
12. januar 1935: Herman Görings fødselsdag 
 
 

 
 
 
Det er den 12. januar 1935 på en snedækket gade i Berlin - det er hundekoldt. Opmarcheret står på to snorlige 
rækker 20 drenge - vel en 12-13 år gamle. De fryser. Ad helvede til. Korte bukser- bare knæ. Retstilling, så selv 
fingrene er strakte, og de fryser, så selv lortet står ret i dem1. De er i uniformer fra Jungvolk, organisationen for 
drenge, der endnu ikke er gamle nok til at blive optaget i Hitler Jugend. Den unge mand i billedets højre kant, 
ligeledes med bare knæ, er rimeligvis daglig leder af flokken, og han præsenterer nu sit værk: Drenge der kan 
stå ret og på linje i frostvejr. Og en marchtromme. 
 
Der er klart tale om en begivenhed. Der filmes fra baggrunden, men kameraet er ikke rettet mod de opstillede 
drenge, det peger i stedet på den trivelige herre, der står i kasket og kæmpefrakke med en buket blomster. 
(Lidt tøset med blomster i denne mandige forsamling, kunne man synes). Han fryser næppe. Han ser ud til at 
stå og sige et eller andet til drengene, og man gætter næppe forkert ved at antage, at det er noget om de 
nazistiske dyder, som alle raske drenge skal leve op til.  
 
Med mindre selvfølgelig, at han er i gang med en takketale - han har jo fået dendèr buket blomster, og det er 
hans fødselsdag, så han skal fejres med manér. Født 1893 i den idyliske by Rosenheim i det sydlige Bayern 
bliver han altså 42 på dagen. 
 
På det tidspunkt er han allerede en af Det Tredje Riges mægtigste mænd: Rigsdagspræsident (fra 1932), 
Ministerpræsident i Preußen (fra 1933), Rigsminister for Luftfart og Luftvåben (hhv. 1933 og 35), Grundlægger 
af Gestapo (1933), Hitlers udpegede efterfølger i tilfælde af dennes død (1934). For nylig udnævnt til 
Rigsskovfoged, Rigsjægermester og Øverste chef for naturbeskyttelse. Han modtager nogle år senere (1938) 
Storkorset af Dannebrogordenen.  
 
De fleste af drengene omkom sandsynligvis i krigen. 
 
 

                                                             
1
 jeg indrømmer: et metaforlån fra Klaus Rifbjerg 


