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Læs om alle de 
grinagtige sandheder 
om livet i Dannevang! 
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Midt i armlægningen mellem Cirkus Christiansborg og Den 
Røde Fagbevægelse er det nok på sin plads og skære 
igennem al pampersnøvleriet om hvilke job, der er vigtige for 
Dannevang: 
 

HAN ER DANNEVANGS SANDE HELT! 
 

 
Klokkeren fra Bøvlinge velsignes af pastoren som en af Danmarks sande helte! 
 

Cirkus Christiansborg har nemlig bestemt, at Klokkerne, som de hedder i 

folkemunde – altså dem af kirkernes personale, som betjener klokkeringningen – 
SOM DE ENESTE IKKE MÅ SØGE BESKYTTELSE VED ET ATOMANGREB PÅ 

DANMARK! 
 

For de skal blive oppe i kirketårnene og hive i klokkestrengene! 
 

Så kan vor hær, flåde og luftvåben godt gå hjem og visselulle, og alt det dyre isenkram er 
heller ikke én døjt bevendt, hvis krigen virkelig kommer. For når atombomberne falder over 
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Dannevang, så er vi alle i samme grav/beskyttelsesrum – undtagen altså netop Klokkerne og 
Graverne, for det er dem, der skal være helte, hvis angrebet kommer! 
 

Dét foreligger der nemlig et klokkerent cirkulære om fra 
Kirkeministeriet (underafdeling af Cirkus Christiansborg)!   
 
Se! Dét er en gyser! Læs lige cirkulæret her, før vi går videre: 
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Se dét er en gyser! Her har ledige offentlige hænder – og 
formentlig også fødder – virkelig været på arbejde! 
 
Fra det øjeblik, hvor en fjentlig raket eller et fjentligt fly observeres på radarskærmene, så går der vel 
omkring seks, syv minutter til nedslaget.  
 
Yderligere nogle minutter går med, at paddehatteskyen hæver sig, men i disse hektiske minutter skal 
kirkeklokke-tjenerne smide, hvad de har i hænderne, og styrke til kirketårnene for at klemte med 
klokkerne! 
 
Læs selv den ministerielle klare tekst: 
”Der klimtes med kirkeklokkerne i femten minutter. Denne klimten udføres ved med klokke-
kneblen at slå fire langsomme slag på klokken, hvorefter følger en pause på 30 sekunder, 
hvorefter der på ny foretages fire klokkeslag og så fremdeles” 
 
Iskoldt skal klokkerne følge dette ministerielle kimemønster, mens resten af landet brænder op under 
atombombens helvede! 

Sikke en tjans! Men det bliver værre endnu! 
Den arme Klokker – der klokker i det – og ikke på eget initiativ erfarer, at krigen er brudt ud (Han kan 
eventuelt høre braget!) skal virkelig lægge sig denne tekst bag øret: 
”Meddelelse om iværksættelse af klimten vil tilgå de kirkelige funktionærer fra politimesteren, 
eventuelt via kommunens civilforsvarsleder. Klimten med kirkeklokkerne skal iværksættes på 
det i meddelelsen anførte tidspunkt – eller hurtigst muligt herefter” 
 

Og så lyser Herrens Nåde: 
”Forvarsel om klimten med kirkeklokkerne KAN undlades i tilfælde, hvor meddelelsen herom 
er modtaget så sent, at iværksættelse af klimten tidsmæssigt ikke kan gennemføres inder der 
over radioen er beordret alarm for den pågældende kommune”. 
 

Tak! Cirkus Christiansborg! 
Her er et spinkelt håb om frelse for de stakler, der ikke når frem til klokkestrengene før atombombens 
Ragnarok er over dem… 
Men Klokkerne må ikke glæde sig for tidligt: 
Thi angribes Dannevang med atomvåben, så må det formentlig opfattes som en krigshandling! Og så 
er Fanden for alvor løs i Laksegade: Så skal Fædrelandet mobiliseres, og herom taler den 
ministerielle tekst til Klokkerne: 
 
”Klemten med kirkeklokker som forvarsel om radioaktivt nedfald MÅ IKKE hindre eller afbryde 
den foreskrevne ringning i tre timer med samtlige landets kirkeklokker efter at en mobilise-
ringsordre er udstedt” 
  

Som du tydeligt ser: 
Danmarks Klokkere er Danmarks sande helte! 
De skal ringe timevis med klokkerne, mens de få overlevende af os andre graver os ned i jorden som 
muldvarpe. Herre! Se i nåde til disse akademiske vrøvlehoveder! 
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Her ses Klokkeren efter Heltegerningen, hvor han blev 
ramt af radioaktivt nedfald: 
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Den danske færdselslov er meget ældre end bilismen. 
 

Engang havde vi dødsstraf for færdselsdrab! 
 

Mens tiltale for spritkørsel afhang af, om "kusken" 
kunne stå på benene! 

 

 
 

De fleste, der har prøvet at svede til teoriprøven, er 
sikkert overbevidste om, at færdselslovens tunge 

remser og absolut u-mundrette "huskekager" sikkert 
hører sammen med bilismen og den bymæssige 

udvikling i 1900-tallet.  
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Men de grundlæggende færdselsregler stammer faktisk 
helt tilbage fra 1600-tallet! 

 

NB: Danske veje er opstået af Naturmetoden! 
 

 
 

København 1587. Voldene var blevet en spændetrøje, så der måtte færdselsregulering til. 
 
Det danske vejsystem er opstået ved naturmetoden. Veje skabtes, hvor hjulspor snoede sig og viste 
vej gennem et terræn, der var fyldt med vandhuller, små søer og moser. Men kongerne, der 
bestandigt var på rejse for at indkassere skatter, var interesserede i velholdte veje.  
 
Allerede i 1558 forordnede Christian den 3., at vejene skulle være 2,2 meter brede, men fire år 
senere bekendtgjorde hans efterfølger, Frederik den 2., at da majestæten fremover ville benytte en 
ny vogntype, "rustvognen", så skulle vejene være 2,35 meter brede - og det blev bønderne forbudt at 
køre på vejene med de gamle, smalle vogne. Bøden for overtrædelse blev sat til to stude, men der 
findes intet i arkiverne om, at sådanne bøder nogensinde er blevet idømt, for der var jo ikke noget 
færdselspoliti – endnu! 
 

Det kom der på en måde først med en forordning i 1780, hvor man 
indførte et officielt system med angiveri: Den, der meldte myndighederne 
om en færdselsforseelse, fik en dusør på seks rigsdaler! 
 
Det var et stort beløb dengang - og særligt raffineret var det, at den uheldige trafikant selv skulle 
betale dusøren. Angiversystemet gjald frem til 1869 - men i 1815 blev dusøren afskaffet, så da holdt 
angiverne reelt op med at møde frem på politikammeret! 
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Dødsstraf for færdselsdrab 
"Den, som forsætligt ager eller rider på mand, kvinde eller barn og gør 

dem skade på liv, lemmer og helbred, skal straffes på livet, hvis den 
anden omkommer, eller bøde som skaden er. Gør han det af 
fremfusenhed eller uagtsomhed, da straffes han med jern". 

 
Dette er reelt Danmarks første færdselslov. Den kom i Christian den 5´s Danske Lov i 1683, og den 
overordnede bestemmelse om dødsstraf blev hurtigt fulgt op med detaljer. 
 
Allerede i 1682 udnævnte kongen en hensynsløs og håndfast mand til politimester i København og 
hele landet. Han hed Klaus Rasch, og han skulle skabe respekt og orden i hovedstadens smalle, 
brolagte gader med dybe rendestene. Dengang var der næppe mere end 50.000 mennesker indenfor 
voldene, men alligevel var der en stærk fornemmelse af overbefolkning og kvælning.  
 
Rasch indførte bestemmelsen om "umådelig kørsel og anden uskikkelighed", og denne 
bestemmelse blev grundlæggende for dansk færdselslovgivning de næste 200 år. Grundlaget var, at 
enhver "chikane" imod en anden trafikant blev straffet med en bøde på 1 rigsdaler til deling mellem 
politimesteren personligt og Børnehuset! Kunne man ikke betale, fik man to dage og to nætter på 
vand og brød i Rådhuskælderen. 
 
Især på torvedagene gav det mange penge i kassen, for trafikkaos og parkeringsvanskeligheder var 
mindst på højde med vore dage - og hvad angår P-bøder, så er modtageren såmænd bare blevet en 
anden: Nu er det Københavns Kommune, som fodrer den slunkne kommunekasse med P-
penge fra afgifter og bøder... 
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Nummerplader må ikke skrives med kridt 
 
Nummerpladerne blev indført i 1751, fordi amagerbønderne kørte som sindssyge, for at nå frem til 
de bedste stadepladser på torvedagene. Derfor skulle vognene have numre, så synderne kunne 
identificeres - men det blev indskærpet, at numrene skulle males på! De måtte ikke skrives med 
kridt... 
 
Samtidig indførtes brugen af dut-horn. Men da det endnu ikke var opfundet, måtte med nøjes med 
stemmen: "Alle, som enten køre eller ride og se et menneske for sig, skal være pligtige at 
anråbe samme at gå af vejen". 
 
I 1758 indførtes højrekørsel - men i første omgang kun for hovedstaden. Det var nærmere en 
stadfæstelse af indgroede vaner. Her i 2012 er højrekørsel dominerende kloden over, men for bare et 
par menneskealdre siden var højre- og venstrekørsel faktisk fifty-fifty kloden over.  
 
I Sverige gik bølgerne højt i årtier, da man skulle gå over til højrekørsel - men det lykkedes søndag 
den 3. september 1967 efter enorme forberedelser. Anderledens var det f. eks. i Østrig. Da Hitler 
indtog Østrig i Das Reich i 1938, så befalede han overgang til højrekørsel dagen efter. Det skabte 
totalt kaos og mange hundrede trafikdræbte, for hverken skilte, stoplys eller sporvogne eller 
rundkørsler havde man nået at ændre. 
 
I 1863 afskaffedes vægterkorpset i København. Vægterne blev erstattet af patruljerende betjente, 
"panserne", som også skulle regulere færdslen. Og enevældens rodede færdselslovgivning blev sat i 
system i Politivedtægten for København 1. januar 1869. 
 
I vedtægten var en eklatant nyhed, som skabte bestyrtelse: 
"Ingen må færdes på offentlig gade i en sådan tilstand af beruselse, at det kan give anledning 

til ulempe for andre"! 
 
Promillegrænser hørte en fjern fremtid til, så "pansernes" kriterier for at fratage en kusk hans 
vogn for kørsel i beruset tilstand, var at kusken ikke kunne stå på benene, når han blev 
beordret ned fra vognen! Se bare her: 
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Bilerne krævede nye regler 
 
I 1885 konstruede smed Hans Urban Johansen den såkaldte Hammel-bil. Og i 1896 begyndte de 
første udenlandske biler at vise sig, så i 1903 fik man den første motorlov. Dengang kørte der hele 57 
biler rundt i Københavns gader, men justitsminister Alberti og hans embedsmænd havde problemer 
med i det hele taget at definere begrebet: 
 

"Ved automobil forstås i denne lov ethvert køretøj, der er forsynet med kraftmaskine, som 
drives af damp, sammenpresset gas eller elektricitet uden hensyn til, om det tillige kan sættes 

eller holdes i bevægelse på anden måde". 
 

 
 
Sporvogne, jernbanelokomotiver og brandbiler var undtaget fra loven, og benzindrevne køretøjer 
- hvad de fleste biler også dengang var - omtalte loven slet ikke!  

Derimod stod der, at bilerne ikke måtte afvige fra et hestekøretøj hverken i størrelse eller 
udseende. 

 
Den mærkelige bestemmelse blev først slettet i 1910, hvor det også blev bestemt, at biler skulle 
synes af politiet, før de kunne få nummerplader og registreringsattest.  
En automobilist skulle have kørekort og være over 18 år, og fartsynderne havde grumme vilkår: 
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I byer måtte der kun køres halvanden mil i timen (11,5 km). På landevejen 2 mil (15 km).  
Da minister Alberti, som senere blev berømt som bedrager, blev spurgt, hvorfor grænserne 
var så lave, så svarede han, at så kunne ingen være i tvivl om, når reglerne blev overtrådt! 
 

Fartgrænsen hævedes i 1913 til 50 kilometer i timen, men indtil 1921 måtte man kun køre 
15 kilometer i timen om natten. 

  
I  1932 hed det 60 på landevejen og 40 i byerne. Og det gjald til der kom fri hastighed i 1953, en 
regel, der ikke fik mange år på bagen.  
 
1. maj 1923 fik vi den første egentlige færdselslov, og grundlaget for bestemmelserne, vi sveder over 
ved teoriprøven, er den reviderede udgave fra 1955, hvor det offentlige for alvor overtog ansvaret for 
færdselssikkerheden, så der kom gang i vejbyggeriet - og trafiklysene. 
 

Men siden 1955 har skiftende regeringer indført en byge af regler – ikke så 
meget for trafiksikkerheden – men mere for at fodre statskassen med bøder! 
 

 
 
"Panserbasse" regulerer færdslen på Nytorv i København engang i 1920érne 
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   Du kan forhindre at blive dement af Alzheimers Syge !!! 

Drik nogle glas rødvin HVER DAG 
 

Banebrydende dansk undersøgelse gør igen afholdsfolk til grin! 

 

Drik rødvin hver dag og ikke kun ved festlige lejligheder. Så undgår du demens! 

Kan indtagelse af vin – især rødvin - mindske risikoen for udvikling af demens, f.eks. i form af 

Alzheimers Syge? 

Det mente Thomas Truelsen, Dorte Thudium og Morten Grønbæk i en rapport fra det såkaldte 

Copenhagen City Heart Study for en halv snes år siden. De sagde, at Vindrikkere  kun havde 

halvt så stor risiko for demens, som ikke-vindrikkere. 

Denne banebrydende danske undersøgelse er netop bekræftet af amerikanske forskere – men 

tilbage til den grundige danske, der byggede på års intense studier af vinens velsignelser: 

I 1970erne indhentede man data for 1.709 personer i København. Blandt andet oplyste de om 

deres drikkevaner. Hvor meget øl, vin og spiritus drak de og hvor ofte.  

En snes år senere, i 1991-94, var de blevet 65 år eller ældre, og 83 af dem havde udviklet demens 

Truelsen og hans kolleger sammenlignede så drikkevanerne hos de demente med vanerne hos de 

1.626 andre personer, som fungerede som kontrolpersoner. Konklusionen var klar.  




