Gencve 

~
e mande inopportune 

:.___ Un petit groupe remuant s'est 
cons ' ue en Norvege demandant Que Ia 1or
vege revendiQue de nouveau du Dauemark Ia 
cession de toutes ses posses ions gr~nlan
daises. Cette revendication avail deJ~ ~te 
formulee dans les annees 1931 a 33. II en rc
sulta un conflit Qui rut tranche par I(\ e'¢ur 
permanente de justice intcrnational,e a La 
liaye, laQuelle reconnut les droits dlf Dane
mark ur le Groenland. 

La presse norveS!;ienne s'oppose a Ia repri
se de Ia question. C'cst ainsi que l'Arbcicler
blatt, socialiste, gouveruernental, dit : 

La nation norves:ienne ne so.rtirait nullemer~t 
renforcee de l'adionction de quelques mill ic rs 
d'EsQuima'llx, Qui s.ont plus ou 1nuirtS attach~s aux. 
Oanois. Les revendioations norvcgiennes sur le 
OroenLand doivent etre abandonnces. elles n'nut 
ancune justification nationale el ne sont Que pre
}udiciabl-e.~ au point de vue internalional. 

-

L' ensemble de la pre sse des pays uorfli-
ques approuve ce point lie vue et exprime 
l'ovis qu'on evite de faire renaftre les con
testations relatives au Groenland au moment 1 
oil le~ Et~ts nordiques ont plus besoin d'unit~ 
que 1amazs . 

• I 

..,.. : 'l ;. :.:¢;t, ' .. , II ,,. / 
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" 1 • I I 



• 

• 

Extrait du Journal: Neue ZUrcher 

Adresse: Nachrichten - ZUrich 

Date : 

, 
(l;rijnfanb.:,ltummet" tn 

norwegen 
0 s r 0 7. !Dlqj, 11'/1 ~" 1J'lprmeom trltt elne 

ffetne, ll~tr ~Ubrlne C!3ntppe ttetterbittgs fll~ bie 
(Jorbmwg fin, von ~iinemqrf bie DlifcfGilf>e fel. 
ner gefnmtm g r jj n r li 11 ~ I f d) e 11 !8eJI~ungert 
JU uetlqngen. ~n 'ben ~qfmn 1931-33 b11tte 
nol'tpegen oefnnntlld) ole g(eid)ll a~.n·bmmg 
'd)on erbpben, llltl& hnma(s all IDllUbdliRfeiten 
111ft l)Hnenunf oefU~rt fH1tle, 91otwenJn nflih:te 
'icf) fdJllefllicfJ (letdt, hie lllngefenenljelt bcm6tlin• 
ligen ~nternotionol¢n (\)crlmt~~of im .paan au 
lftierorelten, her In feit1crn (fntfcfJeih bie nor, 
.ncgifcf)e (jorherung obtuieG unh hie 9ted)te l)ji. 
nemotts quf ffironfqnh norbefJaUfos ane~f,mnte. 

!lie norm ell If dJ e lJl re r I e uerMJt fief) au 
)iefem neuert ffiriinfnnb • ,,9ttllnmel1

' btmf)ous 
l ole b n c n h. :Dos 9lcnicrungsornon .. ~frbel• 
oerbfobet" fd)rcibt a. 18., bofi es fcine 6Hirfung 
oer norUJcQ_ijd)cn ~:Jlntton behcuhm UJiirbe, UJenn 
einige Xoufenb ~sfimos, bie iibrigcns arre meljr 
ober menigcr mit ~:wpe~crmifcf)t feien, bet nDr. 
mcnijcf)en ,Verrjd)a ut er e~l miirben. !Die 
(Jorberung ~tuf !niicfgab ro ~tnbs, lieaw. hrr 
gronHinhifcf)en lBeflljlltlge ·nentnrfs nttlfff 
enbgiHtlg fallen gelnffen me en. !>le 3orb-· 
run}'! bq~e feine nqtionaf ~e elfJtinung unb 9•• 
reiroe 9latmegen nom i ernntionttlen Etnnb. 
punfte nus nur aum 6cf) htn. 

l)je ge[nmte !preffe in er1 il~rlaen nofhifcf)en 
Eiinbtrn f!f)lhbt ~dj bieT~m etnnbpunft, nn Ulth 
gi&t 'tier f>offnung ~{us'brurl, bnh in biefen .Bet. 
ten~ Wll (finigfeit unter btn noibffrf)tn Slllflten 
nohaef fei llfG je, ein (i)fQllfllnb11$helt amifd)tlt 
~tuUJeaen nn~ l)&n~tnnrr v~rmi,ben /erb 
fonne. 

....-- ~ 
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Bedre forstGelse .. 
l 

mellem Norge og Danmark. 

. . Danmark skylder Norge sin vest
europeiske innstilling . 

Fra Kpbenhavn mcldes til N. T. B.: rnillioncr mcnnesk~r. Men dansk 

Forfatteren dr. jur. Sven Clausen sprog kan ikke bli stiiende pa stand

holdt onsdag kveld et foredrag i Den punktct fra 1814. Det rna bevege 
sig i en noe tilsvarende rct.nmg som norske forening i Domus Medica om 
dct norske. 

cEn bedre forstaelse av tidens krav 
Sven Clausen pii.pekte faren ved a 

i forholdet mellem Danmark og 
isolerc sig. Del hadde Island e1·faret. 

Norge:.. Nu furstod ingen islandsk utenfor 
Taleren nevnte innlcdningsvis at befolkningen selv. j{)ket turisttra

gjennemsnittsclansken ikke var klar Iikk kunde til en viss grad bldra til ' 
OVel· nordmennenes ankepunkter. samarbeidc pa det sproglige ornrade, 

Man vild(! lettere na f1·em til enighet men det va1· beklagelig at det var sa 

nfu· Spl'irsmalene blcv diskuterl. Han vanskclig a opna at·beidstillatelse i 

kom inn pa en del av dem som det Nol'den. Taleren mente at den plan
bar vceret strid om mellem Norge og Iagle norctiske hpiskble i Gpteborg 

Danmark og hevdet at det var vik- kanskje kunde ha sin betyd.ning, idet 

tigere a vende blikket mot frem- Spro~ellesskapet va1• grunnJaget {OI 

t.iden og hefte sig ved det som var det nordiske fellesskap. 

felles. Taleren erklcerte bl. a. at Taleren blev mottatt med bifall og 

Danmark skyldte Norge sin vest- foreningens fonnann, konsul Rpnne

europ<?iske innstilling og fremhevet berg, takket. Han uttalte at Norden 
betydningen av at den sproglige for- burde holde sammen og at det vilde 

staelse mellem de nordiske land ikke vcere ssoskelig at det kunne innfpres 
glippet. Man matte ikke glemme at lempelser i bestemmclsene om ar

de nordiske sprog tales av ncesten 12 beidstillalclse. 
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Praktiske Veje for 
nordisl{_ Tilnrermelse 

P rofessor Vinding Kruse fSnskcr f rell<'snordisk Univer
sit<'tsomraade og ser hen til E nhcdsstaten 

En £Qlke-F~Ilesfront meUem de nor- dl', ikke mmdst paakrrevet i en saa urolig 
diskl' Lande eller en Enhedsstat er det Tid som den. hvori vi nu lever. Den op
Onske, Professor, Dr. jur. Vinding Kruse fordrer i hoj Grad de smaa Stater til i 
n~rer for Nordens Fremtid. dercs egen lntere~se at indgaa ~n n~r Side overordentlig Vregt paa et nrert aan~ 

Denne dristige Tanke er fremsat i et politisk Sammenslutnmg mod de mange deligt og politisk Samarbejde med Island. 
Interview l det sidst udkomne Nummel ydre Farer, der truer. - traditionsrige Saga!' og den rigt be-
ar .,Folkung, Nordisk Tidsskrift". Profes gavede Befolkning maa aldrig blive over-
sor ~ng Kruse betoner dog, at de j U n iv ersitets-Enhe d de mere moderne nordiske Lande 
kun drejer sig om en !iUlskedr~ og at Prol'l's~or Vinding Kruse indrommer og vil aldrig blive det af Danmark, som 
Tanken hclt maa s!aa for hans egen Reg- 't tl£rd,•ns Enh<'d lig,r.er langt udc ~ ~ det er bundet til ved Folkeslregtskabets 
ning. Men han I remllden, men nrevncr et Ornraade, Strenge. 

fastholder mcd stor hvor nordisk Samarbrjde nllcrcde har sf/lgtl Han fortreller om de Bestroobclser, der 
S tyr ke Ma~llet: nt reali~C?re en Brnl<oel af den stolte inden for Komitcerne for nordlsk-akade-

SWnt. tnu!ia ann- Fremtid~rl r!Hn, ncmjig_inden for Unil;t'rsi- misk Samarbejde udfoldes for nt dra£e 
dPlig Enht'd og l t:.£!: rne U;tn mcn<•r, at man ~nart \'il voore Islaod in<LL Centrum af nordi•k Samnr-
Samarbejde. naaet saa vidt, at Norden l_ldg~r et frelles bejde. Visse Bestrrebelser har bl. a. gi

- Personlig, Sl · 

gcr han i Inter
viewet. pnsker jeg, 
foruden at udvide 
dct aandelige o~ 

kulturelle Samar-

Uni\·ersltctsomraade, mdcn for hviJket 
· vet sig Udtryk i Beslutningen om at aC
., Lrercrc rra aile de fern nordiske Lande holde dc t frelles nordiske Juristmede t 

har ligc Adgang til de forskelllge Univer- tiii.O i Island. Fra Islands Universitet i 
sitetspostcr. ligcsom de Studerende med Reykjavik bar Professor Vinding Kruse 

· ' ~amme Retsvirkninger og mcd Opnaael-
modtaget Opfordriog til at holde Fore~en af samme RettighE:der til Embcdsstil-

bejde. en saa 
stll'rk og enil! 

drag om juridiske Problemer. 
linger kan v~lge ct hvilket som heist valget vii samarbejde med Pressen og 
v niversitet inden for UnivPrsuetsomraa- virke for den prakti"ke Cennemf0relse af 

Mode meUem Reprresentante.r for de nor
diske akademiske Komiteer, som vedtog 
at rette Henvendelse til Landenes Ret
:;krivningskommissioner angaaende sprog
lig Tiln:ermelse ved de forestaaende Ret
skrivningsreformer, Videre har man hen
vend t sig til Erhvervl;or_ganisationerne 
med Anmodning om ved planmressigt 
Samnrbcjde at llkabe ensartede nordis){e 
Ord af tek!nisk, merkantil og fagllg Art. 
Henvcndclsen er rettet til Sammenslut

'ninger inden for Handel, Industri, Haand
v~rk og Landbrug og til de Organisatio
ner. dcr forener L~ger, Lrerere, Tand
lreger, Jurister, Ingeni0rer, Forstmaend o. 
fl. Paa Ml!ldet nedsattes et frelles-nordisk 
Sprogudvalg, hvis danske Medlemmer er 
Dr. phil. Marius Kristensen, Professor 
BrtJndal og Dr. jur. Sven Clausen. Ud-

Sammen~lutmnl! 

af de no.rdislu-
Folk som muligt. oro/essor, Dr. )ttr. 

og<.aa paa de prak- Vinding Kruse. 

tiskc o~ okonomiskc Omraadcr, og saa 
vidl muligt og gennemfi'Jfrligt et vrer
difuldt og betryggende eElitisk Samarbej-

/ t 

rlnt A'ordnn, Dftr maa ~Jtsaa indf!lres f~l- S p r o g lig Tilnaerme lse og Ti-Tals-
< " ' ~ " Ti-Talsbenrevnelserne: femti, seksti, syvti I<'~ UndcrvisnmJ;t o,lf fa>lles Eksamen:--

Is land i Cen trum for n o rdis k 

Sam arb ejd e. 
Om Forholdet til lsiMd hedder det: 
- Vi lregifer ikke mindst fra dansk 

b e t egn e lser. o. s. v. 
Som en af de All<'rvigtigste Opgaver Som et Eksempel paa norske Ord, som 

nrevne;. Jiln~rmelsen mPllem svensk, Danmark b0r akceptere, naev-ner Profes
dansk og norsk' Sprog, en Bevregelse, der sor Vinding .,Fiy" for Flyvemaskine. 
f0rst er udgaaet fra Dr. j u~. Sven Clau- Nordm~ndene og Svenskerne antog jo 
sen og som sidst bar givet sig Udtryk 1 et sin Tid det danske , .Bil", W. 

.. 
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t Norden b~r bli .en 
enhet, sier professor 

Vinding Kruse. 
Da vii Gr,Snlandssp,Srsmalet 

falle hort av sig selv. 
Fra Aftenpostens korrespondent. 

KS'Sbenhavn, 16. !ebruar. 
Den fremragende jurist, professor 

dr. jur. Vlndlng Kruse !krlver 1 en 
artlkkel 1 februar-hun'lmeret av det 

1 nordlske tldsskrlft P'olkung, som er 
utkommet idag, blandt annet fS'Sl
gende: 

Personlig vll Jeg !llnske at Norden I en gang 1 fremtlden rna bl! samlet 
til en enhet, sa kunde Gr¢nlands
sp¢rsmAlet falle bort av slg selv. Det 
er dette land som vll bll det sam
lade Nordens f·elles samdrektlge eie. 

Professor Kruse hevder dog at 
denne uttalelse st~r for hans egen 
regning, og innr!21mmer at det ennu 
bare er en !llnskedr~ . Derpa !rem
setter han en rekke interessante ut
talelser om hvad der bl1r gj~res ldag 
for a nA. frem til det han karakteri
serer . som malet for Norden, den 
sWrst mulige andelige enhet og . 
samarbeide. Personl!g, s!er profes
sor Vlnding Kruse, j'jnsker jeg, :for
uten a utvide dei andelige og kul
turelle samarbeide, en sa sterk og 
enlg sammenslutnlng av de nordiske 
folk som mullg ogsf'\ pll. de praktlske 
og S'Skonomiske omrMer, og sa vidt 
mullg og gJennemforllg et verdifullt 
og betryggende polltlsk samarbelde. · 
Ikke minst er det pakrevet i en sa._..~ 
urol!g tid som den vi nu lever 1. Den. 
opfordrer I h¢1 grad alle de sma sta~~.,.. 
ter tll 1 egen interesse a innga en 
nrer polltlsk sammenslutnlng 1 en 
folkefellesfront, eller en enhetsstat-.,_ 
om man v11, mot de mange ytrJ.~i 
farer som truer. ., 

a .( •' ?~ • 

. ~ ' 

(."J • I (.I 
1 
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RedaktfJr B~gholm s~river i dennc Kronik om den 

siddcnde Regerings Udenrigspolitik, der, hvis den 

for lsrelteF, er paa Vej til at £pre Danmark ud a£ Nor

den o~ over i Kno~. 

Af K. B0GHOLM 

~EN STATS Udenrlgepolitik maa 
vmre baserel paa en Erkeo

kendelse at den bestaaende 

Magtens Vlrkellghed. Dette 

grelder ba.a.de de 1:1maa og <.le store 

Magter, )>aade de Lande, der - som de 

nordlske - !erer en bevarende, og 

de Lande, der terer en revlsionlsUsk 

UdenrlgspoUtlk. 

Ogsa.a. Danmark mao. derfor Jnd

rette slg paa den Vlrkellghed, at 

med Attalerne l MUnchen ga.o.r pa.a 

go?t og paa. ondt en ny Tid over Ver
den. 

Regerillgen Muncb-St.aunl.ng havde 

- t Fortsalttelse at de tldUgere Re

gerillgers Polltl.k - ba.seret dansk 

"Uderlgspolltlk paa Folkeforbundet. 

Samtidig stod Soc1aldemokratlct 

igennem sit Medlcmsska.b 1 soclall

stik Internatlonale Ul.<!luttet den 
europmlske Folkefronl. 

Men ingen kan l Dug vmre bllnd 

for, at er der nogct, der bar spll

let !alllt, saa er c.lct Folkeforbundct 

og Folkefronten. 

Her er 1 Sandbcd Brug for en !or

domsfri Undersogclse at, hvorvldt 

det G~dlag, hvorpaa dansk Uden

rlgspolltlk endnu er baseret, ovel'

hovedct ekslsterer mere. Men en 

saadan Unders0gelse maa foregaa 

hurtlgt, og der maa lkke teves med 

at drage de ll0dvendtge Konsekven

ser deraf. 

Handcl.smlnlstercn udlalte forleden 

1 Folketinget, at han 1 det mmdste 

havde sovet ganske fortr1nllgt om 

Natten, mens Krlsen stod paa.. Det 

synes desvrerre, som om Minlstreno 

i den Tid og siden ikke er nejedes 

med at !'lOve J;awllte fortrlnllJrt om 
Natten. 

Folkeforbundspagt.en er blevet en 

Sovepude for dansk Udenrlgapolltlk. 

Man op!yldte ikke dens Bestemmel

ser. Enhver ved, at den danske Mlll· 

tmrordnlng v&r en H&a.n mod Pag

ten: 1kke blot mod dens Sanktiona

paragrat, men ogsaa. mod dens Ned

rustningsparagrai', dcr fremhawer, at 

der kun bor nedrustee til det Mlnl

mum, der er forenellgt med Hensy

net til den natlonale Slkkerhed og 

Udferelsen a.e evcntucllo internatio-

nale Stra.ffeforboldsregler. ' 

* MEN MAN REGNEDE med, at 

denne Pagt, som man altsaa 
1kke sclv fulgte, vllc.lo garantere Fred 

meUem Folkene. 

Dansk Udenrigspolitlk kunc.le nm

sten syncs at lndskrronk.o slg til en 

Rejse til Geneva 1 September Maa

ned. 

Udenrigsm!nist.eron bar forlmngst 
__ , ___ ~4- • ... - ..... 

litet ove1·for <leo kommende 'rids Be

givenheder I Europa. 

1\fen det vii blivc Opga\·en i Ste

det for den kollektive Uslkkerhed, 

der hers lcer ude I Europa, a.t skabe 

natlonal'Siklcerhed I Not·den. 

Og skal der bllve Talo om i den 

nmrmeste Fremtld at tjene Folkefor

bundets Frcdstanke, da kan det kun 

blive igcnnem at g0re den interna

tlonale Fredstanke til en regional 

Fredstanke. 

* 
D ET var FolkeforblUldspoliti.kens 

afg0ronde Fejl, al den troede 

paa en Verden uden Forandrillger. 

Den bavde vel en Rev1slon.spara.graf, 

men den var sa.o.ledes lormct, at den 

ikke kunde faa •. praktlslc Betydning. 

Tankcn om nile Folks Garant! for 

alle Folks Grm.nser maalle forudsret

te, at det overalt drejede sig om 

Gmmser, dcr laa fast. 

Men !or en hlstorlsk Betragtning 

maatte der vrore eo ganske afgeren

de Forslccl mellem en militrer og 

mindes, at Danmark ligger i Norden. 

Her er der Mullghed for at skabe et 

Fredsomraadt', selv om Europas ov

r!ge Magter slculde gaa i Krig. Imel

lem de nordlske Lande er det· Intel, 

dcr sklller, men meget, der binder. 

Danmark cr I Dag paa en belt 

anden Maade end I det nlttende Aar

bwldrede, ja, I Vlrkeligheden ogsaa 

pa.a en belt anden Maade end t 1914, 

Del at Norden. Fra Digterkronlngen 

I Lund tll Dybbols Fald var den sen

timenlale Skandlnavismes Perlode. 

I denne Tid skabtes Folelsen at Nor

den som en aandelig og delvis folke

l!g Enhed. Den dansk-svenske Mod

smtnlng vcg for den langt nyere 

dansk-tyske Modsretning. 

Men i Virltellgheden var clet jo 

lmn en Del nf den danske Stat, der 

var De-l af No1·den. 

D ERFOR 1-'0R.MER Nalionu.l

liberallsmcns Periode sig og

saa som en Kamp mellem den dansk-

Sandler 011 Munch - e n •v•n•lt Udenrit~•mlni.ter, •om vi( NorJen, 011 en 

Jt~~Uir - •om i~tpntintl vii. 

ekonomisk GrlllDBe, der gik tvlill'!J 

igennem tyak Natlonatitetsomraade 

o~ en naUon.alt bestemt Grmnse. 

Nogle Grcenser var ved Fred.sslut

nlngen blevet rondret 1 Overens.stem

melse mod Folkenes Selvbestemmel

sesret. Andre Grmnser var ikke Na

tions-, men Statsgrmnser. 

Men den .,kollektive Sikkerhed" 

garanterede begge Slags Grmnser 

paa samme Maade. 

* 
VERDEN var 1 1919 lkke moden 

tH Folkeforbundsta.nken. Og 

maaslte <len for aile Tider vil forbll

ve en Drem. 

Det var kun radikalsocialistiske 
"" ---A---- -• ~1\r-....,•e. t;'n-..h,n"'trl 

tyake Helstatstanke og den da.ru!k

nordlske Ejderatatstanke. 

Og !erst da den gamle Helstat, der 

byggede })68. de dynastlske Traditio

nor og som det·lor var uden Rod 1 

'l'idens liberate Virk.elighed, va.r 

b1>rroDgt af den na.tion&le Id6, laa 

Vejen aaben for nordrsk Politlk. 

?.fen saa lmnge det danske Grmnse

sporgsmaal lkke havde fundet sin 

Afgerelse ud fra Folk~nes St>lvbe

stemmelllesret, rnaa.tte det staa som 

en Hindrln.g for nordisk Polltik. 

I De.g llgger dette anderledes. I 

Dag bar Danmnrk en Sydgrronse, der 

et· fastlagt ud fra. Folkenes Sclvbe

stemmelscsl'(~t. og som er i dyb Ovcr

ensstenunelse Dled den tyske Nallo

nalsoclalismes 0nske om en nalio.nal 

~;is og I F1·ederikabavn en Basis tpr 

de lmll\8 Skibstyper, hvorfra sa.avel 

Oslofjord som Indsejlingen til ~te

horg v11 ktmne kontroleres. Under 

vi~:~~:~e Om&tamdigheder vilde det sam

Ill<' kunne na.as fra de dan.ske Ko.tte

ge.teeer. 

Det er snart lmnge alden, man er 

bcgyndt at tale om Bornholm aom 

en mullg Luttbasi.s undet' Krlg 1 

0:stemoen parallelt med G8t1and og 

Alandseerne. Den store svenske For

svarskoiDlll.lssion kommer 1 llln &

trenknlng lnd paa .dette Forhold. 

* 
0 G DET ER af a!gerende Betyd

ning, at den strategiske Inter

esS(> I r<'t lwj Grad er forskubbet f'ra 

St.ore Breit til 0resund. I 1914 var 

det Gennemsejllngen gennem Store 

Brelt, dt>r havde den virkellge Betyd

nlng. Men otter, at det nu er m'Ullgt 

at opst!Jle svmrt ArUllerl paa Feh

mcrn og derigennem spmrre Farvan

dct roellem denne 0 og Lolland, bar 

0rC!6Und, selv om d~ sterste Sldbe

typer lkke kan gaa 1gennem her, 

taaet en helt ny Betydning som Ad

ga.ngsvej til 0sterS0611 1 Krlg.stlder. 

Men 0resund er dansk-svensk Se

omraade. Her vii det lk.ke vsere mu

ligt at krmnke dansk Neutralltet 

uden samtldig at kramke svensk. 

Enhver ved, at 0resundsbyerne lk

ke kan .forsvares mod Angreb tra 
Lutten uden gennem da.nsk-svensk. 

Samvlrke. 

Men v1dere er Forboldet det, at det 

ikke vii vrore mullgt at !orsvare det 

sydllge Svetige mod et strerkt An

greb, der ka.n benytte Sjmlland som 
St\0111&. 

Het·om skrives i den svenske For

svat·sJ<ommlssions Betsenknlng: .,Ef• 

ter at have betvunget det da.nske 

Forsvar, vllde en Fjende have Mu

llgbed for &t smtte et Angreb lnd 

p&a Ska&ne over 0resund. Som Folge 

at den korte Atstand over til c3en 

svcnske Kyst vii et saadant Fore

tagende, ialtfald delvist, kunne un

derstotLes at paa dansk Omraade op

stlllet Artllleri." 

Saa.lccles bar KrigsvMbnenes Ud

vlkling: Flyvemaskiuetne og <let 

la.ngtrrekkende ArWleri, paa en 

slrerkere Maade end tidilgere gtvet 

du oordlske Lande frelles Forsvars

lntere88er. Derom skrev for et Aars 

Tid al<len ,SvenBka Dagbladet" 1 en 

stor Leder: .,Sjmllands Forsvar er 1 

Reallleten saa sammenflettet med 

Skaa.nes, at det ctan.ske Forsvars 

Beska.rtenhed for Sverlge er en for

sle Kli\Siiles I,uterei!!Be." Men Blaclet 

fortllrolLer: ,,Saaledes t:Eenker dog 

Dannw.rks store Statsmand, 'I'hor-



· med nt sovc gansko t.ortrln!Urt om 
Nattcn. 

Folkcforbundspagten er blevet en 

Sovepude for dansk Udenrlgspollt!k. 

.Man opfyldte ikke dens Bestem.mel

ser. Enhver vcd, at den danske Mlll

t&rordning var en Haan mod Fag

ten: lkke blot mod dens Sanktiona

paragrat, men ogsaa mod dena Ned

rustnlngsparagrat, dcr fremhawer, at 
der kun ber n~ tu det Mini· 

mum, der er forenellgt med Hen.sy

net tu den natlonale Sikkerbed og 

Udferelsen at eventuelle intematlo

nale Stra.fteiorholdsregler. 

* MEN MAN REGNEDE med, a.t 
denno Pagt, som man altsaa 

lkke sclv fulgte, v1lde garantcre Fred 
mellem Folkene. 

Dansk Udonrlgspolitik kWlde n~e

sten synes at indskrtenke slg tu en 

Rejse til Gcn~ve i September Ma.a
ne<L 

Ude.nrigsministeren bar fot·lrengst 

erkendt, at dcr ikko er Slkkerhed at 

finde I Gen~\·e. Hvorfor har han da 

ikke gcnnem sin PoUtik sogt at give 

det danske Folk en ny Sikkerbed? 

Er maa.ske Sandheden tlen, at 

dansk UdenrlgspoliUk bar vreret be

stemt at to Tlng: Radlkalismens 
Dremmeteorier om Voldgift som den 

atgorende Faktot· i Vcrdensudviklin

gen og Soclallsmens landsskadelige 

Samarbejde med den intcrnationale 
Marxisme? 

Det er saa. sa.ndellg ikke for tid

ligt, at det danake FoUts Interesser 

paa.ny bliver Udgangspunkt tor 6en 

danskc Udenrlgspolltik. 

Denne maa have tre Hovedformaa.l: 

Bevarelsen at Landet.s Selvstamdig

bed, Opretholdelsen at dets lntegri

tet og Slkring at Folket.s Fred. 

Dansk Uden.rtgspolitik har der

lmod lngen akUve Ma.al. Aile Dele 

af det danske Folk onsker Neutra-

Sandler og Munch - en •uen• lt Utlenrit•mlni•Ur, • om uil Norden, o, en 
don•lt - eom inpnt/f16 flit, 

ekonomisk Gralnse, der gtk tveers 

igennem tyak Nationalltetsom.raa.de 

og. en natlonalt beatemt Gnenae. 

Nogle Grmnser var ved Fred.!alut

ningen blevet amdret 1 Overensstem

melse med Folkenes Selvbestemmel

sesret. .Andre Gramser var ikke Na

tions-, men Statsgrrenser. 

Men den , kollektive Sikkerhed" 

garanterede begge Slags Grmnser 

paa sa.mme Maade. 

VERDEN \'ar 1 1919 ikke mo<.len 

til Folkeforbundstanken. Og 

maaske den for alle Tider vll forbll

ve en Drmu. 

Det var kun i radlkal.!socialisUske 

Taagedr0mme, a.t Folkenes Forbund 

var opbygget paa Begrebet Afl'U8t

ning. I Virkellgheden va.r det opbyg

get paa et udvldet Forsvarsbegreb, 

nemlig pa.a den Tanke, at den eo

kelte Stat lkke blot. skulde forsvare 

sin egen Eksistens, men ogMa aile 

andre Staters Eksisten.s. Det var en 

storstilet Forsva.rsliga, der blot ikke 

havde nogen Vlrkellghed udenlor 

Teoriemes Verden. 

Der var det rigtlge I Folkeforbun

dets Orundta.nke om gensldlg Hjrelp 

mod Angreb, at i en Verden, hvol' 

A.fstanden ikke lrenger ekslsterer, 

maa aile Folk paa en belt anden 

Maade end tldllgere have Interesse I, 

at der er FreO. 

Men Pagtens Fredre ba.vde vlst 

Tilbojelighed tu at averse, a.t denne 

Interesse ikke er lige strerk for aile 

Folk. Hollands Interesse for Freden 

1 0stasien er betydeUgt Stl2rkere end 

t . Eks. Grrekenla.nds. Der!or vilde 

det ogsaa vrere rlmeUgt her at stllle 

stDrre Krav Ul Holland end til Grre
kenland. 

Man havde maattet opdele den 

kollektive Slkkerbed tgennem regto

nale Pagter. Det var da opaa den 

Maa.de, Sir Aus ten Chamberlain vll

de have udtert Pagten paa. Locarrto 

var ment som en Begyndel8e. 

Derfor maa ogsaa. dansk Udenrige

politlk forlade de internattonale Teo

tiers Grundvold og gaa tilbage UJ de 

geopoUtfske ForudsmtnJnger. 

Og der er det godt og ga vnllgt at 

t yake He!Btat.stanke og den danSk

nordlske Ejderst.atstanke. 

Og f01'8t da den gamle He!Btat, der 

byggede pe.a de dyna.stiske Traditio

ner og som derfor var uden Rod 1 

Tidens llberale Virkeligbed, var 

sprrengt at den na.tionale Ide, laa 

Vejen aaben for nordTSk Politik. 

Men saa lrenge det d.a.rulke Grrense

sporgsma.a.I ikke ha.vde fundet stn 

Afgerelse ud fra Folkenes Selvl>e

stemmelsesret, maatte det staa 110m 

en Hindring for not•disk Politik. 

I Dag Jigger dette anderledes. I 

Dag har Danmark en Sydgrrense, der 

er fastlagt ud fra ~lkenes Selvbe

stemmelsesret, og som er i dyb Q\'er

ensstemmelse med den tyske NaUo

nalsocialismes 0nske om en national 
Orrensedragning. 

Baade i Syd og 0st er .Nortlens 

Crrenser da I Dag natlonale Grren

ser, der kan betragtes som ende
llge. 

Inlet Land i Norden rummer in

dentor sine GrEen.Ser noget Irredeot.a. 

Intet Land l Norden stiller Krav on1 

Omraader udenfor sine Gra:nser. Og 

dermed er Mullghedcrne for en nor

dislt Fred.spolitik givne. 

Og mens det I 1914 kunde sig-es, 

at baade det ene bg det a.ndet For

hold stlllede sig forskeUi$t .for de 

forskellige Lande i Norden, er i Dag 

den almindcUge lnd.stilling overfor de 

udenrigske Problemer den samme. 

Samtidlg hat· den strategiske Ull

vikll.ng medfert, at Norden paa en 
belt anden Maade end tidligere er ble

vet en milllrerpolitlsk Enhed. 

Enhver mae. erkende, at Dane\•lr
ke3tlllingen ikke realpoliti.sk kunde 

kaldes Nordens :millta:re Sydgrren.se. 

Og hvor stl2rk end Sveriges 0 sterso

lnteresse er, va.r de da.nske Minespmr

ringer 1 Storti Breit I 1914 kun at mid

del bar Interesse for Sverige. 

I Dag er Forholdet det, at som 

En.glands terste Forsvarslinie ligger 

ved Rhlnen, maa Sveriges ferste For
svarslinie Ugge paa dan.sk Landom

raade. Ogsaa det sydlige Norge er 1 

Dng en Del a.f samme stt•ategtske 
Rwn som Danm.ark. 

En Fjende, der havde besa.t Jyl

la.nd, vilde melletn Frederlkshavn og 

HjerrJng kun.ne indrette en Luftba· 

greb, der kan benyttc Sjrelland som 
tOll!:&. 

Herom skrives 1 den svenske For

ilvarskommLss!ons Betlienkning: ,Ef

ter at have betvunget det danske 

ll'oravar, vilde en Fjende have Mu· 

llgbed for at Slelte et Angreb ind 

paa Sk&&ne over 0reaund. Som Folge 

at den korte Afstand over til den 

svenske Kyst vil et saada.nt Fore

tagende, laltfald delvist, kunne un

derstotles at paa dansk Omraade op

stiliet Artilleri." 

Saaledes bar Krlgsvaabnenes Ud

vlkling: Flyvemasklnerne og det 

langtrrek.kende Artilleri, paa en 

strerkere Maade end Udllgere givet 

de nord!ske Lande freUes Forsvars

.iJtleresser. Det·om skt·ev for et Aa.rs 

Tid sldcn ,Svenska Dagbladet" i en 

stor Leder: ,Sjrollands Foravar er i 

Realitet.en saa sammenflettet med 

Skaanes, at det danske Forsvars 

Beskaffenhed for Sverige er en fer

ste Klasscs Interesse." Men Bladet 

fortsretter: ,Saaledes lll!nker dog 

Da.nmarks store Statsmand, Thor

vald Stauning, lklte. H.D.n melder sig 

Gang paa Gang ud a.f Norden, bvil

ket dog iki<e mcdtoret· Afbud tU de 

nordlske Bankette1." 

Et halvl Aar tidllgc.re bavde 

S\'Cnsk .. Socialdemoltraten" skrevet: 

,.Vort Standpunkt udelukker lkke en 

princlpiel Dl'Oftclse af Spergsmaa.· 

let om no,·disk Forsva.rsforbund. Alt 

giver en F'olelse llf et nordisk Fre

dt•eland. llvad der krlllnket· den ene, 

vii med Livsinstinktets Rea.ktion bli

ve folt som Krronlcelse a.f den andcn. 

Hvad der var Romantlk i 1864 er 

der!or I vore Dage Jevende og or· 

ganisk Realltet. Tvivler derfor egent

llg nogen om, at vi, hvts Krigen 

kol'lUner, staar som een Mand mod 

et Angreb paa os eUer paa eet a! 
vore Folk?" 

Men del danske Socialdemokrati 

tog intet HensYJl til dis8e sven.ske 

Qvfordringer til at slkre ~ordens 
Fred. 

Derior skrev det r11dikale Blad 

.. Uppsala Nya Tidnlngar": Det er en 

uundgaaelig Forudsa!tning for en 

Forsvarsalllance, at a lle deltagende 

Stater er rustet etter Evne". 

Og liberale Blade begyndte at krre

,.e nordisk Politlk udenom Danmark. 

t den a llet•sictstc Tid e1· den sven

ske Statsmlnts ter Per Albin Hansson, 

hvls nordlske Indstilllng er kendt af 

aile, begyndt at l.ndr ette sin Politlk 

ud fra en Erkendel.c;e af Danmarks 
Svigten. 

Folkeforbun.dets Slkkerbed er bor-

te. Skal Danmark nu ogsaa se den 

nordiske Slkkerhed forsviude ? 

Der er i Dag Mullghed for a t s1kt·e 

Freden i Norden ved at skabe et 

dan8k F oravar gennem nordisk sa.m
arbejde. Men Iader man 'l'iden gaa, 

cts. vH en nordisk Sikkerh~dspollUk 

bllve Virkelf'ghed udenom Danma.rk. 

Regeringen bor oplyse det danske 

· Folk om, at. skabes der lkke nu et 

Forsvar, bliver Danmark dermed 

udelukket af Norden. 
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~j rr !l'otltl¢9Ct f ~teibt: 

l'ie 1'tinen ftn& &ie Ju&en &e~ ·~oeeen~ 
i'tinifcbe QlefdJ 4ff~gebetiud1e 

Durd1 tlie tliinifd?e P reffe gingen Pi1r3~ 
Tid2 lndbungen iiber norwegi)cf?e &flaup
tungen, iXlfi bi:inifcf?e lfgenten in \-rrei:le. 
rilsQat>n t>erfud1en, Reifenbe uon ber &. 
nutJung l>er norwegifcf?en Uutomobi!fi:iqre 
"Peter IDeffei" .ab3uqalten. Diefer Streit 
ift Weniger intereffant a{s bie <3etrac:Q .. 
tungen, bic bie &eitung "Sorftabspoften" 
untcr l>er obigen Ueberfd1rift an biefe 
:Oorfi:iUe fniiiJft: 

.. ~in .altes ll>ort jagt, ,bafl Me na
nen bi.e .::Suben bes Uorbens ftnb". Die. 
fes 5pricqwort iit nid1t o~ne <5runb 
entftanben. ~s qibt un3al1Iige gefct?mad'. 
lofe <5efd1Ciftsformen. bie bas 5pric:Q· 
wort gefd7affen Q<lben. 

(fs gi-bt felbftt>erftiinbHc:Q e:qrenq.afte 
bi:inifc:Qe <!>efd1iiftsleute_ genau wie es 
eqrenqafte iilbifd)(l l{aufleute gibt, aber 
in ~r c:tfeic:Qen ll>eife wie uie!e aU3u 
f m<ltte .::Suben einen U nwiUen gegen 
bie .::Suben ais <1Xln3es fc:Qaffen. fo gibt 
es 3Wifcilen ben Diinen eine gan3e &aql 
min~rwertiger (fiemente, bie b.as <I>e
famturteil beemj(uffen. 

Di:inemarls Scf?winbei tn ber <5ron. 
Ianbfacf?e ift lein ifolierter VorfaU. (fr 
3eigt, ~R bie bi:ini[cile nation anbere 

(fqrbegriffe Q<lt, ai5 fie fonft im nor • 
ben qenf c:Qen. 

Diinem<lrls offi3ieUes 2luftreten ift 
ebenfaUs uon biefen weniger eqren.Qaf. 
ten <!>efc:Qi:iftsmet~oben gepriigt. bie 
bem eflrenqaften CUil ber &uollerung 
fc:Qaben. 

Sis bie (fqren~ftigl'-eit wieber im 
offentiicf?en i'e'ben Donemat'l~ ein3ieqt, 
mufi ble 5uaba uon ber <5emeinf~aft 
l>es Uorbens <lU fqoren . 

Uebtigens ift <5ronf.a.nb nor.wegif~s 
tan() unb bie nor~gifdle Jugenb wi:rb 
bas Diebesgut wteber~oten, tl)(!nn bie 
~it reif i:ft." 
Wir wolkn uns brefe Ueu~ung-en 

~r in ber Q)sloer Vorftabt 2ller erfc:Qei. 
nenl>en ~ttung gewift nic:Qt in nollem 
Umfang 311 eigen mac:Qen unb betonen, 
b.afi wir ilber bie .::Su~n eitte Uuff<lffung 
f?aben, bie fie nic:Qt <lis Verglei~~maf)fta.b 
filr norbifcf?e Ungelegenf?eiten geeignet 
etf d?(!inen !a ffen. Der 2tuff<lfJ ift abet 
em auff~fufireic:Qer &itrag bafil-r, baf) 
bey bi:inifcfte 5t.anbinanismus boc:Q offen· 
bar tn Uor~gen nod} nic:Qt fo -nerbrettet 
ift. wie bles nac:Q ,Sfensborg U:Dis" unb 
,~olruttg 41 l>en Unf <f?ein qat. 
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lta••slre11e e1· Nftrfle11s 
jtttle1·. 

lt11111lt fttl•ret••i••tJsslciltlt. 
Det har vrert danskene en torn i disse setter sitt preg pa omd~m

J.)iet at -vi endelig har fatt en tid~~~ met. 

messig fergc meJl:!m Noqsc 0L~ Danmarks svinoel i Gronland~.&
Danmark, og at. denne ferge e1 ken er in1:,ren isolert foreteelse, d~t 
norsk. I viser at den danske nasjon som 
• «Peter We~~~ har med rcttc &~dan har a ndre hedel'~ig~etsbegr~

fat;t en god POSisjon og ~kes mer per enn de som herSker 1 det J)Vrl
og mer av automobil-turistenc. Et 8je Norden. 

dansk rederi som har en konkur-1 Danmarks offisielle optreden er 
rerende ferge har mattet g-ripe til ogsa preg-et av denne mindre he
lite smakelige forretningsformer. derlige forretningsskikk, som ska
Tuliister som .>k~l benytte den nor- der den hederlige del av Danmarks 
ske og bwte ferge blir antastet ·av befolkning. 

frekk)e danske agenter, som S¢ker Inntil he~erlig·heten nar frem i 
a overtaJe dem til a benytte den ~anmarks offentiige 1iv, sa ~r 
danske hat. Likcledes s0ker disse svadaen om fellesskap i Norden 
pagaend.e og frekke agenter a rak- oph,elre. 

ke ned pa den norske hat j hap For~vrig er Gronland norsk land 
om a narre turist?ne over tiJ dan- og den nonske ungdom ~al nok 
skebiiten. &1m man kunde vente nar tiden kommer ta tilbake tyve
har den ~verste Jedelte i c;let dan- godset. 
ske rederi, benektet at denne frek-
ke trafikk drives. Imidlertid fore-
ligger Utal.\ige vidnesbyrd fra he-
derlige nordmenn som er b:litt an 
tastet av danskenes agenter, s ;; 

det nyttet likke for danskene a be-
nekte faktum ::>g spi]k uskyldige. 

1 

Nordmennene har heldigvis rea- 1 

gert !Jundt mot denne skammelige 1 

dan~>ke trafikken og danskene har 
neppe bJandt skikkelig-e folk op- 1 

nadd noget ved sin trafikk. Det •Jr 
et gamme~t ord, som sier at «dan
skene er Norde:1s j0tler». Dette 
ordtak har ikke kommei utet, 
gTunn. Det er utaJlig-e smakl(?Re 
forretn ingsforme>r, Liltvarende dct
te med agenttrafikken, som har 
skapt ordtaket. 

N u er det selvsagt hededige daJI
ske forretningsmen n, likesom det 1 

er hederlige jcxli~ke forretnings-1 
ll'b::!nn, men pa .::arumj~ mate som 
mange for smarte j~er, skapcr 
uviljen mot jcxlene som he:-lhet, sa 
er det blandt da.nskene et &1 stort 
antall mindreverdige element~r at 
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frem til resultater. Et samarbeide 
uten det andeligc grunn1ag f0rer 
ikke frem - er helt verdilest. Det 
er jo nettop del som innerst inne 
ogsa er kjernen i sp0rsmalet krig og 

fred. Det hjelper ikke med aU ver
dens folk~forbund, fredstaler og 
fredstraktarer, sflfremt det ! n de. 

~·~··~~··················· l F0rst og fremst ma vi laere hverandres ~ 
I i g e g r u .n n I a g ikke er tilstede 
i og me'llem nasjonene. 

Det er sagt at det var de tyske 
skolelrerere som vant krigen i 1864. 

Og like sa sikkert er det at det blir 

folkeopdragerne og ungdomslrererne 
som vi! Iegge et belt nytt grunnlag 

for del: nordiske samarbeide. Derfor 
ska:l de ny-nordiske &ynsmater inn 
i a:lle skoler, f0rst og fremst i ung

domsskoler o.g gymnasier. 

P. 0. Chri8tiansen. 

Hi 11 e r 0 d, Nord-Sjrellaud i juli. 

T""\ EN utenrikspolitiske og in· 
1.d nenrikspolitiske utvikling i 

Europa i de senere ar viser 
en truende fare for de sma, men 
ennu frie demokratiske starer. I de 
nordiske land ser man med frykt pa 

fremtiden. Hvordan vi\ det bli for 
oss? Skal vi mrste vlu;e tilkjempe
de menneskerettigheter? Skal sam-

~ historie a kjenne. De nyopdukkede ~ 
~ skandinaviske str0mninger har intet laert ~ 
~ av fortidens s.kjebnesvangre fe iltagelse. ~ 

En samtale med h0iskoleforstander C. ~ 
P. 0. Christiansen, Hiller0d, Danmark ~ 
om den ny nordiske bevegelse - - ~ 
···~············~·~·····t .. 

Av Johan 

Pa reise -over Sjrelland opsekte 
jeg C. P. 0. Christiansen, og bad 
ham fortelle !itt om sitt arbeide. 

- Det nordiske er min hovedop

gave, sier C. P. 0. Christiansen. De 
har sikkert merket interesse for 
nordisk samarbeide overalt i Dan
mark, fra «Det Unge Grensevern, 
i syd, til Sjrelland i nord. Og den 

som hae oplevet utviklingen siden 

Myklebust. 

var det av aile folk som sterkest 
og dypest felte sin nasjonale egen
art, og som derfor sterkest reagerte 

mot den danske skandinavisme, som 
ferst og fremst tenkte pA sin egen 
grense i syd og pa a fa hjelp i et 
knipetak av de andre nordiske folk. 

me skjebne overga oss som andre • verdenskrigen til nu blandt dansk 
ungdom, vii ha rnerket en avgjeren
de forandring i opfatningen av Dan
marks forhold til omverdenen. Inn
til 1933 tenk.te vi internasjonale 
tanker. Danmark var et land blandt 

aile andre land, og vi interesserte 
oss langt mer for England, Fra.nk
rike, Tyskland og Rusland enn for 
vart eget land. Fra disse land ven
tet vi de store impulser. Vi hadde 

Danmarks historie, vi hadde ver
denshistorie, danskundervisning og 
undervisning i tysk og engelsk. Vi 
hadde en sla,pp og foreldet ..skan
dinavisme som levet hist og her. 
Men vi hadde ikke noget virkelig 
kjennskap til Norden og nord1ske 

forhold. Derfor kom da ogsa Gren
landssaken OV'erraskende pa det dan
ske folk ; man kjc:ntc ikk"e det :min

ale til det norske syn pA Kielerfre
den og de gamle kronlande. 

VIi rna bygge en ny grunn under 
det fremtidige samarbeide i Norden. 
Vi rna bygge det kommende Norden 
op pa a:lt som er sundt og Ji.vskraf
tig i de nordiske folk, pa det nasjo
nale i Finland, pa norsk selvstendig
hetstrang, pa den i.slandske selvfe
l~lse, og pa den frer0iske folkebeve
gelse. Vi mener at alene d~rigjen

nem kan vi lrere a forst! vAr egen· 
art, og forsta og respektere de an
dre nordiske folks rett til samme 
livsutfoldelse. D a og ferst d a 
kan det for a·lvor bm tale om et 

fruktbart samarbeide mellem de nor
diske folk. Et samarbeide forut
setter jo et samspill mellem verdi· 

fulle forskjelligheter, og sAdanne 
finnes nettop hos de nordiske folk. 

stater i Europa? Og bvordan vi! 

dct bli med oss i et kommende slor
maktsopgjer? 

Se, det er naturMg at man stiller 
slike spersmal. Og det er naturlig 
at de nordiske stater i den farlige 
tid vi lever i seker sammen for a 
verne de felles menneskelige verdicr 
de har. i de frie forfatninger, og for 
a verne sig mot en ny krigs redsler. 
De nordiske land vll sa·mlet sta 

sterkt, iongi respekt utad. Netlop 
ut I.ra dette syn er man i Danmark 
meget sterkt interessert for et nor
disk san1arbeide. Hvor jeg under 
mitt ophold i Danmark er kommet, 
har jeg m0tt interesse for samar
beide mellem de nordrske land, ikke 
bare militrert, 0konomisk og politisk, 
men og&i i h0i grad hvad der gjel
der kulturene omrA.der. De nordiske 
land bar en chanse i de tider vi gar 
i mete: ved samarbeide og felles· 
optreden a ivareta t:reden, friheten. 

Den ivrigste talsmann for dette 
ny-nord:iske syn er heiskoleforstan

der C. P. 0. Christianeen pa Hille
n~d, Nord .. Sjrelland. Han er kjent i 

Danmark som en betydelig skole
mann, og han !bar et navn over hele 
Norden som talsmann for Nordens 
sak. Hans skole pa Hillered - Den 
nordiske h0jsk()le for nordisk ung
dom - viser tydelig at det er reali

teter bak hans arbeide for ny-nor-

1933 forandret imidlertid belt 
situasjonen. Da blev nemlig «Det 
Unge Grensevern:. startet med sin 
sterke nordiske innstilling. Det 
gikk op for oss dansker, at Europa 

gikk en fremtid imete vi tidligere 
ikke hadde lenkt oss muligheten av. 
Med kommunismen i 0st, de nasjo
nale diktaturer i syd, og vestmakte
nes voldsomme oprustning, blev Eu
ropa mer og mer fremmed for os.s 
dansker. Alles eine vendtes mot 
nord, ikke for a fa hjelp; men fordi 

vi fel te slektskapet sterkere enn fer 
i var tusenarige historie. 

- Man er i Norge ofte skeptisk 
overfor talen om Norden eller Skan· 
dinavien. Mange tar sterkt avstand 
fra hvad man kaller «nordisk sam-
r0re:.. 

- De rerer her ved det sprin
gende punkt i vart arbeide for en 
he! ny-nordisk innstiling. Men den
ne innstilling er sa forskjellig fra 

- De mener altsa at det ma ut
vises st0rre imetek()mmenhet, og at 

man ikke skal st! steil og selv
god pa sitt? 

- Ja, net.top! Men .,ka\ vi ko"ln

me sA. langt, m! der gjeres et om
fattende arbeide, en kraftinnsats 
over hele Norden. F0rst og fremst 

rna vi lrere hverandres historie A. 
kjenne, og da i f0I'Ste rekke vA.r egen 
tid, nutiden. Idag vet vi langt mer 
om fjerne, ukjente land enn vi vet 

om vare egne naboer, og da er det 
ikke underllg at vi ofte misforstA.r 
hverandre. 

- Er den nordiske bevegelse av 
rent pedagogisk og kulturell art, el
ler tar den ogs! sikte pA prakt:lsk 
politikk, f. eks. ekonomiske eller mi
Iitrere fellesopgaver? 

- Vi som kailer OS$ ny-nordiske 
0nsker av hele vart lbjerte det ster
kest mulige 0konomiske og miJ.itre:re 

samarbeide i Norden, som elle.rs pa 
a lle andre omrader - dog ut fra en 
belt ny forutsetning: Den neieste 
forst!else av hverandre, den full
komneste andelige og sproglige 
selvutvikLing. Med respekt for hver

andres egenart, det krara:kteristiske 
og verdifulle, andelig og nasjonalt, 

Vi kommer sa til hvad De spur.te 
om praktiske arbeidsLinjer. Det kan 
nevnes at for den dan.ske folkesko
le gjer det nystiftede cNordisk Sam
fund:., hvis sjel er biblioteksmannen 

J0rgen Banke, et grundig og omfat
tende arbeide. For den c:ia.n8ke 
landsungdom arbeider formannen 

for de danske ungdomsfo.reninger, 
Jens Marius Jensen, gjennem ut

veksling av unge i sama:r.beide med 
Noregs Ungdomslag og det svenslre 

«J ordbrukernes Ungdom.sforbuncb. 
A v folkebll!iskolene her i Danmark 

gar tre i srerlig grad inn for den 
nordiske sak, nemlig Askov med sitt 
nordiske lmrerkursus, Bredrup Hej· 
skole i Syd-Sjrelland gjennem nor· 
diske ungdomsuker, og den ny-nor

diske hejskole her ved Frederika· 

borg. Vi bar her alltid en norsk 
lrerer; der undervlses bAde i lands

mal og i riksm&l. Vi bar likeledes 

alltid en svensk lrerer her ved sko· 

len. Store grupper av elevene sam

lee og blir innfert i de nordiske 
lands sprog og kultur. 

Vi bar her elever fra. Norge, Sve

rige, Finnland, Island, Fmr0ya:ne, 

Danm.ark, ja, til og med gronlen

dere. De rna skrive at der er T 
folk i Norden, ja, 8 nAr lappene 
medregnes! 

Vi tar pa et srerlig nordisk stu
diebold de store nordiske spersm!I 
op til belysning, et hold med 4 lre

rere og 20-30 elever. For hele 

skolen blir det beste som finnes i 

de forskjellige nordisk<! land gjen

nemgatt i historietimene. Og re
sultatet er klart og avgjort: n y

n o r d i s k. Elevene vender hjem 

enda mer bevisste om sine lands 

verdifulle egenart; men ogs! med 

forstAelse og kjrerlighet til de an

dre land i Norden. Ingen sammen

blanding; men mere oss selv gjen

nem v!rt nrermere forhold til de 
andre nordiske folk. 

- J eg har under mitt ophold i 
Danmark flere ganger truffet pA. 

tilhengere av en ny skandinavisme. 

De taler stadig om Nordens enhet, 
politisk, ekonomisk, kulturelt, mili

trert og admini~ra.tivt, altsa ~n 

nordisk stat med felles riksdag og 
centraladministrasjon f . eks. i C':rl'lte.. 

borg. Hvad sier De hertil? 

- Jeg vii si mot disse nyopduk
kede skandinaviske strmnninger at 

de intet bar lmrt av fortfdens skjeb

nesvangre feiltagelse. Man kan 
skrive hvor meget man vii om en 

felles nordisk stat, - det er og bUr 

kannest0perier, fantasterier uten 



oss? Skal vi mi·ste vllt"<! tilkjempe
de menneskere ttigheter? Skal sam

me skjebne overgli oss som andre 
stater i Europa? Og hvordan vii 

dct bli med oss i et kommende stor
maktsopgj0r? 

i syd, til Sjrelland i nord. Og den 
som har oplevet utviklingen siden 

verdenskrigen til nu blandt dansk 
.. ungdom, vil ha merket en avgj0ren

de forandring i opfatnin·gen av Dan

marks forhold til omverdenen. Lnn

til 1933 tenk.te vi internasjonale 
tanker. Danmark var et land blandt 
aile andre land, og vi interesserte 
oss langt mer for England, Frank
rike, Tyskland og Rusland enn for 
vart eget land. Fra disse land ven
tet vi de store impulser. Vi hadde 
Denmarks historie, vi hadde ver
denshistorie, danskundervisning og 
undervisning i tysk og engelsk. Vi 
hadde en slapp og foreldet skan
dinavisme som levet hist og her. 
Men vi badde ikke noget virkelig 
kjennskap :til Norden og nordiske 
fo11hold. Del1for kom da ogsa Gr0n
Jandssaken ov>erraskende pa det dan
ske folk; man kjc:nte lkke ~t min

ste til det norske syn pa Kielerfre
den og de ga:mle kronlande. 

det fremtidige samarbeide i Norden. 
Vi mli. bygge det kommende Norden 

op pa alt som er sundt og iivskraf
tig i de nordiske folk, pa det nasjo
nale i Finland, pa norsk selvstendig

hetstrang, pa den islands-ke selvfe

l~lse, og pa den frereiske folkebeve
gelse. Vi mener at alene derigjen
nem ka'n vi lrere a forsta vAr egen
art, og forstA og respektere de an
dre nordiske folks rett til samme 

diske ungdomsuker, og den ny-nor

diske h0jskole her ved FrederikiS· 

borg. Vi har her alltid en norsk 

lrerer; der undervises bA.de i lands

mal og i riksmal. Vi har likeledes 

alltid en svensk lrerer her ved sko
len. Store grupper av elevene sam

les og bUr innf0rt i de nordiske 
lands sprog og kultur. 

Se, deter naturloig at man stiller 
slike spersmal. Og det er naturlig 

at de nordiske stater i den farlige 
tid vi lever i s0ker sammen for A 
verne de fclles menneskelige verdier 
de bar i de frie forfatninger, og for 
a vern~ sig mot en ny krigs redsler. 
De nordiske land vii samlet sta 
sterkt, inngi respekl utad. Nettop 
ut fra dette syn er man i Danmark 
meget sterkl interessert for e.t nor
disk samarbeide. Hvor jcg under 
mitl ophold i Danmark er kommet. 
liar jeg mott interesse for samar
beide mellcm de nordiske land, ikke 
bare militrert, 0konom.isk og po1itisk, 
men ogsu i h0i grad hvad der gjel
der kulturene omrA.der. De nordiske 
land har en chanse i de tider vi gar 

i m0te: ved samarbeide og felles
optreden A ivareta f.reden , friheten. 

Den ivrigste talsmann for dette 
ny-nordiske syn er h0iskolefor.stan
der c. P. 0. Christiansen pa Hille
r0d, Nord-Sjrelland. Han er kjent i 

Danmark som en betydelig skole
mann, og han thar et navn over hele 

Norden som talsmann for Nordens 
sak. Hans skole pa Hiller0d - Den 
nordiske h0jskole for nordisk ung· 
dom - viser tydelig at det <lr rcali· 
tetcr bak hans arbeide for ny-nor-

1933 forandret. imidlertid helt 
situasjonen. Da blev nemlig «Det 
Unge Grensevern:. startet med sin 
sterke nordiske innstilling. Det 
gikk op for oss dansker, at Europa 
gikk en fremtid im0te vi tidligere 

ikke hadde tenkt oss muligheten av. 
Med koromunismen i 0St, de nasjo
nale diktaturer i syd, og vestmakte
nes voldsomme oprustning, blev Eu
ropa mer og mer fremmed for 088 
dansker. Alles 0ine vend•tes mot 
nord. ikke for a fa hjelp; men !ordi 

vi f0lte slektskapet sterkere enn f0r 
i var tusenarige historie. 

- Maner i Norge ofte ske!PtiSk 
overfor talen om Norden eller Skan
dinavien. Mange tar sterkt avstand 

fra bvad man kaller cnordisk sam-
rere». 

- De r0rer her ved det sprin· 
gende punkt i vart arbeide for en 
hel ny-nordisk innstiling. Men den
ne innstilling er sa forskjellig fra 
den skandinavi.sme De nevnte, at 
jeg ved enhver leilighet tar avstand 
fra 80-arenes skandinavisme. Vi 
b0r markere var avstandtagen fra 
dens grunns:rm ved belt a forka8te 
ordet skandinavisme, og sette. inn 
et lhelt ny;tt ord: n y - n o r d i a k 
bev·egelse. Deter et navn som 
mer og mer far innpass i Danmark. 

- Hvad var efter Deres mening 
det forkjerte i ~en gamle skandinav
isme? 

- Jo, f0rst og fremst den ting, 
at den gamle skandinavisme Ia vekt 
pa oldtidens fellesskap, da en and 
og ett sprog behersket Norden. Den 
gamle skandinavisme M.bet A gjen
skape denne tilstand. Men denne 
bevegelses f0rere hadde ikke det 

fjerneste begrep om den historiske 
liv.slov i Norden, som f0rte til St0r-

re og st0rre forskjell mellem de 
nordiske folk. Og da man drakk 
punsj i spannevis for Nordens ande
lige og politiske enhet, var de en
kelte folk i Norden langt pa vei til a 
finne sig selv, som nor s k e, fin 

s k e, f re r 0 i s k e, som i s I a n d -
s k e. De sterkest•e livslover i Nor
den pekte alt dengang bort fra den 

andelige og politiske enhet eller 
ensrettethet, som skandinavismen 
kjempet for. Norge, d·et norske ft:>lk, 

\'' 

' ' 

livsutfoldelse. D a og ferst d a 
kan det for alvor bli tale om et 
frukt'bart samarheide mellem de nor· 
diske folk. Et samarheide forut

setter jo el samspill mellem verdi
tulle forskjelligheter, og sadanne 
finnes nettop hos de nordiske folk. 

- De mener al tsa at det ma ut
vises sterre imetekommenhet, og at 
man ikke skal sta steil og selv
god pa 8itt? 

- Ja, net.lop! Men aka! vi 'kom

me sa langt, rna der gjeres et om

fatlende al'beide, en kraftinnsa.ts 
over hele Norden. Ferst og fremst 
rna vi lrere hverandres histone a 
kjenne, og da i f0rste rekke vAr egen 
tid, nutiden. Idag vet vi langt mer 
om fjerne, ukjente land enn vi vet 
om vare egne naboer, og da er det 

ikke underlig at vi ofte misforstAr 
hverandre. 

- Er den nordiske ·bevegelse av 
rent pedagogisk og kulturell art, el
ler tar den ogsa sikte pa praktisk 
politikk, f . ek.s. ekonomiske eller mi
litrere fellesopgaver? 

- Vi som kaUer oss ny-nordis'ke 
ensker av hele vart thjerte det ster
kest mulige 0konomiske og militrere 
samarbeide i Norden, som ellers pa 

aHe andre omrader - dog ut fra oo 
helt ny forutsetning: Den neieste 
forstaelse av hverandre, den full
komneste andelige og sproglige 
sclvutvikling. Med respekt for hver
andres egenart, det karakteristiske 
og verdifulle, Andelig og nasjona:lt, 
vii et sadant samarbeide bli mere 
enn en d0gnbevegelse, vii dette ar
beide vare utover 0ieblikkelige fare
fulle konjunkturer. Det vii bli et ar

beide pa langt sikt; det vil bli et ar
beide for A. bevare friheten og men
neskerettighetene, de andsverdier 
som er like naturUg for ost~ som den 
luft vi innander. 

- Men hvordan mener De at 
de~te a·rbeide prakti k kan la sig 
gjennemf0re? Det rna jo ha sine 
praktiske arbeidslinjer? 

- Ja, deter visst og sant! Hvad 
angar samarbeide 0konomisk, mili
t.rert, politisk, er dette vare stats
menns, 0konomers og politi8ke fo

reres opgaver. Men vi arbeider pa 
a skape et nytt grunnlag for Nor
dens ungdom, og mener i det ny
nordiske a ha funnet dette. Et 
norsk..nordisk eller dansk·nordisk 
menne8ke er soorkere og sundere 
cnn en nasjonalist, som bare kjen
nel' sitt eget, enn en kosmopolitt, 
som intet har han regner for sitt 

egct. VArt arbeide vii foruten ved 
sin egenverdi bli av betydnin~ ogsa 
for det pra.kt.iske samarbeidoz. Man 

rna nemlig huske pa at ethvert sam
arbeide, ikke minst av praktisk-poli
tisk Art, fvi'Ut::letter et a:n de} i g 
g r u n n l a g, dersom man skal na 

Vi bar her elever fra Norge, Sve-
rige, Finnland, Island, Frereyane, 

Danmark, ja, til og med gnmlen

dere. De rna skrive at der er T 
folk i Norden, ja, 8 nAr lappene 
medregnes! 

Vi tar pA et srerlig nordisk stu
diebold de store nordiske spersm!l 

op til belysnlng, et hold med 4 Ire-
rere og 20-30 elever. For hele 
skolen blir det beste som finnes i 

de forskjellige nordiske land gjen
nemgAtt i historietimene. Og re
sultat.et er klart og avgjort: n y

n o r d is k. Elevene vender bjem 

enda mer bevisste om sine lands 
verdifulle egenart; men <>gsA med 

forst:Aelse og kjrerlighet til de an
dre land i Norden. Ingen sammen

blanding; men mere oos selv gjen

nem vArt nrermere forhold til de 
andre nordiske folk. 

- Jeg bar under mitt ophold i 
Danmark tlere ganger truffet p! 

tilhengere av en ny skandinavisme. 
De taler sta.dig om Nordens enhet, 

politisk, ekonomisk. kulturelt, m.ili
trert og administra.tivt, altsA 6n 

nordisk stat med felles riksdag og 
centraladministrasjon f . eks. i Gete

borg. Hvad sier De hertil? 

- Jeg vf1 si mot disse nyopduk
kede skandinaviske strmnninger at 
de int.et bar Isert av fortidens skjeb
nesvangre feiltagelse. Man kan 

skrive hvor meget man vfl om en 

felles nordisk stat, - det er og bUr 
kannest0perier, fantasterier uten 

nogen som helst tilknytning til det 

levende liv. Hvor skandinavismen 

drommer om en nordlsk nasjon, en 
nordisk regjering og rlksdag og en 

nordisk kultur, kjenner vi 8 vok

sende folkekulturer i et fritt og in
derlig samarbeide. P! d e n n e og 
~A. i n g en a n n e n grunn kan 
Nordens fremtld legges! 

- Ber der ikkc komme nordiske 
h0iskoler ogs! i de andre nordiske 
land? 

- Jeg bar lenge vreret inne p! 
denne tanke. Og i aviser og tids

F!krift.er bar jeg gjentagne gRngtor 

opfordret norsko og svenske h0i
skolemenn til A ta op ct n~r-nordisk 
arbeide, sAiedcs at f. eks. en norsk 

h0iskolc blev en norsk-nordisk h0i

skole i samarbeide mcd Frederika
borg H0jskole, ved utvckslin~ av 

lrerere og elever osv. De vii da 

kunne bli utgangspunkter i alle de 
nordiske land for den n y-n o r d l• 

s k e orientering: Samar he ide 

p a d e v e r d i f u I I c f o r s k j e 1-
ligheters grunn! , 

F. t. Hillc1·od, Nord-Sjrella;Y 
I juli. / 

.:.:::::=.=Jo:;::h;;/t 
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Niels Bohr og gronlandske 
Fangstmrend besoger 
Antropologkongressen 

Straalende Dag for de 700 V idenskabsmmnd 

Niels Bohr taler paa Krmworg. 

DAGEN i Gaar var en a.f den inter

naUonale Antropologkongres' sto

re Dage. Alle Forelmsn.inger og Lys.

billedforedrag var suspenderede, og 

bele DageDS Program var ens for de 

13 Sektioner, helllget aom det var en 

ator Udflugt til Nordsjmlland, der var 

t.Urettelagt saaledes, at der blev taget 

llgellgt Hensyn til det vidensl<a.belige 

og det mere adspredende. 

Kl. 9 om Morgenen samledes aJle de 

700 Kongresdeltagere paa Raadhus

pladsen, hvor de entrede de store, gule 

TuristbUer, der f0rte dem paa den ver

dens roonte Tur op ad Strandvejen til 

Kronborg. Vejret kunde overhovedet 

ikke have vmret smukkere. Sundet Jaa 

indbydcnde og flunkende blaat, og de 

alvorlige Vldenskabsmrend Il0d Turen 

med sa.mroe Glmde som en Flok Skole-

drenge,, der ha.r faaet frl, og i Stedet 

for at atbejde er blevet invlteret paa 
S~tul't .... 

Foredrag i Kronhorgs 
Riddersal 

Ved 11-Tiden sa.mledea man i Kron
borg S!otsgaard, og l Gaasegang steg 
de mange Mennesker op ad Vindeltrap
pen til R1ddersalen, der i Dagens An
ledning var lavet om til Foredragssal 
med Stole, Kateder og HojttaleranJmg. 
I det store, svale Rum s.kulde Kongres
deltagerne m0des med den danske Vi
dens.kabs ber0mteste Representant, 
Professor NUlls Bohr, som havde lovet 
at holdc et Forcdrag om Naturviden
skaben og den menneskellge Kultur. 
Kongressens danske Generalsekretrer, 
Dr. phil. Kaj Birket-Smith, boo paa 
Engelsk Deltagerne velkommen og for
talte i korte Trmk om det mlnderige 
Sted, hvor Kongressen 1 0jeblikket be
fandt sig. 

- Gennem Shakespeare, sagde Dr. 
Birket-Smlth, er Kronborg blevet ver
densberomt, og hvis De med opla.d.t 
Sind oplevcr dette skonRe Sted, tror 
jeg, De vil fole, at Hamlets Aand end
nu hviler over Slottet. Kronborg ind
tager i dansk Kulturliv en frem.skudt 
Plads. For Columbus opdagede Amerl
ka, bar danske Skibe passeret Kron
borg paa deres Vej til vor nordlige Ko
lonl Gr0nland, og det sa.mme gjorde de 
sidste Gronlands-Skibe, der afsejlede 
for faa Dage siden. 

Fra en fjem F'ortld bar de Kultur
stremnlnget·, der ude fra det store Eu

ropa naa.ede op til det Ulle Danmark, 
maattet passere Kronborgs Pynt, og 
saadan er det ogsaa. for en stor Del 
endnu. Fra Vinduerne her i Riddersalen 
ka.n man se over til den 0, hvor Tycho 
Brahe forctog de Observationer, der i 
sin Tid gjorde Danmarks Na.vn beromt 
i Udlandet og banede nye Veje for Na
turvidenskabcn. I Dag bar vi ikke mere 
Tycho Brahe 1 vor Mldte, men vi ha.r 
Niels Bohr, den nulevende Dansker, 
der I hejeste Grad ha.r fonnaaet at vise 
nye Veje for den intematlonale Forsk
ning. 

Uden Fordomme ingen 
- , Kultur 

Nie"ls Bohr gav derefter en Redego-
relse for modeme Naturvldenskabs 
Stilling til den menneskelige Kultur. 
Professoren gennemgik en lmngerc 
Rmkke af Naturvidenskabens Landvin
ger, bl. a. Plancks og Rutherfords Teo
tier, og demonstrercdc, hvorledes S0ge
lyset var blevct vendt fra de store mod 
de stedse mindre Ting. 

- Enhver Kultur, sagde Professor 
Bohr, er fyldt med Fordomme. Men 
dlsse Fordomme er efterhaanden ble
vet en saa integrerende Del af Kultu
ren, at man er tilb0jel1g til a.t mge: 
Uden Ford.omme (ngen Ktdtur. Dog e r 
det enhver V1dens.kabsgrens Opgave 
fordomstrlt at naa til Bunds 1 Proble
meme, Ugesom man maa betra.gte Si-

Et 2Egtepa1· bla.ndt Dcltagcrne: Dr. 
Lothrop og Frue tra Byen Cambridge 

i Massachusetts. 

f rem foran Marlenlyst Sl ,;-andbred, aom 
var sort a:t Mennesker, og begyndte 
med at demonstrere, hvorledes e:n Srel 
harpuneres. Derefter glk de over til 
mere ra.ffinerede Kunststykker. De 
vendte rundt i Vandet, blev hmngende 
1 Overfla.den med den glinsende K01 1 
Vejret, vendte atter rundt paa den rig
tige Side og begyndte fortra. 

Da Gronlmndernes enestaaende Op
visning var aluttet, ventede Frokostbor
de:ne inde paa Marienlyst. Vmrt var 
Byen Heisinger, og i hjertellge Ven
dinger b0d Kong Peder Velkommen. 
Professor Eugen Pittard fra GeMvt: 
tak.kede paa Kongresdeltagernes Vegne 
for de:n store Gmstfrihed, de havde mOOt 
1 det udedelige Helsingor. Under Fri
bedens Fane var aile Natianer her sam
let, beskyttet af den Fred, der lykke
ligvis hersker i det s.kenne Danmark, 
og han haabede derfor at kunne 
,Paa sna.rllgt Gensyn". 

Saa arriverede Grenlmnld.erne, 
omklmdt i hvidc Anora.kker. De 
modtaget med Blfaldsraab, og DT. 
ket-Smith kom op og tolkede den 
ponerende Forsamlings Tak paa 
landsk. Endellg talte Kongresaens 
gelske General.sekretrer,, Profeesor J 
L. ~ea for Nlels Bohr, aom han 
15 Aar siden ha.vde tru.t'fet. Han 
pas. det Tidspunkt en a.t 
skabens unge, lovende Mmnd, 1 
ha.vde han skabt Menneskeheden et 
nyt Verdensbillede. 

Kl. 15 br0d man op, for a.t 
til Frederiksborg Slot. Prvfe.ssor 
ta1·d kunde dog ikke forlade JW~<newLys~ 
fer han, som den gode A11•trc1ooloa 

er, om.hyggeligt 1tavde undersogt 
cmtografskri1Jenile Fa.ngst~ 
11ie1·. Ban befolte deres B ovcder 
Kryds og tV<Brs oy fandt <km ovarc1r-1• 
dentlig interessnntc. Apcllc$. 
- ---
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Niels Bohr og gronlandske 
Fangstmrend besoger 
Antropologkongressen 

NiCl$ Bohr taler piUl Kronborg. 

DAGEN i Gaa.r var en a.f den inter· 

natlona.Ie Antropologkongres' sto-
re Dage. Alle ForelteSDinger og Lys-

13 Sektfoner, hell1get som det var en 

stor Udflugt til Nordsjrelland, der var 

Ulrettelagt sa.ale<les, at der blev taget 

llgellgt Hensyn til det videnskabelige 
og det mere a.dspredende. 

KL 9 om Morgenen samledes a.lle de 

drenge, der ha.r fa.aet fri, og 1 Stedet 
for . at ' arbejde er blcvet invlteret pa.a 
s~tuf\ ... 

Foredrag i Kronborgs 
Riddersal 

Ved 11-T:Iden sa.mledes man I Kron
borg Slotsgaard, og 1 Ga.asegang steg 
de mange Mennesker op ad Vindeltra.p
pen til Rlddersa.Ien, der t Dagellll An
ledning var lavet om til Foredragssal 
med Stole, Kateder og H0jttaleranJreg. 
I det store, svale Rum skulde Kongres
deltageme Jl10des med den da.nske Vl
denska.bs beromteste Reprsesentant, 
Professor Niel8 Bohr, som havde lovet 
at hoolde et Fore<lrag om Naturviden
skaben og den menneskelige Kultur. 
Kongressens danske Genera.lsekretser, 
Dr. phil. Kai Birlret-Smith, b0d paa 
Engelsk Doltagerne velkommen og for
talte i korte Tnek om det minderlge 
Sted, hvor Kongrcssen i 0jebllkket be
fandt slg. 

- Gennem Shakespeare, sagde Dr. 
Birket-Smlth, er Kronborg blevet ver
densberemt, og hvis De med opladt 
Sind oplever dctte sk0llBe Sled, tror 
jeg, De vll fole, at Hamlets Aand end
nu hviler over Slottet. Kronborg ind
tager i da.nsk Kulturliv en fremskudt 
Plads. For Columbus opdagede Ameri
ka, har danske Skibe passeret Kron
berg paa deres Vej til vor nordlige Ko-

700 Kongresdeltagere paa Raadhus- kan man se over til den 0, hvor Tycho 
pladsen, hvor de entrede de store, gule 

TUrlstb!ler, der farte dem pa.J;~. den ver
dcnsber0mte 'l'ur op ad Strandvejen til 

Kronberg. Vejret kunde overhovedet 

lkke ha.ve vreret smuliliere. Sun<let laa 
indbydende og flunkende bla.J;~.t, og de 

Brahe forelog de Obset·valioncr, der i 
sin Tid gjorde Da.nrnarks Navn beremt 
i Udlandet og banede nye Veje for Na
turvidensJ(aoon. I Dag bar vi ikke mere 
Tycho Brahe i vor Mldte, men vi bar 
Niels Bohr, den nulevende Da.nsker, 
der l h0jcsle Grad bar fonnaact at vise 
nye Vejc for den lntcrnatlonale Forsk

a.lvorlige Videnskabsmsend n0d Turen ning. 
med samme Glrede som en Flok Skole-

Uden Fordomme ingen 
K ultur 

Niel8 Bohr gav dererter en Redego
relse for modeme Naturvidenskabs 
Stilling tu den menneskelige Kultur. 
Professoren gennemgik en lrengere 
Rrekke af Naturvidenskabens La.ndvin-

tuationer, som kan belyse P roblemer 
pa.a andre Omraader, hvllket vll 
bldrage til at Wldga.a. en erkesl0s Pro
blemstilling paa. Ens eget Felt. 

Kajak-Akrobatik 
Niela Bohrs Tale udleste et spontant 

Bifa.ld hos Tilhltreme, og derefter be· 
gav man sig til M.arienlyst, hvor Da
gens anden store Beg1venhed, Gr0Il
lrendernes Ka.jak-Akrobatik llkuld& fo
rega.a.. Pregtfulde saa de ud, de tre 
sma.a. Fangstmsend Adolf AtltJlf~tm, 
Anton Let>isen og POUl B~, 
som var kommet hemed fra den syd
grenlandske Bygd Nanokda.Uk for at 
vise Kongresdeltagerne derea KUll.St
stykk.er. Som sl0bte 1 de sma.a., sk.arpt
ska.a.me Sselskindskajakk.er padlede de 

Et ASgtepar blandt Deltagcn1e.· Dr. 
Lothrop og Frue fra Byen Cambridgo 

i MaasachU86tts. 
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Den rode Traad i Hertug~~ 
d0mmernes Historie 

,0, Danmark, paa Rrenker du dig aldrig forstod" 

I
I brud ~m Ned.erlaget ved BornhOved. 

Alj AR GUS Etter .Fortl.el.llngen sky!Gtes dette Neder-
la.g v.esenlllig den O!nstlend4l'hed, at Dit.. 

_____ _, marsker~ f Kongens H.er forraa.dte ha.nll 

Den a.fd~ kielske Professor 0 . Brand.t Sag. Om P'ortlllllingen er sand,~ jeg ikllal 

slger 1 sin " Slesvig-Holstens HisLorie.. sige. Den viscr la.!Lfa.ld, hva.d ma.n paa 

(1926) om Slesvig-Holsten : •·Den rode da.nsk Side WLroede Holstenerne. 

Tra.a.d igermem dets pollt-iske HisLorie 
Om den bolst.enskc Lykkeridder Kla.ut 

Lembmk, som spillede en vlgitig Ri01le 
, viscr, a.t der i en vis Forst.and til aHe Ti-
' I Kampene om Sonderjylla.n.d og sna.ri 
der ha.r eksistereL et "slcsvig-h.olsten.sk slu~~e<ic s!g til Valdemar Atterdag, &'\a.Iii 

Spprgama.aJ."." r<Smte over til hans F'jender, fortmll.er 

Hv.a.<i den lmrde Professor men.er med Krs;in:l.ken, at da Valdemar forela.gde ha.m 

d1sse Ord om Slesvl.g- Holsten.lsrne pa.a Trookabsede11, svor Kl!\US pa.a denne Ma.a.. 

saJ.!g Uf!e h.l.n Spa.ges Tid, er noget de: "Jeg svmrger, at jeg aJdrlg vil vrer~ 

dunkelt; U!fe mlst.orstod i a.Ltf!llld Para· 

len, da. ha.n tog !ejl og ~pede ll)s pa.a. Hoi

steneren istedelifor wt fe.kle ham om Ha.l-

ed-er og edcrs Rige t1-o." Ordet ,al:drig" bar 

uden Tvivl va:ret mumlet; men K.ongea 

h~rte det og sa.gde: ,,Sandt svor du; a.l· 

sen 1 "meerum.sch1ungent" Stamm.ebro- drig har du vret·et og aldrlg vi1 du v.ere 

derSlr.ab. os tro." Det er naturllgvis l.k:ke en bisto .. 

Der er im.idlertid en anden l1Sd Traad i risk Tildra.gelse; men Fortrellingen a!• 

HertUgdSSmmernes H.i.stori.e, som nYe.l'e spejl.er, hvordan Datlden se.a pa.a Bol• 

da.nske Historik:ere kun 1 ringe Gsa.d ha.r stener-Junkerens Flerd. 

ha.ft OJe for, men som er blevet k.la.rt er- Under Kong Erik e.! Pommerns Proces 

kendt a! hln dj.erve angelske Munk, der om Hertugldpm.men'lel> Stilling 1421-24 

I 13. Aarhun.drede skrev "Ryda.arb<>gen". pa.astod de holste~~.ske Greve,. at ~nder

H.an siger deri ved Omta.len a.f Kong jyl!a.nd rra ga.mmel Tid ha.vde vmret e4l 

Valdemt\,r Sejrs Tilfangetagelse Aar 1223: Hoertugd<Smme, der laa. I Tys!dand paa. 

.,Mrerk, Lre~r. at Tyskerne aldrig eller Grren.sen mod Danmar6. De~ var Usan.d

sjculdcnt har seiret undtagcn ved Forrcu- hed, vi mltldcs Bremcrkit•kens Forfalsk• 

deri og Svig, hvad de har at Naturen" n.ln.ger I Ka.mpen for Hen·e:i?mmet over 

Dette kan naturllgvis ikke vrere ment som 1 Norden. Og skont Kejser Slgism\lllld som 

en a.lmen Dom over de samlede Tysltere; Voldogiftsman.d d0mte Landet til Da.nmarok, 

den vUdc iaJLfa.Ld vrere uretrrerdig. Men, satte Gt"Cveroo med Knytnrevens Magt de

naar vi lndskramker Dommen bU at grelde tes Kra.v tgennem. 

Hertll&'dSSnunernes HisLotie er det mmrke· Under Kampen va.r srerlig Flen.sborgs 

llgt, hvor det passer. Paa en lang Rtekke Sk.ebne a..fgol"('nde. Det kongelige Ma.nd• 

hlstoriske Hovedpunkter bolder den at.l.k. sk.a.b og Borgcroo forsvarecte sig ta.pperf;. 

Allerede I sagnet om, hvordan de rra ba.a.de 1427 og 1431. Men Byen paa. urer 
Hols~n udgaaende Saxer fik deres NaVIIl, Duborg Slot fa.ldt I Holstenernes Hreoder 

vi.ser Lc::lemotivet. sig. Deres HisLoneskrl- ved Forrodcti af den t~·s.ltsindede Borger 

ver Widukind fortreller, at deres fS)rste Kort van dcr Lucht. Han hM·dc a.Ilerede 

Ud\·andrcde ved Llst og Ma.gt vaodt Fod- i 1414 visL sit Slndelag ved at m:tTde den 

freste pa.a Thyringernes Grund. 5aa fore- da.ruJb!Ddede Borg1nest.er Peter Agterup 

sk>g Thyrlngeme en fredelig Forhandllng. og sneg slg nu til at aabne Byportene for 

De Lo Partex· modtes after AftaJe. Men de Ro!svencrne, mens Byens Folk var sam

frcnunede Indvandrere havde gemt. de- lode 1 K.it·ken LU GudsLjeneste Pa.!m~

res kort.e "8axsvmrd" under Ks.ppeme, og dag. Senere blev Dubo1·g ved Udsult.ning 

da ae mrerkede, at Thyringerne var vaa- n~~ ,t.l.l a.L ovcrglve sig. VI ser a.lt.saa., a.t 
ben! <Sse, saa de de res Snit: pg.a. et gh-et pa.a et Hovedpunkt I Kampen var P'om:e· 

Tegn tr~k de blaok Qg ''saxede" de mtet- deri medv!rkendc til Holstenernes Sejr. 

anende Thyrin.g>ere ned. "Daa:km" s pred- Under den si:.<>re nooddske Krig me1lem 

te Skrrek og Rrectsel vidt omkrdng, o_g el Denmark og sverli'e haV'de Herbugen 114 

den Clk Folket sit Navn, Sa.xer. Alt dette Halsten- OotLorp Lovet at iagtta.ge Neu

fortrelles med den elskeligste Ligefremhed, tra.lltet. Llckc desto minda-6 l.od hans ~

som den n.aturllgste Sag i Verden. Ja, mregti.ge Minbter, Frihe.rre v. Gort;: den 

sa.xeroo var saa. l.nd.t,a,gne i Fortlelli.ngen, svensk.e Genera.! Stenbock sli.ppe i nd 

at de endog t.og den med til ~d og Fre.stnlnien Tanning. For en Ga.ngs Skyld 

overfprte den pa.a. deres Ka.mp med Brit- fprte Ramk.esplllet ikke W Sejr: Tonndng 

terne. Tildragclsen er na.turl.igvis ikke hi- ma.a.U.e 1713 kapitulere, og derved opda.

storis.lt, men den er typlsk !or Sa.xernes gedes ~tborpernes Ma.skepl moo sven

!'.lent.a.Utet: de a!leder ugenert deres na.t.lO- skerne, hva.cl der ha.vde W Fl)l~. at Her

nale Navn !ra en Da.ad, som andre Folk tugen rn.lstede sin Del a.f ·S!>tllderjylland.. 

vilde ska.mme slg ved. Det er et temmellg Senere lntngerede v. Gort.z videre 1 s ve-

enesta.ende Tilfrelde. rige; han endte paa Skaiot!.et. 

HJ.sLorisk viser Ledemoti.vet sig for !pr- Ved Udbruckiet al den Slesv1g-holsten.e 

sLe Gang 1 den bremisk-h.amburgske ske Rejsnl.ng 1848 optraadte Prinsen tJ/ 

IBrkepispedpn~mes genncm mere en<! Noer I Rendspor-g, l!ort dansk Genera.l&-

hundrede Aa.r !ortsatte Forsn paa. e.t uni!orm, og bandt Tropperne pa.a A!!rmet, 
~"-'·- ...... at Kon~~:en 1 K.lc>ben.havn var 1 Hmndeme 



st.eneren 1stedet!or at !6J.de ha.m om RaJ- h~rte det og sattde: ,.sandt svor du; a.l· 

sen i "meerumsch1un.gent" Stammebno- dlUg har <lu vreret og a.ldrig vi! du vrere 

de:rSk:ab. os tro." Det er na.turllgvis ik:ke en hlsto• 

Der er J.midlcrtid en a.nden r~d Traa.d 1 Wlk TUdra.gelse; men Fortreilingen a.!• 

Hertug)dS)nunernes Hlstorle, som DYere spejler, hvorda.n Da.tlden sa.a. pa.a Hol• 

danske Rlstoriklere klun i ringe Gsad ha.r sbener-Junkeren.s Frerd. 

hl\!t Oje for, men som er blevet k1art er- Under Kong Erik a.f Pommerns ~ 

1 kendt af hin djrervc angelske Munk, der om Hertug~d))nllneL·ne~ SvilUng 1421-24 

1

1 13. Aarhundrede skrev "Rydae.rbogen". paastod de holstenske Grever at sPnder• 

Hi!\.n slge.r dcrl ved Omta.len a.f K ong jylla.nd fra ga.mmel Tid havde vreret ~ 

I Va.l.<remt\r sejrs Tillangeta.gelse Aa.r 1223: H.ertugdomme, der laa 1 Tyskla.nd paa. 

.,Mrerk, Lrescr, a.~ Tyskernc aldrig ellcr Grrensen mod Danmark. Dct var Usand· 

sja:ldent har sejret undtagcn ved. Forrro- hed, vi ntindes Bremcrkirkcns Forfa.lsk• 

deri og Svig, lwa.d de har a/ Naturcn" nJ.nger 1 Kampen for Herrecl\'Snunet over 

Dett.e kan na~urllgvis lk.ke vrere ment som , Norden. Og skont Kejser Sigismund som 

en a.lmen Dom over de sa.mlede Tyskere; Vold.glftsmand dpmte Landet l,il Da.nmark, 

den vildo ia.ltfa.J.d vrere uretfrerdlg. Men, satt.e Greverne med Knytnreveos Magt de

na.ar v1 lnrlskramker Dommen t.il at g~elde 1es Kra.v lgermom. 

Hertugdpmmernes Hlstorie er det nuerke. Under K.a.mpen var srerlig Flensborgs 

llgt, hvor det pa.sser. Pa.a en lang Raek:ke Skrebne a.fg6rende. Det kongelige Ma.nd· 

hJstoriske HovedpunJd.er holder den stdk. sk.a.b og Borgerne torsvarectc sig tappert 

Allerede i Sagnet om, hvordan de rra ba.a.de 1427 og 1431. M.en Byen paa 1lall' 

Holsten udgaMn.de Saxer rik deres Nawt, Duborg Slot fa.J.dt l Holstenemes H~eoder 

viser Le:iemotivet sig. Dcres Historieskri- ved Fora:>dert af den Lysksindede Borger 

ver Widu.l..:ind fortreller, a.t deres f!<lrste Kort van Iter Lucht. Han havdc a.JJcrede 

Udvanjrede. ved List og Ma.gt vandt Fod- i 1414 vist sit Sindelag ved at myrclc 'den 

freste pa.a Thyrlngernes Grund. saa !ore- da.nsk&ndede Borg>m.ester Peter Agterup 

slog Thyrlngerne en fredellg Forhandllng. og sneg slg nu til at aabne Byportene for 

De t.o Parter modt.es eft.er Afta.le. Men de Holst.enernc, mens Bycn.s Folk var sam· 

fremm.edc lndva.ndrere ha.vde gemt de- lede i K.lrken LU Gudstjeneste Pa.lmes!»l· 

res kortc "Saxsvrerd" under K.apperne, og dag. Senere blcv Duborg ved Ud.sUltning 

da ae mrerkede, at Thyringeme var vaa- n«i~ ,Iii! a.t overgive sig. VI ser a.ltsa.a, at 

benlose, sa.a de deres snil: pa.a. et glvet paa. et Hovedpun.kt i Kam!J(ln va.r Forrre

Tegn traJt de blank og usaxede" de i:otet- dcrl medvlrkende til Holstenernes Sejr. 

anende 'I'hyringere ned. "Da.a.den" spred· 

te Skrrelk og Rredsel vidt omk.ring, ~ 11! 

den tik Folket sit Na.vn, sa.xer. Alt dette 

J a., 

Sa.xerne var saa. indtag;ne 1 Fortaillir:l.gen, 

at de endog ~ den med tu Entlll&nd og 

Under dlen store Il.Ol'ddske Krdg me1lem 

Danmark og sverige ha.vde Hertugen at 

Holsten-Oottorp l.ovet a.t it~Jgttage Neu• 

t ra.litet. Lkke desto mlndre 1od hans Ill• 

mqt-ig'e M:l.niSter, Frihe.rre v. Gortz den 

svensk.e GeneraJ St.enbock &Iippe ind i 

Fsestnl.ngen Ton.nilng. For en Qa.ng11 Skylkl. 

overfSSrte den pa.a. deres K.amp med Brit- fprte RrenkespUlet ikke til Sejr: Tonmng 

t.erne. Tildr.agclsen er naturldgvi.s lkke hi- n1&atl.e 1713 kapltulere, og derved opda.• 

storisk, men den er typi.'Jk tor Saxernes gedes Got-torpernes Maskepl med Sven

Menta.lltet: de a.fleder ugenert deres na.tJ.o- skerne, hva.d der ha.vde til Fl)lge, a.t Her. 

nale Navn fra en Da.ad, som andre Fo~k tugen mi!;tede sin · Del at Spnderjylla.nd. 

vilde ska.mme s1g ved. Det er et temmeUg Senere lntrigerede v. Gortz v1dere 1 s ve

Hl.storisk viser Ledemot.ivet sig !or fpr

ste Gang i den bremi3lc-hamburgske 

JErkepfspedpll~mes genncm mel.'e end 

h~mdrede Aar fortsatt.e Fo~ pa.a. a.t 

rige; han endtc pa.a Ska!ott.et. 

Ved Udbrud.det a.f den slesv!g-ho1sttmoo 

ske Rejsnl~ 1848 optra.a.dte Prinsen tJI 

Noer i Rendsporg, lf!Srt dausk GeneraJ.s. 

l:lll.l.form, og ban.dt Tropperne paa. lErmet, 

den nOI'disk.e K.lrke, bl. a.. ogsa.a a.t Kon.gen l KjObenhM•n var 1 Hrenderne 

den sonderjydskoe, 1 Umynd.igohed3tlilsba.nd Pa.& O~l'Elre, og a.t det nu var Hiertrug

dommernas provisorisk.e Re@'eri.ng, der 

forsvarede hans Sag. Ved dett.e Bonde• 

selvstrencUgt nord.isk 1Evkebispec4)m- f&.ngerkneb fik han de helt lgennem loya.· 

hvonmder ogsaa SS)nclcrjylla:nd hs;rte. le Troppor til at ga.a. med. Derom sa.gde 

Sle.sv1g-Holsteneren Besseler senere t11 

for om muligt a,t oms~e Amtmal1id Jacobsen: "Ha.vde vi tkke op

Ord.nl.ng. 0g &, de ~ Dok.umcn- l.'etholdt Legitlmlteten, vi!.de vi ef~r tre 

Dages Forlpb ha.ve voorel lan.ditlygblge 1 

roruu~Ke Pavebuller og Levnedstegninger- Hamburg." Sc Sach, "Geschlohte der 

a.f Ansgar og Rim bert, ja. ma.n fa.brike- Stadt Schleswig", s. 310. 

hele Skrpm.t-Buller. Ophavsme.nden 

1 

Endellg loomnwr vi ned tJl 1864, cia Bi,

menes at have vrerct }Erkebisp Fred.cri.k. marck lod den augustenborgske Tronknl'!· 

ka.n looses !lOS Volqu. Pa.uls uoe-~ ver op!lamme hele Tyskland med 5lne 

..,.,,,,.·nt.. Sohleswig-H.o~ins", III,3S ff.. "helllge·• Arvek1·av, !or derefter, s~ :mart 

Gang f()rte nu SV'igen, uheloigvls Preussen. b&Yde ~mperu; G%St.a.nd. 1 ain 

for de greve Nor<imarktyskere, iklke til Magt, koldblodig a.t, srette Tronkrreveren 

Sejr, men VUjen va.r ia.ld.fa.ld god nok. paa Port.en med de sppgefu1de Oro: " Man 

Nreste Tilfoolde er den Daad. der frem- har da. Lov tJ.l at clrejo Hal.sen om paa den 

kaJder den a.ngelske Munk.s harmfu1de KyUing, man sclv ha.r opdrrettet." 

Udbrud. Aar 1223 tog Grev Henrik aj Saa.ledes viser Perspekt.lvet si.g, m2rke• 

Schwerin forrrederisk Kong Valdem.ar lig ensa.rtct fra den ti&i.ge Ml.ddelalt:ler os 

SCjr og hans &sn til Fange under en Ja.gt- <>P 1mod den nyest.e Nut.id. 

udflugt til Lyp. net blev den fprste Aa.r- ' Det er blot sre1·t, a.~ da.nak.e Historikere 

sag til den do..nske Storvmldes Sammen- sa.a lidet har ha.ft !()jnene aabne del'!.ar, 

)mld. Henrik var selv ingen Tysker, men Man ka.n derom ~un sige med den Dlgter, 

en. Vender; men han handlede ttl Fordel hvis Oro or sa.t med IA:>sen ror denne Ar-

1 for nordtysk.e Interesser, og derfor Qpfat-

ter Munken ham som Tysker. tikel: "0 Denmark, paa Rrenker du a.l· 

1227 !Uldbyrdedes Danskernes Sammen- dl'ig dig forsOOd." 

Her er Perspektivet vistnok for !gmrt.e 

Gang fremstille;. i Sammenhreng. Ma.atte 

man nu blot lregge. Moorke tU det og ta.ge 

Lrere dera.f. 
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Marts 1848 
1 Marts 1938 

Ornkring Casinom9det 

f .................................. A£ ................................... 1 
i K. BOGHOLM 
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MARTS 1848 kaldte national& 

Mrend i Hovedstaden tU Med& 

paa Casino, fordi Landet slllllde<1e 1 

Vaadto. 

Mnrts 1938 kalder en national 

Ungdom til Forsvar6Dl0de paa Casino. 
Dengang stod vi over for de slesvig• 

ke Krigc. :._:>ag er det slel!vl$'ske I 
~rs;smaat l0&l.. og- mellem Danltlark 

!\' 'fyskland ligger intet ulost Pro-
lem, 

Og dog et· der over donne Tid no-

get at Oastnom0dernes Stemning. Vi 

lever· nu - som !or 90 Aar siden -

1 en Omvurderlngens Tidsalcter, hvor 

alt det, der ikke er I Beslddclse af 

Livets egen Vllje, vil styrte sammen 

og gaa under. 

Kun sjmldent i vor·t Folks Hlstori~ 

har Horisont..en aftegnet aig mer·e tru~ 

endo tung. 

FolkeforbundspoliUken er brudt 

sammen. I Europa - &Oil\ ud over 

Verden - er Magtpolltik Lov. 

Med nreaten frygtelig Klarhed :>~"r 

vi I Dag Blllcdet fot· os a! en Verden, 

der ekrebnebestemt syncs at glide mod 

Krlgen. Vorl Folk onsker Fred. Vot·t 

Folk vil Neutralltet. Men dflr gl\·cs 

t de Tider, vi gaar ind I, kun den !0r• 

svarede Neutralilet. Det er vort Folks 

hlstoriske. Opgave - som vi deler 

mcd det qvrige Norden - ~t sllHe 

Fxedens Tilstl;W.de t de $tratcgtsk sau. 

vlgtige Egne at .E:uropa, hvorlgermem 

Indsejllngen til 0sterseen foregaar . 
Laser vi ikke selv, gennem Skabel· 

sen at et mllitrort Forsvar, denne Op. 

gave, l0ber vi den Ris!~o. al Olldre 

Stater vil l0se den for 011. 

Dansk Forsvar truer lngen. me11 

det llgger i de interesserede Stormag. 

lers Interesse, ford! lngen Stonnagt 

under et kommende Opger i Europa. 

vll onske nere Fronter end nodvendigt. 

Derfor lyder ogsaa udefra den Tale 

tU Danmark, at vii vort Folk Freden, 
maa. den slltres mllltfert. 

Der er Grund tU at taltke deu 

Ungdom, der i dette 0jebllk ud over 

allc Partistridlgheder, rejser ForsvQ.rs

lu-ave.t. l en Tid, hvor alt stort synes 

at gaa til Grunde i det smn.a, er det 

forjrettende, at der fra den unge Slmgt 

Danmark lYder et stferkt Krav om 

ForsvarsproblemeU! 

vll bUve fort paa. 
store Caslnom0de 1 Morgen, vii 

hert ikke mindBt 1 vore nordtake 

For finder vi lkke nu !rem 

en Leaning at Fredsvaeruets Pro-

vii det i Sverige, Norg-e og Fin· 

blive opfattet $On) Danmarlul Ud- '"' 

Gflr derfor CasinomDdet I ].forgen 

A!ten til en storstilet Demonstration 

for Samling i Folket omkring Sk~ 

belsen at et s~rkt P'o~var, thl i Dag 

mera end nogen Sinde gmlt1er dot, at 

A!rustnJng er Krlg, men For.svar er 

Yt 0 I I I) t I.e-



t 

• 

Omkring Ccuinom(}det 

I"" ...... K: .... ·;~~~·oLM ........ ] 
JtiiiUIIUittfltttltltltfllllltll olllttllltlllttlttttlllllltiiUtl lttltllltlnt\.0 

MARTS 1848 luUdte nationale 

M~nd i Hovedstaden tU Mede 

paa. Casino, .ford\ Landct standede t 

Vaadt>. 

Marts 1938 kalder en naUonal 

Ungdom til Fo••svarsm0dc pa.a CllJilno. 

Dengang stod vi over for de slesvig~ 

k~ Krige. :..._!?!:K er dct :>l~vlgske I 
~l)illllaal teat, os mellem Da.nmarlt 

~ Tyskland Jigger intet ulest Pro-

Og dog er dcr over donne Tid no. 

get a! Caalnom0demes Stemning. Vi 

Lc.vcr nu - som for llO Ao.r al(Jen -

I en Omvurderlngens Tidsaldcr, bvor 

nit det, der lkke er I Bel!iddcllle a! 

Llvets egen Vtljc, vii styrte sammen 

og g-a.a undel'. 

Kuu sjmldent 1 vo1'L F'olk!! Histor·ie 

har Hori110nll>n attegnel Big tnel'c tru~ 

ende tung. 

Folkcfot·bundspolitiken el' brudt 

sammen. I Eut·opa. - som ud over 

Verden er :'dagtpolltlk Lov . 

.Med nmstcn frygteUg Kla.rhcd ser 

vi 1 Dag Bllledel for os a.C en Verden, 

der skmbnebestemt synes al glide mod 

Krigen. Vort .Folk ensker Fred. Vo~·t 

Folk vll NeutraJltot. Men der give!l 

t de Tider, vi gaar ind I, kun den fvr~ 

sva.rede Ncutralll.et. Dct er vQrt Folks 

hlstorl.ske Opgave - 80m vi deler 

med del ovrige Norden - at 11lkre 

~'t·edens Tllstande 1 de litrateglak saa. 

vlgtige Egno a! Europa, hvorigenn~m 

Indsejllngen til 0stersoen forega.ar. 

Leser vi i!U<e selv, genncm Skabel· 

sen a! et milltlert Forsvar, denne Qp. 

gave, leber vi den Risiko, at andre 

Stater vll lese den for os. 

Dansk Forsvar truer lngen, men 

det llgger I de lntereseerede Stormag· 

ters Interesse, fordl !ngen Stormagt 

under et kommende Opgor i Europa. 

vll enske flere Fronter end nedvencligt. 

Derfo:r lyder ogaaa. udefra den Tale 

tU Da.nmar)c, at vll vort Folk Freden, 

trn~.a. den. s!lu'es mllltsert. 

Der er Grund tU at takke den 

Ungdom, der I dette 0jebllk ud over 

al.le Partistridlgheder, rcjser Forsvars

kravet. I en Tid. hvor alt stort synes 

at ga.a til Gruncle i det smaa, er det 

forjmttende, at der tra den unge Shegt 

1 Danmark lyder et sberkt Krav om 

Sarnling omkrlns Fol'SVa.rsproblemets 

vil bllve fort paa 

For tinder vi lkke nu !rem 

ep L0sning a.t Fredsvmrn.ets P ro

v11 det 1 Sverige, Norge og Fin.

bllve optattet som Da.nmarka Ud-

Aften til en storstilet Demonatration 

tor Samling l Folket omkring SluJ.. 

belsen af et s~rkt Fon vo.r. thl 1 Dag 

mere end nogen Sind• gelder det, at 

Afrustnlng er Krlg, men F oravar e r 

Fred. 
K. Bogllolm. 

+ 
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1 B. &: W. frafaller aile gull~~a¥ ' 
mot de 8 norske rederier.. 

Og far t il J? ien~ ie ld bestilling pa to 8000-tonnere. 
Ved fonhandlinger ~ellem A/S ste vi..rkeU.g tiiLf.red!:!$tHlende l.Mnilng, Burmeister & Wain og de in.tere&- d det lange l0p. Jeg t.ror nok &.\ serte norske rederier er denne sak den norske byrettsdoan, som nektet nu bragt ut a:v ve-rden. Det er inn- e;ksekverlng av den da:nske hroeste gAtt en overenskomst hvorei\ter AJS rettoooon, bar batt sin betydning, Burmeister & Wain's a.vviklings- idet den ha.r gitt da.nskene en fa. etyre bar f.rafalt samtlige sine krav !else 1w tvil hvorvidt det ikunde mot norske rede.rier om betaling i nytte 1 a.ppelle.re. 

gull-valuta. • 
I forbindel9e med denne ordnin·g De rederie.r, .som telegrammet bar rederne, for et nytt a.ksjesel· henviser til, er foruten A/S Ocean <Ska.p, kol'lltralhe.rt 2 dieselmotor lae- selv ( John P. Pedersen & &m): teskib hos A/S Burmeister & Wain, Fea.rnley & Eger, A. F . Klaveness bvert pa omkring 8330 tonns d. w. & Co. A/S., Odfjel.ls Rederl, BerSa.mt!Lge interesse.rte norske rede- gen, West.fal-La..rsen & Co., Bergen, rler deltar i dannelsen av det nye Hja.lmar R0ed & Co., T0nlberg, eelska.p. Kornelius Olsetls Rederi, Stava:nger, Norske redere !bar tidtigere i a.Ue og Haldor Virik, Sa:ndetjord. lr vrert store kunder hos Burmel~ster Initiativet til den ordning sozn & Wain, men pA gunn av ,gullklau- nu er bragt i havn blev tMt av sul-saken" har sa.m3.l'bcidet i de se- skiibsreder Olarf Dit:lev-Simon.,en i nere A.r v.rert mindre gode. Ved bi- felle.sska.p med skllbsmegler H. B. Ieggelsen av denne strid er nu den- Blehr. Den norske byrettsdam vil ne vansk'€'lige ogl 1 hei grad kjede- nu ikke bli appellert ttl h0'iesterett. 

lige og sje~e.rende kontrove-r.s bi- B. & '~'.s . .:]r·1ftsav·ilel1•0 g la.gt pA en tor aue parter tilfreds- \YY G a 
etHlende mAte. b J •11-1• d 1• Initiatiw.t tn de to~ha.ndlinge.r eta er a VVIK ll')gsa V e JO• eom ha.r fellt til den.ne overenskomst •

1 
•' l • 

1 

pl basis a.v forlik, sl Ide norske re-er tatt a'V <Slrlbsrede.r Ola.f Ditlev- gen mt . fiOD dere i all fall betalte en del av dit-Simonsen jr. Oslo, like.som de se- .. • feransen, viste sig ganake resulta.t-.nere forha.ndling~r som er resultert k · lese idet de norske redere opfattet 1 overen.skomsten er f011t av h.am pA , .. 0 n e r. I selve lu'avet som ubillig, og av prinslpielle gnmner overhodet ikke 
vegne av de norske interesren:ter. 

vilde forbandle om forlik. Som opgjsr for at Ocean-* 
I A vdeling 1 har derfor tUbudt 1 Tidens Tegn ha.r hatt en .samta- kravene blev frafaldt. innbetale til avviklingsavdelingen le med ~kter Ja.ntzen i Ii.or.dtsk K j 0 benhavn, 28• febr. et belep a.v 1 tnillion kroner. Det-S~sredet'lforening, som .J~~iebliklrelig te Qelep er pA. lempelige vilk!r ,.. A/S Burmeister & Wains av- etillet til disposisjon for aelska.pet t~fta:lle sin sto'M tilfredshet med viklingsavdeling har ut~ndt en av e11 krets personer og lnstitu~joor~ing~n. . Dei var ditek4!Jr Jant- lengere redegjerel~ for forli$t i n~r tor derved A fA. i stand en 1~1!1-u.n som arbeicl~t m~ ~ken. tor de Ooea,n.-saken. JJing mot at a.vvjklingsavdelinget\ norske r:ederf:er, 15om hadt'e gull- Det heter i redegje~lSe'n at $i- gir avkall pA. den omstridte diffe-kl 1 · · t bll ., ranso ausu e.r 1 Sllle pan ° .ga!f,oner, den nyordningen av Burmeister & · · • . • . . 

Dette tilbud har avviklingsa.v-og de.t sier mg setv at. direkhuen. er Wain blev gjennemf0rt, bar det delingen godtatt, dels a.v hensyn til fo:rnEnd med den heldige avslutning fra ledelsen av den s!kalte avde- avgj0relsens betydnlng for avqep! saken. . . ling 1, d. v. s. den del av bedriften ling 1 og derigjennem for a~· - Ja, .]eg ftnner ordningen me- som fortsette.r, alltid vert hevdet Ungsavdelin~en som eneste aksJo-get heldig, mer hr. Ja.nt~n, _ i:kke d t k trid d ruer i avdeling 1, dels av hensyn . . me stor s yr e at s en om en til at utfallet a.v den sak mot 0~-mi.n.st fordi det er av den sterste norske gullkursdifferanse er en a.n som verserer for den norske betydnin.g A. fA gjenoprettet dd tid- ulykke for den levende avdeling, hmesterett mA anseees for tvtlligere sA gode fo:rhold meHem det og at det va..r nedvencllg for av- aomt. store danske verksted og ae norske deltng l's trivsel og fremtid 1 fA redere. Der har jo si.mpelthen vrert dette . strid~ssp0rsmAl bra.gt ut av til:l"P til en !:!lags nasjona:l misstem- verden, sA det norske marked atter nlng i nor.ske rederkretser pA grunn uhindret va.r apent for Burmeister av den ulykksalige gullklausul. & Wain sAvel med hensyn til ny-Og ordnin-gen er god for a 11 e bygninger som med hen!fyn til .reparter, - like meget fo.r den dan
ake soon for de nor.ske. Slik som 
sa.ken nu er gjort op har man i v.i.r
keligheten funnet frem til den ene-

parasjoner. 
De forsek som Burmeister & 

Wains avviltlingsavdeling sen&e 
bar gjort for 1 fi.nne en ordning 
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·oet tysk-danske 6rmnse-Spsrgsmaal 
bedsmt i Sverige. 

En ledende Artlkel i ,Stockholms Tldnlngen". ·-
,,Man skal fra tysk Side ikke gare Forseg paa at 

rendre Gramsen af 1920". 

- Fra vor Korrespondent -

Stockholm, Lordag. I af Spergs•1aalet i Versailles. I den 

,Stockbolms-Tidningen" behandler senere Tid har Sporgsmaalet atter 

i en l-edende Artikel i Dag Sporgs- vreret droftet. Grunden er den, at!' 

maalet om den da.nsk-tyske Grrense. der fra Uni\·ersitetet i Kiel er nd-

Man hav<le, s.kM:v:er Blade<!, haabet gaaet Indbydelse til et tysk-niOr<ilisk 

og ventet, at den Afgare}se, som blev Samarbejde. 
truffet i 1920 angaaende den slesvig- Etter en Omtale af Professor Otto 

ske Grrense, skulde blive respekte· Sch-eels og Dr. Schifferers Ipdsats 

ret fra begge Sider og betragtet g.o.m slutter .Bladet sa.aledes : Ef,ler alt a.t 

endelig. At !Trekke ·arreus:e.n saaie- cfot\!me bar det omtaHe Fors0g paa 

des, at hverlien nogle Danske kom- '1l1 ~fe bedr-e s~dinavisl<-tysk 
mer til at tilhore Tysldand eller nogle kulturel ForbinJClelse tkke haft nogen I 
Tyske Danmark, er ganske umulig. s!Prlig god Start. Man skal fra tysk , 

Desvrerre bar man ikke opruaaet den Sid·~ il~e gore Forsf;g_ rut!!. a1 rendu~ 
Ro om Grrel'll.W-Spergsmaalet, som Gr~~en af 1920 .. Thj deri e·r aile 

nia.n ktmde ·alliSke. 'fyske·rne bliver Dauske enig.e, at d-en i og for slg on

ikke trrette af at fremhre\·e dere,s skelige Ud1revnin.g af Modsretnings

Misforoojelse moo d-et, som er sket, Forholdene meJilem Danrnark og 

de klager stadi.g over den "Vold", Tysldallid ikke maa k0bes tor den 

som A~gareiSoeln efter deres Menring Pris, som bedder Grrense-R~!Yi,s;ion. 

er. · · · H-n. 

I Bladet gor rede for Behan<l1in.geu 
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17-11-231 get og swrge, hvad det oprigtig tllge. Men trreffende Qml Dansker-

mcner. ne var i no.gen Grad Betcgnelsen 

Ny Breve fra 
Antonius. 
Oen syttende ltlaj. 

I Ordbogen findes naturligvis ,effaces" - de fleste af d<Cm ~n

Oversrettelsen: udslettes, Yiskes ud. skede, og ansaa det for god Smag, 

Og man tror derfor heflhjemme, at at vrere saaledes, uden farlige Gni

Danmarks s~rgelige Udslettelse er ster o.g strerke Facetter i en vis sel

bebudet ved hin Bemrerkning af en skabsmressig Paaklredning. Der 

li<lt rergerlig fransk Diplo.m.at, som var en Moderetning i Pari·s, ikke 

ikke ynrlede vor . Sagtmodighed af de s.maglpseste, som ved Halv-

I den folgcnde Arllkel frem- OYer for gcrmanske Anmasselser. fcmscrnes Begyndelse lod sig kal-

sretter Forfatteren Sophz4s Claus- d [ n· ' 1t d d . k 
Men s'ciiacet· er simpelthcn en e e.<; e aces, a sna , e u vts ·e-

sw no~le strorkt porsonligheds-
pr<Egede Betragtninger i Anled- tekrrisk Glose fr:1 det hs1jcrc Sel- de", som Kendetcgn. H vor er de 

ning af 17. 111aj Dagen. skabssprog, hvad enh,·er maa ken- henne? Men Danskerne har bc-

Det er den syttcnde Maj. Og de, naar han bar !rest et Pqr Ro- staaet i del mindste siden Gorm 

hvad kan man paa de11.11e Frihed:s- man·er paa Fransk. Det betyder, den Gamle - de har nok altid lig

dag, for al vise Norge en Opmrork- at en Person hpflig holder sig til- n-et sig selv i Hovedtrrekkene - og 

.somhcd, bedre talc om end o.m bagc, undlader at ripostcrc. er dog endnu ikke udslettedc. 

Danmark og •• . ~orgc. Det er det hcle. Tyskern~ h ar 

Om Danmark f~rst, fordi det vii \irkeli.g ofte sat os i Forlegenhed. 

gl~e vore bedste Venner i Norge Men ,Danmark er velopdragcnt". 

mcst, og fordi deter no.gct, vi grun- Eller: ,Darumark Iader som inlet". 

<f.igst kcnder. Dcr kan hcrvcd bli- Dette cr vist den n~jagtige Over

ve Lejlighcd til at relt<! en elbr an- srettclsc af hin franske Spydighed, 

den gammel Misforstaaclsc, som som ikke skal gaa os dybt til Hjer

har JeYet for Irenge hos os, og som te, og som Nordmrendenc heller 

ikke bpr gaa igen i Norge. ikke ska1 bekymres over, da vi si-

Endnu i Gaar lreste jeg i et den d·en Gang har overlcvet en Ver

d::msk Blad den gamle Tra,·er: Le dcnsl<rig og faact \'Ore ~nsker med 

Danemark s'efl'ace. I Hensyn Lil Spndcrjylland fredelig 

Lad os en Gang gribe det fran- opfyMt. 

6k~ Ord s'eff~ce_r_ :red Frakkco,esl~- McgeJ andet har vi oplcv~ ,bil-

( 

Vi ha1· dvrelet ved dcnne Da,nsk-

Karakteristik, dog ikke for lren.g.e 

tror jeg, paa Grund af en Overbe

visrring, som man ,;stnok ogsaa vii 

sande i Norge: at Dansk udslette.s 

overhovedet ikke. 
Her er intet ved dette at stille 

op. Jeg ved det. Mangen Dansker 

har kcempet mod Danskheden i sig 

selv. Unyttigt. 
Og Nordmamd.ene, de be·krem

per den og nar sa.a gjor! i hundre-

de Aar. De har raabt til deres eg-1 Dansk kan ikke udslettes. Paa lig-1 Men hvad Hr. Castberg ikke 

ne Fo.rfattere, som s-krev paa norsk nende Maade ved jeg, at Norsk trenoker paa, er de ny politiske og 

Rigssprog : at de var Danskere. Der ikke kan udryddes af Danskernes tidspsykologiske Momenter, som 

stod en Larm deraf, som skulde Sympati, at de forskellige n{>tdiske ved Tysklands Sa.mmenbrud har, 

Noiges bedste Mrend udstj:')des i Maal vil synge i vort ~re _og ,tale gjort det nj:')dvendigt for et udset 

Skagcrak. Og saa udsat va,r Plad- Hjerteguldets Tungemaal" - baa- Folk som det danske at kunne· 

sen meUem Landsmaalet paa den de den syttende Maj og paa andrt; hrevde sig over for sine Naboer og 

ene Side og Skagerak o.g Dansk- Konstibutionsdage. vise sig over for Evropa so.m en 

heden paa den anden, at Rigs- Men just saa blide og sangglad.e, Nation, doer ikke maier un¢dvendig 

maalforfatterne, vore nrereste Ven- som Grs-Snlandsokkupatoren Cast: Sppg. Og vi tager B9Sssen paa Nak· 

ner blev sure i Ansigtcrne og gav berg i s in radikale Handlcfeber ken altsaa. Vi skryder ikke, mel\ 

s<ig til at s.krolde paa - os ,d1sse forestiller s·ig den sydligere Nation, vi skyder_, Ja. 

forbandede Danskcre !" er Danskerne ikke. Det er organi-

Men tror da nogen !\land eller serede Mrengder o.g Fag med Stpv-

Kvindc i Norges dcjlig•e Rige, at vi Jer paa, som trrumper i Takt og Naar Norge skal forelske sig f 

·k 1 1 d d ik 1 1 en saadan Klump Is, maa der vrere 
1 ke e s {er em, og e ke c s (er med mi.ndre Skaansel end f~l~omme 

os, naar de komnner til Kjpben- Poeter. ~ for 1idt god Vin 1 Land-et og fot: 

havn? Her .vii en norsk F¢rer i radikal fidt af det gamle, per! en® Hum~r. 

J'}Ji i det da·nske Sind kan Norsk Polilik virkelig paatage sig foruden Forfattenm til d'isse Linjer er. 

overhovedet ikke udryddes. det stenstrerke Norge fra Kap Lin- i Sandhed overrasket, saasom han 

Men MaaLmrondeneJ de hader desnres til de nordlligste Ud¢rkner s.elv i 1905 skrev en Artikel ,Hor 

os vel da? at stable Gr~nland med dets endnu os, Svea !", hvor ban ud fm danske 

Vi trenkte jo det. sS<Iere Masser af Fjreld og Is oven Synspunkter o~ af Hensyn til Dan· 

Men dette maa jeg sige, at nogle paa hinanden ved Vaabnenes Magt! IIDarks skreve Stilling bad Sverige 

af mine krereste personlige Over- Har vi da ikke Flyvere, Under- om at skrenke Norge en mild .Pd-

raskelser i Norge har vreret Maal- vandsbaade? l¢snin.g af Unionen. 

menncskers Kendskab til en dansk Vil han mon f¢rst erobre Kj¢- Skulde Opl~sningens f;rste 

Forfatters Produktion. Og det var benham? Krigsresultat nu blive et Ero-brings-

ikke betalt med ~kyldig Gengreld Man maa trenke sig denne Mand forsf.Sg mQd det nordligste Dan-

mod Maalet. saa strerk, at hvor h an srettet: .sin mark?, 

Her staar det fa.st t min ~ande : Fod, dex: flytter Fjre~den~ sig. 

' I 



Skal det da l:ykkes os at geilcrohre 
l\"orges gamle Rige? EUer sl\al vi 
blive de crobre<lc. Begge Dele er, 
hvad man kalder en Chance. Vi v.il 
dog frabcde os den. 

Perlcvenner kan komme over
ens om mcget, de kan ogsaa findc 
paa bcsynderlige Ting, Blodets 
Vredske er dog tykkero end Vand. 
Og kommcr Tbscns og Bjprnsbns 
Bsirnebprn og sigter prta ·os mcd 
Revol>~re - hYad er saa Bogtryk
l>crkunst-en og Noreg? 

nmppe v:eret slaaet a,f Besynderligheden 
!Jeri, saafremt YOr Neger bavde '"a>ret, lad 
os sige ansat 'VOO Transpo_rten af Fod~tyk: 
ket Iii Hr. Peterkns Lirekassl,l, men denne 
Neger ilenvender sig til Ofientligheden. 
Han sltriver ledendo Arlikler I en Avis. 
Naa, lad os ik.ke , forgl~mme, at dot er Daucns Nvlteder! 

Den celebre Avkfion 
paa ,Bakkehuset". 

.Joba n Lc~Jns lndbo under 
Bammeren. - Hoje Prlscr. -
De to fert4te Al"ktion8dage ind-

bt·agte ca. 42,000 Kr. 

Der var et sandt Rrkind i Gaar paa, 
BakktTmset - Veksel13rer Jolzan Le1--i1~ 
tidligere Landsted. Det var A vk!ioneru; ~ 
Dag, og Dil ,·ed Bil afi;ess&do Kobere. 

samme Anklage. 
D er skulde nu slaas et nyt Slag, 

og Statsadvokaten sparede sig ikke! 
I Anklageskriftet sigtes Hen

ckel, H ass og Pedersen under For
hold 28 a .for Bedrngeri vcd at af
fatte Marsbalvre.r.ftets Rcgnskab for 
1918-19 paa en saadan :\faade, a.t 
det viste et o,·erskQd paa 65,000 
Kr., medens der i \'irkeligheden 
,:ar Underskud. P aa Grundlag af 
Regns.l<abet blev der til Generalfor
samlingen indstillet at vedtage et 
Udbytte paa 5 Procent, og de tre 
Herrer har b revet Uc:Lbytte paa de
res Aktier . . 

!orsvarlige. J eg dannedo mig on Men.ing 
herom, eCter at have disku!eret Sagen mcd 
Hass og Vmrllets Bogholder, 

"a.-stab Borgme~ter, Direk tar 

dersen, at De ikke med Der es Un
derskrift '\'il<le stadfreste Regn
skrubet? 

•cu ' 
blev 
ban 
tal!o Hansen: - Ja, absolut. Baade Para1 

Pedersen og de andre Bestyrclses
medlemmer h~rte mig udtalc, at 
jeg ikke 'ilde paatagc mig nogct 
som helst Ansvar for Posterin-
gernc. 

En ndprmget Peesim1s t. 
Rets{ormanden: - F.aldt der 

in.gen Bemrerkninger i den Anled
n~n.g? 

Hansen: - Jo, det gjorde der. 
Henckel sagde:- D'Hrr. ska:l ikke 
tage H ensyn til, hvad Hansen me
ner, thi han er jo saadan en ud
prreget Pessimist ! 
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Hansen, udtalte, at d ct strcd H'l"or blev l'tledet JllO<l han~ Ol·c•·bevisuing a f 
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afboldt? skal tl Ullderskril"e !91arstall"rel'i'tets s•;ens1u R cgusknb. 

Man opleYer meget i et halvt 
Hu.ndredc Aar. Man skilles fra 
Venner, man aldrig vilde miste, og 
modcr dem igen forandrede. De 
dyrker ny Guder. Eller de har 
opdyrket _personJige Prcten tioner, 
som ikke er til at ,·rere i S_tue sam
men med. __ Her kommer altsaa din 
kooreste, uegcnnyttigstc Broder eller 
en h~jtskatlct Muse og bar faa:et 
uanel A \'loritet med Hensyn til, 
hYad clll nnsaa for dine Dpmrencr. 

I den saa.kaldte Havesal .bnd& Birke
fuldm::egiig Bryujulf Rasmussen arrange
ret sig paa en Av:kti<>nstribuoc, medens 
Bud og Hammersla.g skiltedc. Det var 
heje Priser, der hlev betalt, O\"er Forvent
ning. Helc det kostba.re Indbo - eHer 
F'Jrlrdendo betalto J ohan LevJn det i sin 
Tirl med el Par Hundrerlo Tusinde - var 
talser<'t til 35,000 Kr, Mon allerede de to 
ierste Dage a( Avktionen har indbragt 
42 000 Kr. modt I l·gn<>(, og naar der i Dag 
sluttes, rcgnet- man mcd et 1'Jl, der lig
ger en halv Snes Tusiod Kroner hojere. 

Under Forhold 28 b sigtes Hass 
og Pedersen for Bedragcri O'\"er for 
Ka·lund·borg og Omegns Bank Yed 
at Jade Bankcn forstrrekke Mar
stah·rerftet rn ed 54,000 Kr. til Ud
betaling af Udbytte o.g Honorarer. 

De annullet·ede Kontral<ter 
Statsadvokaten udtalte, at der var ma

n.ipuJeret med M:nstalvrerftets R~gnskab. 
Bcstyrclsen ba ,-do som Indtregt note ret 
P oster, som slamraedo fra do annuJieredl' 
norske Kontrakter, men som faktisk !erst 
indgi.k scnerc. Dct ha\'de ,·oerct ganskc 
uhereUiget a t udbetalo Udby!te, iaaledes 

1-'hv. Bankdirektor Pcders~n gjorde op
mrerksom paa. Borgmester Hanse!lB 1: d
talclso om, at J\!edet ,·ar blovet afholdt i Fbv. Bankdirektor Ptdcrsen: - Da Bankcn. Del var ikke rigtigt. ?.fodct blev dcr blev tagct Dcstemmclso mod Hens;o boldt paa Henckels Kontor. Pedersen paatil Regnskabcts Opstilling, var Jeg pna stod, a t han fer'st var kommet til Stede, Rekrcationsrejse i Udlandet. Jeg kcnder citE'r at Forhandlingernc om Rrgnskabet megct lidt ti l Sagen og har forst gin•t min ,·ar afsluttct. 
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.Teg siger da til de gode :\Ienne
~krr : Sa a dan rna a I i kke lnlc til 
tnig. .Jeg er ogsaa selv prctentips. 

SoR_hy.s_ Clau~S£J1-: 

j 

, En bel Del bndte Kjobenhavoere var 
~ Keheme: Onx.reluaJUOl'e:t 

La.ndet laa, Oi N~VI$1,9l'Jle __ J.Daatto 

Tilslntning lmgefter i Tillid til Hass. Bor~mestcr Ha11sC11 !astholdt, at )fo-o,-erretssag(orer Allker-JeiiSCII: - Hav- det fandt Stcd i Bankcn, men blev paa de De mange Aktier i Marl'tnlnedtot? del!o Punkt os~>~ta modsagt af Land-Pcderscn: - Ok nej! For 4000 Kr.! iospektor Rerup. 
Fbv. Bankdircktor Hass: - Da For- Retstormm1den (til Borgmester Han-laget til Regnskabet blev forelagt i Be- sen): - Hvad dcr skele den 5. Januar i sty~~eeni !Mdte ~ inlron _l{!)dstancL_ Kalundbou ata.a.r _ sillcrt ~~~.;t P.r~ge' 
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