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JANUAR 1943 

ET NYT AAR 
I een af dette Blads 

Ledere - for Num
meret Juli Auguat 
skrev vi bl. a.: 

»Et frit Folk har 
mange Fronter, der 
skal hævdes - Øko
nomiske, sociale, po
litiske, kulturelle og 
militære. Men de er 
alle »Sten i Muren, 
der hegner hendes 
Gaard«, og ingen af 
dem kan undværes, 
hvis der ikke skal 
opstaa skæbnesvang
Brescher i den Mur. 

- Ingen af dem kan 
heller undvære det, 
der kitter dem sam
men, Folkets Værne
viije paa alle Om
raader .... 

Intet effektivt mi
litært Værn kan rej
ses og ingen militær 
Kamp fØres tit Bunds, 
med mindre Solda
terne, fra Generalen 
tit den menige, har i 
sig og bag sig alt, 
hvad der er dansk. -
Men Erfaringen vi
ser tiUige, at Forud
sætningen for Kul
turkampen netop of
test især var Mindet 
og Stoltheden over 
Fortidens fjerne eller 
nære militære Daad, 

eller Skammen 
over at have svigtet 
paa dette Omraade.« 

2. Aargang 
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Det er denne Vekselvirkning mellem Folk og Værn, 
der er vort Arbejdes Maal. Vi taler ikke blot til andre, 
men lader ogsaa andre tale til os - for at vi kan for
staa hinanden, respektere hinanden og saaledes lære 
at arbejde sammen. 

Derfor har, siden dette Arbejde begyndte, ikke alene 
Befalingsmændene talt til Befolkningen paa (ifØlge 
vore Rapporter) 1128 Møder med ca. 144.000 Delta
gere og vist vore Film 858 Gange for ca. 98.500 Til
skuere. Men derfor har ogsaa Befolkningen gennem 
sine ledende Mænd, talt paa grundige Kursus til ialt 
403 Befalingsmænd fra begge Værn for at vise den 
civile Befolknings Tankesæt og Virke. Derfor har 
endvidere 94 Befalingsmænd været paa kortere eller 
længere Ophold paa vore Højskoler. Og derfor har 
endelig dette Blad set Dagens Lys, og fra dets Spal
ter har civile og militære Personligheder talt til dets 
ca. 11.000 civile og militære Læsere. 

Dette er Linien i vort Arbejde. Og spørger man om 
Resultatet, saa turde dette først og fremmest værei at 
ogsaa vort Arbejde har bidraget sit til at skabe en ny 
Mentalitet mellem Folk og Værn og dermed Sam
hørighed indenfor vort Folkesamfund. Denne ny Men
talitet giver sig daglig Udslag paa mange Maader, 
i Presse og paa Møder, gennem Radio og Studiekredse, 
i de fyldte Jernbanekupeer og Hverdagens smaa Be
givenheder - og tillige i vore indkaldte værneplig
tiges Indstilling og Holdning. Mange har her paa en 
ny Maade faaet Øjet op for Militærlivets Værdier, for 
Værnepligtens samlende Ide, og de indkaldte er ikke 
bange for at vise det. Derom vidner ikke mindst den 
Maade, hvorpaa de baade møder til og tager Afsked 
med Værnene. 

Men praktiske Resultater? - Ja, Tiden er jo ikke 
til de store Reformer, der fØrst til sin Tid for Alvor 
skal vise, hvor stærke Kræfter i Folkets Sind, der 
staar bag den nye Mentalitet. Men vi - og det gæl
der baade »os« og de mege vide Kredse i Befolk
ningen som vi samarbejder med - har sat ind paa 
de Omraader, hvor det er muligt, ogsaa i Dag, at gøre 
en Indsats. 

Vi rejste Spørgsmaalet om de værnepligtiges Kaar. 
Ikke alene fordi dette er et SpØrgsmaal om social 
Retfærdighed; men tillige fordi daarlige Kaar bi
drager til at paavirke deres fri Meningsdannelse med 
Hensyn til Forsvaret paa en Maade, der er selve Sa
gen uvedkommende. 

Saa forskellige Mennesker som en netop hjemsendt 
værnepligtig, Arbejdsgiverforeningens Formand og 
Formanden for Forsvarsministerens Foredragsudvalg, 
Folketingsmand Th. Hauberg, slog her i Bladet fast, 
at dette var en Sag, der kunde og burde lØses nu. Hele 
Landets offentlige Mening sluttede op, Dansk Ung
domssamvirke gav Udtryk derfor i en af sine Resolu
tioner, og Forsvarsministeren har nu opnaaet Finans
udvalgets Tilslutning til en Forhøjelse af de værne
pligtiges Lønninger. 

Vi kan kun hilse dette med den største Glæde. Men 
vi venter tillige, at man beholder Blikket aabent for, 
at der paa dette Omraade er endnu flere SpØrgsmaal, 
der trænger sig paa. 

For at der kan ydes den indkaldte Ungdom fuld 
social Retfærdighed og gives den en Forstaaelse af, 
at Folket staar bag den, maa ogsaa Beskæftigelses
spØrgsmaalet efter Tjenestetiden tages op, saaledes at 
de indkaldte ikke stilles ringere end anden Ungdom 
- og de maa tillige (dette er ikke mindst vigtigt) un
der deres daglige militære Arbejde mØde samme gode 
Forhold m. H. t. Hygiejne, Indkvartering og Uddan
nelsesmidler, som der bydes anden Ungdom i dette 
Land. 

Ogsaa SpØrgsmaalet om Mandskabets Fritidsbeskæf
tigeLse samt om en aandelig og kulturel Indsats i 
Ungdomsopdragelsen under Værnepligtstiden har op
taget os i det forløbne Aar, og vil fortsat kunne regne 
med vor fulde Opmærksomhed. 

Et Solhverv er passeret, et nyt Aar toner frem paa 
en usikker Fremtids Horisont. Maatte det i ethvert 
Fald blive et Aar, hvor Folk og Værn finder stadig 
dybere sammen, saaledes at der virkelig paa Forsvars
politikens Omraade bliver skabt en Forstaaelsens, en 
Midtpunktsamlingens Aand, som Folketingsmand Ju
lius Bomholdt udtrykte det her i Bladet i sin Artikel: 
» Vi har lært mere af 2 Aars Virkelighed end af 50 
Aars Militærdiskussion«. 

Danmark er et af de Lande i Verden, som baade i 
geografisk og folkelig Henseende mere end de fleste 
udgør en Enhed. Netop den nuværende Situation, hvor 
de videste Kredse indstiller sig paa Samarbejde, vil 
kunne fØre til, at vort Folk gaar styrket ud af Van
skelighederne. Gennem denne Virkeliggørelse af sun
de Kræfters Sammenspil - i hvilket Arbejde ogsaa 
vi Ønsker at tage vor Del - vil vort Folk kunne bi
drage sit til at sætte Præg paa den Tid, der kommer. 

s. & L. Sydsjællands Jernforretning % 
DybbØI-Posten 
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Soldater 
gaar paa Bibliotek 

Af Overbibliotekar ved Holbæk Amts Folkebogsamling 

Mette Gyde Pedersen 

A llerede i Efteraaret 1939, da de store Indkaldelser 
r'\.. til Beredskabsstyrken fandt Sted, paabegyndte 
de danske Folkebiblioteker i Garnisonsbyerne deres 
private »Folk og Værn«-Arbejde. Man var fra Biblio
tekernes Side hurtigt klar over, at her laa en Opgave, 
som maatte tages op. Det indkaldte Mandskab paa de 
overfyldte Kaserner maatte have Adgang til fornuf
tig Fritidsbeskæftigelse, og dette kunde blandt andet 
ske ved, at man lukkede Bibliotekerne op for dem. 
Bibliotekernes Ledelse satte sig derfor i Forbindelse 
med de militære Myndigheder og tilbØd Soldaterne 
gratis Hjemlaan af Bøger, gjorde dem opmærksom 
paa, at de til enhver Tid var velkommen paa Læse
salene, og nogle Steder, f. Eks. i Roskilde og Aarhus, 
foranstaltede man endog samlede Biblioteksbesøg for 
Soldaterne. 

Dette Initiativ gav hurtigt Resultat. Soldaterne 
strømmede til Bibliotekerne og viste sig ikke blot at 
være gode og interesserede Laanere, men ogsaa flit
tige LæsesalsbesØgende. 

Samarbejdet mellem Garnisonen og Centralbiblioteket. 
Kantonnementsbiblioteker. 

Efter Aftale med Garnisonskommandanten paa
begyndte vi her i Byen i November 1939 et Arbejde 
blandt Garnisonens Mandskab. Meddelelser om Bi
bliotekets Aabningstider blev hængt op paa Samlings

Mand var selv ansvarlig for de Bøger, han gratis 
hjemlaante. (At vi et Aars Tid senere fik en generel 
Kautionsordning med Garnisonen, har intet ændret i 
denne Side af Sagen, og det har til Dato aldrig været 
nødvendigt at lade denne Kaution træde 1 Rraft.) 

En Del af Soldaterne var paa dette Tidspunkt ude 
i Kantonnement, og Biblioteket oprettede i 3 biblio
tekslØse Landsbyer særlige Udlaansstationer (»Kan
tonnementsbiblioteker«), som dog ogsaa kunde be
nyttes af 'den civile Befolkning. Ledelsen af disse blev 
forestaaet af den stedlige Lærer, men et Sted fik en 
Soldat (en cand. mag.) Tjenestefrihed til at hjælpe 
Læreren med Udlaanet. Dette viste sig at være et ud
mærket Arrangement, og da Kantonnementerne nogle 
Maaneder senere blev flyttet til Landsbyer, hvor der 
var Sognebiblioteker, overtog Sognebibliotekarerne, 
assisteret af ovennævnte Soldat, Ledelsen og Arbejdet, 
mens det meste af Centralbibliotekets udstationerede 
Bogbestand fulgte med til Supplering af den forhaan
denværende Bogbestand i Sognebiblioteket. 

I Vinteren 1939--40 var 132 menige og 28 Befalings
mænd indmeldt som Laanere ved Centralbiblioteket 
i Holbæk og 76 menige indmeldt som Laanere ved 
»Kantonnementsbibliotekerne«. En Særstatistik, som 
vi i Februar og Marts Maaned fØrte over de menige 
Soldaters Laan, viste, at i disse to Maaneder laante 
96 Soldater i Garnisonen 495 Bind, heraf 169 Bind 

oplysende Litteratur, 
mens i samme Tid 66 
Soldater ved »Kan
tonnementsbibliote
kerne« laante 379 
Bind, heraf 111 Bind 
oplysende Litteratur. 

stuerne, og Soldater
ne blev gennem Dags
befalingen gjort op
mærksom paa, at de 
var velkomne paa 
Biblioteket. Ved Ind
meldelsen strøg vi 
for Soldaternes Ved
kommende alle hid
tidige Forlangender 
om Depositum eller 
Kaution fra en fast 
bosiddende. Soldater
ne blev indmeldt gan
ske paa lige Fod med 
de civile Skattebor
gere, med ganske de 
samme Rettigheder 
og ganske de samme 
Forpligtelser, og hver En Aften i Bibliotekets Læsesal. 

Vi havde gennem 
denne Vinters Erfa
ringer faaet en solid 
Pæl rammet igennem 
den gamle Overtro, 
at det var for risika
belt at udlaane BØger 
til Soldater og lade 
dem tage Bøgerne 
med hjem paa Kaser
nen eller til de re
spektive Kvarterer i 
Kantonnementerne. 
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Soldaterne viste sig at være mindst lige saa an
svarsbevidste Laanere som de civile, og selv den 
bratte Hjemsendelse efter 9. April paafØrte ikke Bi
blioteket noget Tab af BØger. 

Karakteristisk for Soldaternes Ansvarsbevidsthed 
over for de laante Bøger var det, at mange Soldater 
kun Ønskede een Bog ad Gangen. Fik de Tilbud om 
flere, lØd Svaret ofte: )>Nej Tak, jeg vil nøjes med 
denne, saa har jeg kun een at være ansvarlig for, og 
jeg kan jo komme igen, saa snart jeg har læst den.« 

Dei kneb meU ai finde Læsero baalle paa Kasernen 
og paa Soldaierhjemmel. Spurgte man om, hvordan 
de indrettede sig med det, lØd Svaret fØrst paa Vin
teren: »Det er meget vanskeligt, men naar man først 
gaar ind paa Læsesalen her paa Biblioteket og læser 
sig et Stykke ind i Bogen, kan man bedre holde Tan
kerne samlet om den derhjemme.« Senere paa Vin
teren hed det: »Aah, man vænner sig jo til Spektak
let,« men paa Slutningen af Vinteren lØd det: »Jo Tak, 
nu gaar det meget bedre, for nu er vi saa mange, der 
læser.« Dette var jo en glædelig Udvikling, men vi 
Biblioteksfolk kunde nu have undt de læsende Solda
ter, at de, der havde bygget Kasernen, i sin Tid havde 
tænkt paa at indrette særlige Læsestuer for de Solda
ter, der gerne vilde have et Fristed, hvor de kunde 
sidde i Ro med en Bog. 

Hvad læste Beredskabsstyrken? 
Ja, naturligvis blev der læst en Mængde Skøn

litteratur af ganske samme Kvalitet som den, de ci
vile Laanere læste. For Soldaternes Vedkommende 
var den Vinter Jack London den mest læste For
fatter. Men der læstes meget andet. 34pCt. afUdlaanet 
til Soldaterne var oplysende Bøger. Man læste om 
Øjeblikkets aktuelle Spørgsmaaal, man benyttede Ti
den til at dygtiggøre sig teoretisk i sit civile Fag: Bø
ger om Haandværk, Teknik, Landbrug, Gartneri og 
Handel var stærkt efterspurgt. De biblioteksvante 
blandt Soldaterne fortsatte her en Læsning, som de 
var kendt med i Forvejen, men for andre var dette 
at blive stillet over for Bøger om deres eget Fag no
get helt .nyt, som de maatte gøre Brug af. Jeg husker 
en Landmand, der netop havde forsynet sig med en 
Roman, men da han i det samme fik Øje paa en Bog 
om den danske Svineavls og Flæskeeksports Historie, 
lagde han straks Romanen fra sig og bad, om han 
dog ikke godt maatte faa den om Svineavlen i Stedet. 

En Gartner laante i Løbet af to Maaneder følgende 
Bøger: Becker: Prydplanter; Danvig: Lærebog i 
Frugt- og Grøntdrivning; K!ixbilll: CbrysaJ:\themum 
og Latyrus: Risum: Mistbænke og Drivhuse; Paludan: 
Blomsterdyrkning; Olsen: Hængeplanter; Bjarne: 
Bogholderi. 

En Handelsmedhjælper læste i samme Tidsrum 
bl. a.: Enner: Hvad Sælgere angaar; Enner: Hvad Re
klame angaar; Caspersen: Vinduer, der sælger; Die 
Schaulade, Aarg. 1937. 

Andre benyttede Lejligheden til at fordybe sig i 
Interesser, der intet havde med deres Fag at gøre. En 
Landmand sad saaledes ofte paa Læsesalen og stu
derede alt, hvad han kunde faa fat paa af Tekst og 

Melodier til svenske Folkesange; meget af Materialet 
maatte vi hjemforskrive til ham fra Statsbiblioteket 
i Aarhus. 

Den 9. April afbrød brat vor Forbindelse med disse 
Soldater, - men lykkeligvis fik vi den Glæde ogsaa 
efter den Dato at blive ved at være dansk Garnisons
by - og Arbejdet fortsattes. 

Arbejdet efter 9. April. - En Soldater-Studiekreds. 

I 1940--41 var 239 menige og 173. Befalingsmænd og 
Befalingsmandselever indmeldt som Laanere, og Sær
statistikken fØrt i Februar og Marts Maaneder viste, 
at 103 menige Soldater i disse to Maaneder havde 
laant 428 Bind, heraf 41 pCt. oplysende Litteratur. 
Den mest læste skønlitterære Forfatter var dette Aar 
Johs. V. Jensen, mens Jack London maatte nøjes med 
at komme ind som Nr. 2. I Sommeren 1940 udstatione
rede Biblioteket i nogle Maaneder 200 Bind Litteratur 
om dansk Historie (Skønlitteratur og oplysende Litte
ratur) paa den herværende Korporalskole; ogsaa disse 
BØger blev godt benyttet. 

For første Gang i Bibliotekets og antagelig ogsaa 
i Garnisonens Historie blev der i Vinteren 1941 dan
net en Studiekreds af Soldater. Studiekredsen, der 
benyttede Bibliotekets Lokaler, talte 15 menige Sol
dater, ~n af disRE\ en Civilingeniør, var Leder. Hans 
Beting"elser for at overtage Ledelsen var, at intet an
det end Vagttjeneste og Sygdom var gyldig Grund for 
at udeblive. Efter en Gennemgang af Johs. V. Jensens 
Forfatterskab gik man over til Emnet: Moderne svensk 
Skønlitteratur. Studiekredsen mødtes en Gang ugent
lig fra Midten af Januar til 1. Maj, den arbejdede 
meget energisk, og dens Deltagere læste i disse Maa
neder i Fællesskab ca. 50 Bind. 

1941--42. U dlaanet stiger 152 pCt. 

I 1941--42 steg Antallet af indmeldte menige Sol
dater til 375 og Antallet af Befalingsmænd og Befa
lingsmandselever til 178. Soldaterne aflagde dette 
Aar 1482 Besøg paa Læsesalen. En Særstatistik for 
Januar Kvartal viste, at 231 menige Soldater i dette 
Tidsrum laante 1617 Bind, heraf 31 pCt. oplysende 
Litteratur. Disse 31 pCt. fordelte sig saaledes paa de 
forskellige Kategorier: 

Blandede Skrifter ............... . 
Filosofi .......................... . 
Religion ......................... . 
Samfundskundskab ............... . 
Geografi og Rejsebeskrivelser ..... . 
Danmarks Topografi ............. . 
Naturkundskab ................... . 

15Bind 
14Bind 
13 Bind 
30Bind 
53 Bind 
8Bind 

31 Bind 
Praktiske Fag (Teknik, Landbrug, 
Haandværk etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Bind 
Kunst, Spil, Sport . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bind 
Litteratur og Sprogkundskab . . . . . . 18 Bind 
Skønlitteratur paa fremmede Sprog 61 Bind 
Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Bind 
Personalhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bind 

!alt . . . . . . 506 Bind 

Hvilke Soldater benytter Biblioteket? 
En Erhvervsopdeling af de 231 Soldater og en Spe-
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cifikation af de enkelte Erhvervsgruppers Laan gav til 
Resultat at: 

Oflys. si.,,. Bind 
Bd, litt. ialt 

Bind 

46 Akademikere havde laant 115 228 343 
15 Arbejdere, ufaglærte 36 79 115 
57 faglærte 87 284 371 

8 Chauffører, Bude, Tjenere 22 42 64 
12 Forretningsfolk 28 63 91 
8 Journalister og Kunstnere 9 25 34 

35 Kontorister og Bankmænd 104 156 260 
23 Landmænd, Gartnere, 

Fiskere 54 151 205 
2 Lærere 9 4 13 

25 uden opgivet Erhverv 42 79 121 

231 Soldater havde !aant 506 1111 1617 

Hvem læser hvad? 
Detailstatistikken, af hvilken det fremgik, hvilke 

Bøger de enkelte havde laant, viste, at Soldaternes 
Læsnine Iaa relativt hØjt indP.n for alle Erhverv. Som 
Eksemp-el kan anføres, at de ufaglærte Arbejdere bl.a. 
havde læst fØlgende Bøger: Axelsen Drejer: Den dan
ske Andelsbevægelse; Krarup Nielsen: Dragen vaag
ner; Bengt Berg: Junglen; Marta Ottosen: Breve til 
Hjemmet fra sønderjyske Soldater; Maurois: Frank
rigs Tragedie; P. de Remmer Gudme: Finlands Folk 
i Kamp; Thomas: Med Lawrence i Arabien; Donner: 
Feltmarskal Mannerheim; Wilkinson: Nelson; Frejlif 
Olsen: En københavnsk Journalists Erindringer. 

Blandt de faglærte Arbejderes Læsning finder man 
Bøger som: Turgenjev: En Digters sidste Ord; C. Burt: 
Unge Lovovertrædere; B. Michelsen: Vore unge Vi
denskabsmænd arbejder; Oluf Thomsen; Mer..neskets 
Arvelighedsforhold; Hvass: Dyrene derude; Bloch: 
Om Døden; Jørgensen: Smede-, Maskinarbejde og 
Elektroteknik, Kortbølgeradio; Einfeldt: Autoteknik; 
Norup: Automobilets Haandbog; Enner: Hvad Ansøg
ninger ang,iar; Larsen: Skilteskrift; Schjefstad: Mo
derne vind1,sreklame; Berg: Det danske Haandværks 
Historie; Tt:knologisk Instituts Bøger: Smedebogen, 
Sadelmager- og Tapetsererbogen, Celluloselakering og 
Polering; Hengst: Bunden og dens Behandling; Joen
sen og Mikkelsen: Malerfaget og dets Materialer; Ro
mer: Iliaden og Odysseen; Eriksson: Sejre og Neder
lag paa Europas Slagmarker; Jensen-Tusch: Verdens
krigen; Dietrich: Med Hitler til Magten; Heiser: Al
verdens Læge; Hitler: Min Kamp; Winckler: John D. 
Rockefeller; Besthorn: Den store Krigs Mænd. 

Landmændene har som naturligt er blandt meget 
andet interesseret sig for Bøger som: VedsØ: Jord
spØrgsmaalet; M. Pedersen: Genrejsning af Landbru
gets Rentabilitet; J. Jensen: Det danske Landbrugs 
Historie og Toftemark: Hesteopdræt og Hestehold. 
mens Forretningsmændene ind imellem Bøger om vidt 
forskellige Emner har studeret deres Fags Litteratur 
om Salgsteknik, MarkedsØkonomi og Reklame. Og 
saaledes laa Læsningen indenfor alle Fag. 

Yndlingsforfattere. 
Af skØnlitterære l!'orfattere var den mest læste 

Rudyard Kipling. Som Nr. 2 kom Johs. V. Jensen. Sta
tistikken viser, at der i de tre Maaneder var læst Ro
maner af 37 danske (og islandske) og 68 udenlandske 
Forfattere. Af de dansk-islandske var fØlgende 10 de 
mest læste: Johs. V. Jensen, Leck Fischer, Thit Jen
sfm, Th. Olesen LØkken, Kristmann Gudmundsson, 
Mogens Klitgaard, Gustav Wied, Kaj Munk, Gunnar 
Gunnarsson og Nis Petersen.Af udenlandske: Rudyard 
Kipling, Jack London, Aldoux Huxley, Sinclair Lewis, 
F. M. Dostojefski, M. Sjolochoff, Upton Sinclair, 

Km·toteket undersøges. 

Hans Fallada, Georges Duhamel, Pearl S. Buck og 
E. Zola. 

Som et Kuriosum kan nævnes, at der ikke var læst 
en eneste Bog af Boghandelens »best-seller« Morten 
Korch. 

Rekvisitioner fra fremmede Biblioteker. 
Vor egen Bogbestand kan naturligvis ikke altid slaa 

til til Soldaternes SærØnsker. Gaar disse videre ud, 
hjemforskriver vi som ovenfor nævnt Bøger til dem 
fra Statens og andre Biblioteker. Af saadanne Rekvi
sitioner fra Soldater kan nævnes: Fabricius: Skaanes 
Overgang fra Danmark til Sverige. Kant: Kritik der 
reinen Vernunft. Bidrag til 5. Bataillons Historie, 
sjællandske Regiment. Stone: Lust for Life, Meier
Grafe: Cezanne und sein Kreis. En engelsk Lærebog 
i Malayisk. Mendelsohn-Bartholdy: Violinkoncert 
Op. 64. Orkesternoder. 

Biblioteksorientering. Studiekredse. 
Som en fast Regel har vi i Holbæk indfØrt, at un

dertegnede en Gang hver Vinter paa Soldaterhjemmet 
holder et Foredrag om Biblioteksbenyttelse og Biblio
tekernes Organisation med Fremvisning af Filmen: 
Ungdom og Bøger. Ved samme Lejlighed bliver og
saa SpØrgsmaalet om Studiekredse Genstand for en 

(Fortsættes Side 24) 

En nyindmeldt Soldat faar forklaret Bøgernes 
Opstil!ing. 
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Spansk Marokko og 'l'anger. 

Generai 
Juan Yague. 

I Anledning af den ny Situation i det vestlige Mid
delhav har Spanien som bekendt foretaget en delvis 
Mobilisering for at staa Vagt om sit Territorium. Det 
agter ikke at lide det militære Tomrums forud givne 
Skæbne. Herover ses General Juan Yague, som er 
udnævnt til Øverstkommanderende i Spansk Ma
rokko. 

Denne Koloni ligger lige over for Gibraltar og 
grænser altsaa nu ogsaa paa Landsiden til Vestmag
ternes Territorium. Hovedstaden Melilla har ca. 70.000 
Indbyggere. 
Marokko havde sin Blomstringstid under Ahmed el
Dehebi, hvilket betyder »den gyldne«. Da han dØde i 
1603, naaede Riget helt ned til Timbuktu ved Niger
floden; og der gik siden det Sagn, at denne Bys Ga
der var belagt med Guld. Men da Franskmændene 
300 Aar senere naaede frem til den, fandt de kun 
et kæmpemæssigt snavset og pestfyldt Karavaneseraj. 
Senere kulminerede Marokkos Sørøveri og Slavehan
del under Mulai Ismael~ den blodtørstige. De fleste 
europæiske Stater, deriblandt Danmark, maatte betale 
Tribut for at faa Lov til at sejle i Fred; men alligevel 
havde »Maurerne« en Overgang ca. 30.000 europæiske 
Slaver. 

Efter sidste Aarhundredeskifte trængte Spanien og 
Frankrig ind i Marokko trods diplomatisk Modstand 
fra England, Tyskland, U. S. A. og en Række andre 
Stater. Den 31. Marts 1905 landede saaledes Kejser 
Viihelm d. II pludselig i Tanger, hvor han holdt Taler 
for Marokkos Uafhængighed; og i 1911 viste den tyske 
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Kanonbaad »Panther« 
sig pludselig ud for 
A..gadir, hvilket nær hav
de fØrt til Krig mellem 
Tyskland og Frankrig. 

Allerede efter Tanger
Affæren blev det dog 
paa Algeciras-Konferen
cen 1906, hvori deltog 11 

europæiske Magter samt U.S.A., vedtaget, at Marokko 
skulde deles mellem Frankrig og Spanien; og dette 

Land fik som nævnt den smalle, men vigtige Kyst
stl'immel lige overfor Gibraltar. Efter Panther-Epi
soden skabtes imidlertid (1912) en særlig Zone om 
Tanger~ og den 18. December 1923 enedes Frankrig, 
England og Spanien om Tanger-Statuten, som 1928 
desuden blev tiltraadt af Italien. 

Tanger blev herefter et autonomt Omraade under 
den marokkanske Sultan, der repræsenteredes ved en 
»Mendub«. De fremmede Magter var repræsenteret 
sammen med Befolkningen 1 den lovgivende l!'orsam
ling, og Forvaltningen udfØrtes af 4 Administratorer 
(1 Franskmand, I Spanier, I Englænder og 1 Ita
liener). 

Det saaledes demilitariserede Tanger med sine ca. 
60.000 Indbyggere og sin fortræffelige 7,5 m dybe 
Havn er imidlertid et, ikke mindst for Spanien, stra
tegisk vigtigt Punkt. Trods Vestmagternes Protest 
overtog General Franco da ogsaa straks ved denne 
Krigs Begyndelse Kontrollen over Tanger; og blandt 
de Løfter, som Washington og London gav Spanien 
under Invasionen i Nordafrika, blev det udtrykkelig 
betonet, at man ikke agter at søge denne Tingenes 
Tilstand ændret. 

Over Havet - ad Luftvejen. 

Den Øgede Kampvirksomhed omkring Middelhavet 
har givet Spørgsmaalet om Lufttransport ny Inter
esse; og for Tysklands Vedkommende er den ny Trans
portmaskine, der har staaet sin Prøve under Aarets 
Kampe i Rusland, sat ind. 

Denne nye Type er ingen SkØnhedsaabenbaring, 
den er kort, tyk og klumpet; men i dens imposante 
)>Mave« er der Plads til 7-8 Tons Last. Desuden kan 
den lande næsten hvor som helst, idet den kan staa 
omtrent stille i Luften som en » Vindmølle-Flyver« og 
derfor gaa næsten lodret ned. Den kan desuden nøjes 
med ca. 100 m Start; og under Offensiven mod Stalin
grad fØrte saadanne Maskiner 20 Feltbatterier med 
deres Ammunition frem til Fronten paa nogle faa 
Morgentimer. 

Desuden optræder nu over Middelhavet den ny 
Ju.. 86, der er særlig egnet til større HØjde og derfor 
forsynet med en særlig Kahyt til Ilt-Indaanding; 
den er antruffet af de allierede Flyvemaskiner i 9000 
m's Højde. - Men den store Overraskelse var dog 
den ny Blohm og Voss 222. Denne vældige Transport
maskine har 6 Motorer og Plads til 80 Soldater med 
fuld Udrustning. 
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For at imØdegaa Transportvanskelighederne over 
Atlanterhavet er ogsaa Amerikanerne i stigende Grad 
slaaet ind paa Lufttransport. I den Anledning si
ges Produktionsraadet at have godkendt et Program, 
i FØige hvilket der skal bygges 500 »Mars«-Flyve
baade med Plads til 70 Tons Last eller 150 Soldater 
med Udrustning, altsaa ialt 75.000 i hver >)Vending«. 
Marchhastighed 480 km i Timen. Desuden skulde 
der i August bygges Forsøgs-Modeller til et Kæmpe
Hydroplan paa 200 Tons. 

Men endnu er ingen af disse flyvende Kæmper 
rapporteret i Brug. 

RCunion. 
Telegrammerne har meldt, at den lille franske Ø, 

RE!union, midt ude i det indiske Ocean nu ogsaa er 
blevet besat af Englænderne, - det samme skete for
øvrigt under Napoleonskrigene, hvor Øen fra 1810 
-15 stod under britisk Herredømme. 

Reunion hØrer til de ældste franske Besiddelser, 
idet Tricoloren fØrste Gang blev hejst over den i 
1643; og sammen med St. Mauritus, der ligger 185 km 
mod Nordøst, samt Madagascar 780 km vestligere, fik 
den under denne Krig Betydning, fordi Veslmaglel'ne 
kunde befrygte, at Japanerne vilde bruge disse Posi
tioner til Baser for deres Ubaadsangreb paa Transpor
terne til det mellemste Østen og Indien. 

R€union's Hovedstad, Saint Denis, raader da ogsaa 
over en af det indiske Oceans bedste Havne; men 
iØvrigt har den lille Ø ingen større :detydning. Den 
er kun paa Størrelse med Fyen og har ca. 200.000 
Indbyggere - men paa dens Plantager vokser dog 
en Kaffe, der staar paa HØjde med den fineste fra 
Java. 

Malta. 
Da Krigen brØd ud, havde Englænderne forlængst 

opgivet Malta som egentlig Flaadebasis, fordi denne 
Ø, der er halvt saa stor som Bornholm, kun ligger 
100 km fra Sicilien og derfor saa at sige under det 
italienske Luftvaabens Vinger. 

Men Kendsgerningerne har alligevel vist, at Malta 
er kommet til at spille en betydningsfuld Rolle i 
Knmpr>n nm MirlciP-lhnvPt. DP-t. hnr, t.roils ovf!r 1000 
Luftangreb, alligevel vist sig umuligt helt at neu
tralisere Øens Virksomhed som Støttepunkt for Fly
vemaskiner og U-Baade, der herfra opererer mod 
Aksens Forbindelser over Middelhavet og som Mel-

lemstation for britiske Bombemaskiner paa deres 
Togt mod de italienske Byer. 

Det er nemlig ikke muligt at hindre, hverken at 
Englænderne paa Hangarskibe fra Gibraltar fra Tid 
til anden sender ny Flyvemaskiner til Erstatning for 
dem, der er gaaet tabt, eller at hurtiggaaende Skibe 
eller U-Baade til Stadighed dækker det mest paa
trængende Olieforbrug. Selv egentlige Konvojer er 
naaet frem, selv om dette er sket med store Tab. 

Maltas eget Forsvar er under disse Omstændighe
der blevet meget stærkt udbygget med underjordiske 
Hangarer, U-Baadstunnclcr, der er sprængt ind i 
Klippen, et Luftværn paa mere end 100 Batterier og 
en Luftstyrke, der altid er paa Vagt. 

Denne arbejder, siden Luftmarshal Park for nylig 
overtog Kommandoen, nu efter en helt ny Taktik. 

De britiske Jagere, der danner en talmæssigt meget 
stor Styrke, krydser i Eskadriller 10-20 km udenfor 
Øen, hvor de søger at opfange de tyske og italienske 
AngrebsbØlger, inden disse naar frem over Malta. De 
angribende Bombemaskiner eskorteres navnlig af ty
ske Messerschmitt- og italienske Macchi-Maskiner, 
mens Englænderne næsten udelukkende anvender 
Spitfires. I de Sammenstød, som udvikler sig, deltager 
som Regel et halvt Hundrede Maskiner ialt, og under
tiden foregiver en engelsk Maskine at have faaet Mo
torskade eller andet Havari for at lokke de angri
bende Bombeeskadrillers Jagereskorte til Angreb. 
Lykkes dette, opstaar der et Hul i den tysk-italienske 
Formation, og dette udnyttes omgaaende af andre 
engelske Jagere til et Angreb. Først naar de tysk
italienske Styrker har gennembrudt dette bevægelige 
Forsvar over Havet, staar de derfor overfor selve Mal
tas Klippefæstning, der som sagt er spækket med 
Kanoner, og i hvis Klippehuler der er god Dækning 
mod de Tusinder af Bomber, der Maaned efter Maa
ned er faldet mod denne Englands ensomme Forpost 
i Middelhavet. 

I den ny Situation, der nu er under Udvikling i 
Middelhavet, er Maltas Betydning stigende. Thi Af
standen til den befæstede italienske Ø Pantelleria i 
Strædet mellem Sicilien og Bizerta er ikke mere end 
200 km, til Tripolis 325 km, til de algierske Havne 
5-600 km og til Sicilien som sagt kun 100 km. 

Grenaderer. 
For nylig gav Hitler Ordre til, at de tyske Infante

rister fremtidig skal kaldes Grenaderer; - og hermed 
er en gammel Soldaterbetegnelse atter kommet til 
Hæder og Værdighed. 

Den stammer fra det 17. Aarhundrede, da Fransk
mændene begyndte at lade særligt udvalgte Folk gaa 
i Spidsen for Stormtrapperne med noget saa »mo
derne« som Haandgranater. 

De kaldte disse Soldater »Grenadiers«, og da Ty
skerne optog samme Taktik1 blev det tyske Navn 
»Granatiere«. De skuldP. som nævnt være ganske sær 
ligt gode Krigere; og Beskrivelsen af en ægte Grena
der i en gammel tysk Bog: »Der Volkommende 
Teutsche Soldat«, viser hvorledes man paa den Tid 
forestillede sig dem, 
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»En Granatier«, hedder detJ »maa ikke se feminin 
ud, men skal være frygtelig, med et sortebrunt An
~igt, sort uredt Haar og en vældig Knebelsbart. Han 
maa ikke have let til Smil eller Latte1· eller have 
pæne Manerer, og han maa vide, at han hØrer til 
Infanteriets Kernetropper.« 

Da Datidens bredskyggende Hjelme hindrede hans 
Kastebevægelser, fik Grenaderen en særlig Uniform 
med den kendte spidse Grenader-Hue. 

Men efterhaanden som Haandgranaterne en Over
gang igen gik af Mode, gik Navnet »Grenader-1: mere 
og mere over til at blive en Æresbetcgnelsc for 
særligt gode Regimenter, - og paa samme Maade 
maa Hitlers Forordning naturligvis opfattes som en 
.f,,.nerkendelse af det tyske Fodfolks Indsats under 
denne Krig. 

Nye svenske Jagere. 

Det svenske SØforsvar er i hurtig Udvikling. Paa 
Billedet ses dets nyeste Tilvækst, Jagerne Mode og 
Magne, der er byggel paa GOteborg-Værftet. 

Denne ny Kyst-Jager Type er 78 m lang og 8,05 m 
bred. Den er armeret med 3 10,5 cm Kanoner, et kraf
tigt Luftværnsartilleri, tre 53 cm Torpedorør og In
stallationer ti Udkastning af Dybdebomber samt Ud
læggelse af kunstig Taage. 

Den personlige militære Indsats. 
Denne Krig har aflivet Myten om, at den enkelte 

Mand kun er et Nummer, et passivt Hjul i den store 
Krigsmaskine. Maskinen er der ganske vist, større og 
mere kompliceret end nogen Sinde; men samtidig er 
ogsaa Manden bag Maskinen steget i Betydning. 

Ikke mindst i Sverige har man faaet Øjnene op for 
denne Kendsgerning, og under Kritikken efter de 
store Øvelser bliver Generalerne ikke trætte af at 
fremhæve den enkeltt=>s Indsats. 

Efter en stor Øvelse omtalte Generalmajor af Kler
cker saaledes fornylig et Par Tilfælde, hvor den en
kelte Soldat havde udmærket sig særligt. Menig Nr. 
126 Persson havde saaledes som Gruppefører udvist 

særligt Initiativ. Korporal 6366 Lundberg havde med 
sin Patrulje .foretaget en livsfarlig Klatretur over Re
sterne af en afbrudt Bro. Løjtnant Barje havde op
traadt med særlig Raadsnarhed i en Panserkamp, og 
Kaptajn Lundsval! havde med en brækket Arm gen
nemført en 4 Mil lang March paa Cykle og til Slut 
fØrt sine .Folk frem Lil Angreb. 

Fra Finland. 
I et Foredrag for Handelens Arbejdsgiverorganisa

tion i Stockholm sagde den svenske Socialminister 
Fagerholm for nylig bl. a. fØlgende: 

Det frivillige Arbejde, som vi kalder Talko-Bevæ
gelsen har givet gode Resultater; men SpØrgsmaalet 
om Arbejdskraft volder os mange Bekymringer, fordi 
vi er nØdt til konsekvent at flytte Arbejdere fra min
dre vigtige til mere vigtige Virksomheder. 

Loven om Arbejdstid og Arbejderbeskyttelse er dog 
ih.h.e ærnlreL, 111en Regel'iugen er i Kraft af sin Be
myndigelsesfuldmagt gaaet med til længere Over
arbejde og mindre Erstatning derfor. Arbejdsfreden 
har været 100 %, og den nye Fagforeningsbevægelse, 
der er bygget op efter 1930, har vundet Respekt til 
alle Sider. Arbejdsgiverne vil paa deres Side ganske 
vist ikke anerkende Kollektivaftaler; men de ind
gaaede LØnoverenskomster er dog praktisk talt kol
lektive. 

Vi har desuden især i den sidste Tid været opmærk
som paa Løn-Politiken. Leveomkostningerne er steget 
fra et Niveau paa 100 i August 1939 til 179 i Dag. 
Men paa Grundlag af Indgriben fra Regeringens LØn
ningsraad og gennem private Aftaler, der sanktione
res af dette, vil Lønningerne nu blive reguleret efter 
et Index paa 160. Dette giver alt i alt en gennem
snitlig Lønstigning paa ca. 8 %, og for hver Stigning 
paa 10 Points skal derefter Lønningerne forhøjes 
med 4 %. 

Finlands Arbejdsgivere har hele Tiden betalt en 
større eller mindre Del af de Indkaldtes Løn ti.I deres 
hjemmeværende Familie samt beredvilligt givet In
valider Ansættelse, hvor dette kunde gøres. Dette 
betydelige Offer har styrket Hærens aandelige Kraft, 
idet mange Soldater paa denne Maade er blevet fri
taget for deres Bekymringer for Familien derhjemme. 

Om de finske Finanser sagde Hr. Fagerholm, at 
Statsudgifterne under Vinterkrigen kun var 5 Milliar
der Mk. mod 2019 i 1941, medens der for 1942 regnes 
med en yderligere Stigning til 24 Milliarder. Stats
gælden er steget fra 3,3 Milliarder i 1938 til 35,2 i 
September 1942. Indtægterne er dog samtidig gaaet 
i Vejret, og man har kunnet optage langt større 
langfristede indenlandske Laan end tidligere. 

Alt i alt er Finland derfor ved godt Mod, og vi 
giver ikke op. Før Ulykken kom over os1 var Finland 
paa Vej til at blive et lykkeligt Land. Vi længes kun 
efter at kunne fortsætte, hvor vi sluttede i 1939; og 
vi VPrl, nt vi vil kunrn~ gøre det mere enigt end nogen 
Sinde. For Saarene fra 1918 er lægt, Kløfterne mellem 
Samfundets Klasser er udfyldt; og de Byrder vi nu 
bærer i tillidsfuldt Fællesskab har svejset Finlands 
Folk sammen som aldrig før. 
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Forsorgenfor De værnepligtige og deres 
I den senere Tid - og det kan næppe siges at 

være for tidligt - har Offentligheden herhjemme 
beskæftiget sig med SpØrgsmaalet om, hvorvidt d~ 
Økonomiske Kaar, Staten byder de Værnepligtige og 
deres Familier, er rimelige. 

Under Diskussionen om denne Sag, der er vigtig 
ogsaa af Hensyn til vor Lovgivnings og vor Admini
strations gode Rygte, har man fra forskellig Side 
nævnt Sveriges Eksempel. Der er her, navnlig i de 
senere Aar, gjort en betydelig Indsats for at sikre de 
Værnepligtiges Familier en rimelig Eksistens, medens 
deres Forsørger eller Forsørgere giver deres Tid til 
Værnetjenesten. 

Maaske vil det tillige have Interesse at se, hvorledes 
man i et andet af de smaa Lande, Schweiz, har grebet 
denne Sag an. 

Hæren er den ældste fælles Institution. 
Der er vel næppe noget andet Land, hvor Hæren 

er et saa vigtigt Led i selve Folkets Liv som i Schweiz. 
Edsforbundspagten, der i 1291 afsluttedes paa Rytlien
gen ved Vierwaldstattersøen mellem de smaa Kan
toner 1 Centralschwe1z (Uri, Schwyz og Unterwalden), 
var frem for alt en Militæraftale. Hæren er den ældste 
og var i lang Tid den eneste fællesschweiziske Insti
tution. Den almindelige Værnepligt blev indfØrt i 
Schweiz fØr i noget andet Land. 

Ogsaa den schweiziske Hær, saaledes som vi ken
der den i vore Dage, er en udpræget demokratisk In
stitution. Der er ikke Plads for Kastevæsen. De faste, 
professionelle Officerer er meget faatallige, væsentlig 
»Instruktører« og Administratorer; iØvrigt er Office
rerne Folk, der til daglig arbejder ude i det civile Liv: 
Forretningsmænd, Universitetsprofessorer, Haand
værkere og andre. 

Mange Indkaldelser fordelt over 20 Aar. 
De møder i adskillige Aar sammen med de Menige 

til Øvelseskurser, og selve Rekrutuddannelsen er me
get kortvarig. I 1935 blev dens Varighed efter Vaa
benarterne fastsat til 62-104 Dage; før den Tid var 
den endnu kortere. 

Med en saa kort Tjenestetid kunde man naturlig
vis mene, at Problemet om de indkaldtes Forsørger
pligter maatte være mindre akut end i de Lande, 
hvor Militærtjenesten som i Tiden fØr Verdenskrigen 
var 1, 2 eller 3 Aar. Men det maa huskes, at Værne
pligten i Schweiz foruden Rekrutuddannelsen med
fører ikke blot en enkelt eller to Øvelsesperioder i 
LØhet af ile næstP t.yvP Aar, som Tilfældet er f. Eks. 
i Danmark, men en lang Række Øvelsesperioder, der 
tager de Værnepligtige bort fra Hjemmet i 2 eller 3 
Uger ad Gangen. 

Nu under Krigen, da en betydelig Del af den 
schweiziske Hær - et langt større Antal Værneplig
tige end i 1914-18 - til Stadighed er mobiliseret til 
Bevogtningstjeneste, har Spørgsmaalet naturligvis 

Familier 
i Schweiz 
e.Æf Cand. polit. 

FINN T. B. FRIIS 

Schweizisk Fodfolk. 

faaet et langt større Omfang. Tusinder af unge og 
ældre faar deres Arbejdsforhold eller deres Fortjenst
muligheder afbrudt for lang Tid. Denne nye Situation 
har ganske naturligt ogsaa paavirket Ordningen af 
Forsorgen for de Indkaldtes Familier. 

Militær Forsorg i Fredstid. 

De almindelige Regler om Forholdene i Fredstid 
findes i en Forordning af 9. Januar 1931, der senere 
er blevet ændret paa enkelte Punkter, hvori det hed
der, at »Slægtninge af Værnepligtige, som paa Grund 
af disses Militærtjeneste kommer i en Nødstilstand, 
skal nyde Understøttelse«. Disse Understøttelser maa 
ikke betragtes som Fattigunderstøttelse og kan kun 
ydes for den virkelige Tjenestetid, herunder Søn
dage. Ret til Understøttelse har kun Personer, der 
faktisk helt eller delvis er blevet forsørget af den 
Værnepligtige fØr hans Indkaldelse, under ganske 
særlige Forhold f. Eks. ogsaa Plejeforældre og Per
soner, der holder Hus for den Værnepligtige. 

Der gives ingen Understøttelse, hvis den Værne-
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pligtige faar sin fulde Løn under Indkaldelsen og 
heller ikke hvis den Værnepligtige og hans Families 
Indkomstforhold vilde have gjort ham det muligt ~selv 
at tage de nødvendige Forholdsregler for Tjeneste
tiden. Udgifterne bæres af Staten og Kantonerne (hen
holdsvis ¾ og ¼). 

Som Grundlag for Beregning af Understøttelsen 
gælder fØlgende MaksimumsbelØb (Schweizer-Francs) 
pr. Dag: 

Forsørgede Personer: 

For Voksne og for Børn Il;tr Sr,,tlomhr,r Lm11ldiHrikur 
0~ /ig11, 

med egen Fortjeneste 2.90 2.60 2.20 
For Børn 

15-18 Aar .......... 2.00 1.70 1.40 
10-18 Aar . . . . . . . . . . 1.50 1.20 0.90 
Under 10 Aar ........ 1.00 0,80 0.70 

Hertil kommer eventuelt visse Procenttillæg. 
Ved Beregningen af Understøttelsen skal Formue

og Indkomstforhold for samtlige Personer, der lever 
i den Værnepligtiges Husstand, tages i Betragtning. 
Der tages dog intet Hensyn til Hustruens Fortjeneste, 
hvis den ikke overstiger 3 Kr. om Dagen; en For
tjeneste udover dette BelØb fradrages helt i Under
støttelsen, naar det drejer sig om et barnløst Ægte
par, kun Halvdelen, naar der er Børn i ÆgteskabeL. 
Understøttelse til Familiemedlemmer, der ikke er 
Medlemmer af den Værnepligtiges Husstand, maa 
ikke være større end det Beløb, han bevisligt ydede 
dem før Tjenestetiden. 

Under Beredskab lades »Trang<c ude af Beti·agtning. 
Dette er det Forsorgssystem, der gælder i normale 

Tider. Under Krigen 1914-18 holdt man sig ogsaa 
hertil. Nu under Krigen - i første Halvdel af 1940 
- er der imidlertid indført et nyt og meget mere 
omfattende System, der kaldes »Ordning vedrørende 
Erstatning for Tab af LØn eller F01·tjeneste«. 

Det vigtigste ved den nye Ordning er, at man ikke 
nøjes med at sikre de Indkaldte og deres Familier 
Understøttelse i Trangstilfælde. Der var under Hen
syn til den stigende sociale Ansvarsfølelse, der i vore 
Dage gør sig gældende, almindelig Enighed om, at 
dette ikke er nok. SpØrgsmaalet om T1·ang lades nu 
ude af Betragtning. Naar en Værnepligtig, der enten 
er Lønmodtager eller er Hovedperson i et af de Er
hverv, Ordningen omfatter, anmoder om »Erstatning<(, 
er der ikke Tale om en nærmere Undersøgelse af hans 
Økonomiske Forhold. Den Kendsgerning, at han gør 
Militærtjeneste, er tilstrækkelig Begrundelse for hans 
Ret til »Erstatning<(. SpØrgsmaalet om, hvorvidt den 
gifte Værnepligtiges Hustru har selvstændigt Erhverv 
eller ej spiller heller ingen Rolle. De Beløb, Arbejds
givere eventuelt yder deres Funktionærer eller Ar
bejdere under en Indkaldelse, fradrages ikke paa 
nogen Maade i de Ydelser, der ved den nye Ordning 
er sikret disse. 

LØnerstatningsordningen. 
Lønerstatningsordningen gælder for alle Bedrifter, 

Institutioner og offentlige Forvaltninger. Den omfatter 

alle Lønmodtagere, der staar i et privatretligt eller 
offentligretligt Tjenesteforhold, hvad enten Tjeneste
forholdet er vedvarende eller rent midlertidigt. Mid
lerne til Ordningens Gennemførelse tilvejebringes ved 
Bidrag (2 % af den udbetalte LØn) fra samtlige Arbej
dere (ogsaa f. Eks. Husassistenter), fra samtlige Ar
bejdsgivere (et tilsvarende BelØb) samt fra Forbundet 
og Kantonerne. Herved faar hele Ordningen en for
i;ikringsmæssig Karakter. 

Berettiget til »LØnerstatning« er alle Værnepligtige, 
der indenfor en Kalendermaaned har mindst tre Dages 
aktiv Tjeneste. Rekrutter har dog først Ret til Erstat
ningsydelser, hvis de er fyldt 22 Aar. Personer, der 
gør Tjeneste i Arbejdskolonner eller i Luftværnet 
(herunder de kvindelige Tjenestepligtige) har ligele
des under visse Betingelser Ret til »Lønerstatning« . 
Ved Beregning af Beløbets Størrelse er det afgørende 
i Almindelighed den faktiske Gennemsnitsløn i de 
sidste 4 Uger før Indkaldelsen (for Sæsonarbejdere 
Gennemsnitslønnen i de sidste 12 Maaneder). Særlige 
Regler gælder for langvarigt Arbejdsløse, for Hotel
og Restaurantpersonale, for Handelsrejsende og for 
Lærlinge. 

Hvis den Værnepligtige har egen Husstand og hans 
Hustru og (eller) Børn bor hos ham, udbetales der 
en »Husholdningserstatning« (3,45-4,45 Francs pr. 
Dag) og yderligere Børnetillæg for alle Børn indtil 
det fyldte 15 Aar (1,15-2,10 Francs pr. Dag pr. Barn), 
for BØrn indtil det fyldte 18 Aar derimod i Alminde
lighed kun hvis de ikke selv har Arbejdsfortjeneste. 
Under visse Betingelser kan der ydes >>LØntabserstat
ning« til Fordel for andre Personer, overfor hvem den 
Indkaldte har en juridisk eller moralsk Forsørgerpligt, 
og som ikke selv er i Stand til at sørge for deres 
Underhold. 

Enligtstillede Værnepligtige faar et ErstatningsbelØb 
paa hØjst 1,30 Francs pr. Dag i Byerne (1 Franc paa 
Landet). 

Den samlede udbetalte »LØntabserstatning« inklu
cive de forskellige omtalte og andre Tillægsydelser 
maa dog ikke overstige 90 pCt. af Daglønnen og i 
intet Tilfælde være hØjere end 16 Francs i Byerne, 
15 Francs i bymæssige Bebyggelser og 14 Francs paa 
Landet. 

Hele Ordningen administreres gennem »Udlignings
kasser«. Arbejdsgivere i samme Branche kan med 
Godkendelse af Forbundsregeringen danne faglige 
Kasser. Arbejdsgivere, der ikke staar tilsluttet en fag
lig Udligningskasse, skal indbetale deres Bidrag til 
en almindelig Kasse for vedkommende Kantons Om
raade. Der er oprettet særlige Kasser for Embeds
mænd og Arbejdere, der staar i Forbundsregeringens 
eller Kantonernes Tjeneste. En Centralkasse udreder 
de Omkostninger, som Ordningen medfører for For
bundsregeringen. 

Den omtalte Understøttelsesordning af 1931 bort
falder for alle de ]:!'unkt10nærer og ArbeJdere, der 
omfattes o.f LØnerstatningsordningen, men kan even
tuelt paabcraabcs i andre Tilfælde. 

Arbejdere og Arbejdsgivere kan eventuelt træffe 
Ai'tale om hØjere Lønerstatninger end dem, der om-
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tales i Forordningen; men de overskydende Beløb er 
Udligningskasserne uvedkommende. 

Fortjeneste-Erstatning. 
I Juni 1940, - et halvt Aars Tid efter, at LØncrstat

ningsordningen var traadt i Kraft, - besluttede For
bundsregeringen forsøgsvis at indføre en Ordning ved
rørende »Fortjenesteerstatning«, der skulde sikre selv
stændige Næringsdrivende en vis Indtægt under deres 
Indkaldelse. Denne Ordning gælder for Landbrug, 
Haandværk og Detailhandel samt eventuelt for libe
rale Erhverv - derimod ikke for Industri og Engros
handel (herunder Bank- og Forsikringsvæsen). 

Som Bidragydere staar Hovedpersoner i de nævnte 
Erhverv, hvad enten de yder Militærtjeneste eller ej. 
Indenfor Landbruget betales et »Bedriftsbidrag« be
regnet efter ret indviklede Regler; i Haandværk og 
Handel ligeledes et fast Bedriftsbidrag plus et Beløb 
i Forhold til den i Bedriften udbetalte Arbejdsløn. 
Halvdelen af Udgiften (indenfor Landbruget 3/r;) bæ
res af det Offentlige. 

Naar en Hovedperson i en Bedrift eller et Medlem af 
hans Familie, der arbejder med i Bedriften, indkaldes, 
udbetales der ErstatningsbelØb, ved hvis Beregning 
der tages Hensyn til en Række forskellige Omstæn
digheder. Det samlede BelØb maa ikke overstige 10 
Francs om Dagen paa Landet, 14 Francs i Byerne. Et 
Hovedformaal med Ordningen er at skaffe Midler 
til at lØnne midlertidig Medhjælp, som kan fØre Be
driften videre. 

Administrationen - der maa være ret indviklet -
og Udbetalingerne er overladt de bestaaende »Udlig
ningskasser«. 

Indenfor de liberale Erhverv kan Organisationer 
danne specielle Udligningskasser. Denne Mulighed er 

Bondegaard. 

Børn øver Bueskydning. 

dog kun benyttet i et enkelt Tilfælde: Musikpædago
ger. lØvrigt kan andre l!'aggrupper tilslutte sig den 
almindelige kantanale Kasse. Dette er sket for Inge
niØrer, Teknikere, Handelsrejsende og Repræsentan
ter, Agenter etc., Tandlæger, Apotekere, Advokater 
etc., Læger, Dyrlæger, Malere og Billedhuggere, For
fattere og frie (altsaa ikke fast ansatte) Journalister 
samt - Kreaturhandlere. Der findes en særlig Kasse 
for Udlands-Schweitzere. 

En Trilogi: Stat, Kantone:i;, Kommuner. 
Foruden den Virksomhed, der udøves gennem Kom

munerne og »Udligningskasserne<<, gøres der ogsaa fra 
anden Side en Indsats, idet de saakaldte » Winkelried
stiftelser« i de forskellige Kantoner særligt tager sig 
af Forsorgen for Kvinder og Børn, hvis Forsørger er 
er afgaaet ved Døden under Militærtjeneste. 

I Aarene 1914-18 blev der af det Offentlige udbe
talt ialt 61,5 Millioner Francs i Understøttelser til 
Værnepligtige. Under de nuværende Forhold, da An
tallet af Indkaldte har været langt større end den 
Gang og Trangs betingelsen for Ydelse af Understøt
telse er forsvundet, er de udbetalte Beløb ganske an
derledes store. Fra I. Februar 1940 til 30. Juni 1942 
udbetaltes ca. 400 MiUione1· FTancs af de forskellige 
U dligningskasser. 

Det bØr ogsaa nævnes, at en Række Kantone1· og 
Kommuner paa eget Initiativ har givet de Værneplig
tiges Familier yderligere Støtte, navnlig ved Husleje
bidrag. Endvidere findes der under Forsvarsministe
riet (Militærdepardementet) i Bern et Centralkontor 
for Soldaterforsorg, der har mandlige og kvindelige 
Medarbejdere i alle Landets Egne og paa forskellig 
Maade hjælper og vejleder de Indkaldte og deres Fa
milie. Af Centralkontorets Midler blev der i det før
ste Krigsaar benyttet ca. 21h Million Francs til Under
støttelser og ca. 1 Million til gratis Uddeling af Under
tøj m.m. til trængende Værnepligtige. 

Det almindelige Indtryk er, at skønt hele det nye 
System blev iværksat som et l!'orsøg, har man 1 det 
hele og store fundet en tilfredsstillende Løsning. Det 
er af stor social og psykologisk Betydning, at man 
har gennemført en Ordning, der i saa udpræget Grad 
betoner Solidariteten indenfor hele Folket. 
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Den første Uddeling af Admiral 
Carstensens Mindebæger. 

Marineforeningens Medlemmer 
Landet over har til Minde om 
Foreningens mangeaarige og me
get afholdte Formand, afdØde Kon
treadmiral C. Carstensen, indsam
let et Beløb og herfor oprettet et 
»Admiral Carstensens Mindefond«. 

Fondens Renter anvendes til to 
Gange aarligt at udsætte et Sølv
bæger med Inskription og Marine
foreningens Emblem som Præmie 
»for god Geværskydning i Forbin
delse med eksemplarisk Opførsel 
i Tjenestetiden« til Søværnets 
Værnepligtige. 

Da Præmien i Henhold til Fon
dens Statutter udgik i Foraaret, 
blev der ved December-Hjemsen
delsen 1942 uddelt 2 Mindebægre. 

Det var fØrste Gang, Admiral 
Carstensens Mindebæger blev ud
delt - og det foregik ved en 
Mønstring paa Søværnets Kaserne, 
hvor Chefen, Kommandørkaptajn 
F1·ederiksen, overrakte de to vær
nepligtige, Hoved-Nr. 2075 B. L. 
Geneser og Hoved-Nr. 2334 C. E. 
Madsen, de smukke Bægre, der 

FOLK OG VÆRN 

blev meget beundret af saavel 
Modtagerne som deres Kammera
ter paa Kasernen. 

Nyt »Folk og Værn«-Kursus. 
I December 1942 holdtes paa SØ

officersskolen et nyt Instruktions
kursus med det Formaal at knytte 
Befolkningen og Værnene tættere 
sammen. Paa Kursuset, der overvæ
redes af 120 Befalingsmænd af Hæ
ren og søværnet, der ikke tidligere 
har deltaget i lignende »Folk og 
Værn«-Kursus, behandledes fire 
Emner: »Samarbejdet mellem Na
tionens Kræfter«, »Opdragelsen«, 
)>Ungdommens Indstilling« og »Ar
bejder og Arbejdsgiver«. Indledere 
til det fØrste Emne var IngeniØr 
J. Saxild og Højesteretssagfører V. 
Hvidt, om det andet Emne talte 
Statskonsulent Johs. Novrup, Kap
tajnløjtnant C. E. Hastrup og Sog
nepræst Svend Nielsen, Ungdoms
spØrgsmaalet blev belyst af Dansk 
Ungdomssamvirkes Forretningsfø
rer, Knud Gedde, Formanden for 
D. s. U., Victor Gram og Redaktø
ren af Venstres Ungdoms Med
lemsblad, Hans Bagge. Endelig 
talte om det sidste Emne Direktør 
i Arbejdsgiverforeningen, S. Ager
holm og Formanden for De sam
virkende Fagforbund, Eiler Jen
sen. 

Kursuset blev en betydelig Suk
ces, og der fremkom mange inter
essante Indlæg i Tilknytning til 
Foredragene, der blev paahØrt med 
lydhØr Opmærksomhed af Kursus
deltagerne. 

Befolkningen og Værnene. 
I sin Tale under Finanslovsde

batten fremsatte den konservati
ve Ordfører, Folketingsmand Ole 
BjØrn Kraft nogle Bemærkninger 
om Forsvaret, hvoraf vi citerer: 

Tiden siden den 9. April 1940 
har for det danske Forsvars Mænd 

Nr. 1 

været en bitter og vanskelig Tid. 
De indskrænkede Vilkaar, under 
hvilke de har maattet udføre deres 
Gerning, og den hele Situation har 
for Befalingsmænd af alle Grader 
været en tung, sjælelig Belastning. 
Man maa beundre den Karakter
styrke og den Pligttroskab, hvor
med Gerningen trods alt er blevet 
udfØrt. Baade Stat og Folk har al 
god Grund til at yde Befalings
mændene den største Anerkendelse 
herfor. 

Forsvarets Befalingsmænd og 
værnepligtige i disse Aar skal vide, 
at vi forstaar, hvorledes de maa 
fØle, og at vi takker dem for det 
Eksempel paa Disciplin og Tro
fasthed mod et Livskald, som de 
under meget vanskelige Forhold 
har udvist. 

Bøger. 

Leo Tolstoi: Krig og Fred. 
Pov 1 Branners Forlag. 

Denne store Roman om Rusland 
fra Austerlitz til Borodino blev 
en af Grundpillerne i den moder
ne, russiske nationale Litteratur. 
Oversætteren skriver blandt andet 
i Indledningen: Det har her, som 
overalt og til alle Tider, kun lidet 
at sige, om Stillingen er saadan 
eller saadan. Slagets Udfald af
hænger ene og alene af den Aand, 
som raader i Hæren og hos den 
enkelte Mand; Kampen vindes af 
den, som er fast besluttet paa ikke 
at give tabt; den, som slaar bedst 
og skaaner sig selv mindst, er sik
ker paa at sejre. 

Axel Olrik: Danske Heltesagn. 
G. E. C. Gads Forlag. Ny Udgave. 

Olriks smukke Bog, der nu fore
ligger i 6. Oplag, bØr kendes i 
endnu videre Kredse end hidtil, 
ikke mindst af Ungdommen. Den 
er gennemillustreret med SØren 
FrØlicks p17agt:i:ulde Billeder, hvor
af de bedste som bekendt tillige 
findes som Kunstvæverier, udført 
af Forfatterens Søster, Dagmar 
Olrik. 

Svendborg Amtstidende 
(Oprettet ved kgl. Privileg!um 1842) 

Amtets ældste Blad~ der læses over hele Sydfyn 
Amwncering i Svendborg Amtslidende 

De nationale Problemer behandles udførligt i 

"1s SYDSJÆLLANDS KONSERVATIVE 
PRESSE 

giver altid de bedste Resultater 
Hovedkonlcr i Svendborg, Tlf. 40 (2 L.) • Filialkontor i Rudk<,bing, Tlf. 346 
Ringe, Tlf. 48, Henelager, Tlf. 97 og Ollerup, Tlf. V. Skemingo 185 

Næstved Avis • Haslev Avis • Vordingborg Avis - Præstø 
Aftennvis - Hingsted Avis - Møns Tidende 
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Engelsk ensædet Jage1· (Spitfire) med indtrukket Un
derstel. Den firkantede Figur under Planet er Moto

rens Køler. 

Den ensædede Jager kan indhente og angribe alle 
andre Luftfartøjstyper. 

Den flersædede Jager er ikke saa hurtig, stiger ikke 
saa godt og manøvrerer ikke saa godt som den en
sædede; men i Forhold til alle andre Luftfartøjer er 
den overlegen saavel i Hastighed og Stigeevne som i 
Manøvreevne, og den har en meget stærk Bevæbning. 

Jageren under den forrige !{rig. 

Under den forrige Krig udspilledes Begivenhederne 
hovedsagelig ved Fronterne, og Jagerne havde derfor 
deres Hovedarbejdsomraade her. Ved særlig vigtige 
Steder bag Fronten, f. Eks. ved store Byer eller ved 
betydende Industricentre, var der ogsaa placeret Ja-

Af Oberstløjtnant C. C. LARSEN 

gerstyrker til ImØdegaaelse af fjendtlige Luftangreb, 
og baade ved Fronten og bag Fronten gjorde Jageren 
sig efterhaanden saa stærkt gældende, at den ved 
Slutningen af Krigen af alle var anerkendt som Luft
fa1•tøjeTnes Fjende N1·. 1. 

Under forrige Krig anvendte man hovedsagelig en 
ensædet Jager, hvis Hastighed ved Krigens Slutning 
laa paa ca. 190 km/T. Den kunde stige til ca. 6000 m 
og havde Brændstof til 2-2½ Times Flyvning. Fuld
vægten var ca. 1200 kg. Bevæbningen bestod af 2 Ma
skingeværer og Amunitionsmængden var ca. 500 Skud 
pr. Gevær. 

Alle Jagere var Biplaner (Todækkere). De var byg
get af Træ eller StaalrØr og var beklædt med Lærred. 

Jageren under den nuværende Krig. 

Ved Udbruddet af den nuværende Krig havde de 
ensædede Jagere i alle Lande imidlertid gennemgaaet 
en rivende Udvikling. De var saa godt som alle lav
vingede Monoplaner (Endækkere med Planet anbragt 
i Underkanten af Kroppen) med overdækket Fører
rum. De var bygget af Metal, og de havde næsten alle 
en vædskekØlet Motor paa 1000-1200 H.K. Hastig
heden laa for de enkelte Typer mellem 470 og 570 
km/T., og de kunde stige til en HØjde af 11-12.000 m. 
Fuldvægten laa for de flestes Vedkommende mellem 
2500 og 3000 kg, 

Alle Jagere havde Understel, som under Flyvningen 
kunde trækkes op i Planer eller Krop1 de var forsy
net med Radio, havde Iltapparat til Brug ved Flyv
ning i HØjder over ca. 5000 m og Anordning til Op
varmning af Førerrummet. Til hurtig Igangsætning af 
Motoren havde de elektrisk Startanordning, som vi 
kender den fra Automobiler. 

Det større Inertimoment, der er opstaaet som Følge 
af den større Vægt og Hastighed, har naturligvis i 

Jager af fransk Type (Nieuport) bygget i Danmark. (Billede fra forrige Krig.) 
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nogen Grad forringet Jagerens Manøvredygtighed. Den 
kan ikke manøvrere saa snævert som tidligere. Me
dens et skarpt Sving under sidste Krig f. Eks. kunde 
tages med ca. 50 m's Radius, maa der nu bruges mere 
end en km. Hertil kommer, at ogsaa den Belastning, 
som den store Hastighed er for Flyveren, bidrager til 
at der maa manøvreres mere lempeligt end tidligere. 

For at hØde paa den saaledes nedsatte Manøvre
ringsevne, har man sØgt at gøre Virkningen af det en
kelte Angreb større, dels ved at indbygge flere Vaa
ben, dels ved at Øge Skudhastigheden for det enkelte 
Vaaben. 

Jagernes Bevæbning bestaar af lette Maskingeværer 
(Kaliber ca. 8 mm), tunge Maskingeværer (ca. 13 
mm) eller smaakalibrede Kanoner (ca. 20 mm). En
kelte Jagere har indbygget en 37 mm Kanon, der dog 
udelukkende er beregnet til Skydning mod Maal paa 
Jorden. Vaabnene er fast indbygget og skyder fremad 
i Bevægelsesretningen. Føreren sigter i Princippet 
med selve LuftfartØjet. 

Under Krigen har Jageren udviklet sig videre. Ad
skillige har nu Motorer paa ca. 1600 H.K., en enkelt 
har en Motor paa 2400 H.K. Hastighederne angives at 
ligge mellem 600 og 660 km/T. Fuldvægten er steget 
til ca. 3500 kg. Bevæbningen er ogsaa gjort stærkere; 
flere og flere Jagere bliver nu udstyret med Kanoner, 
og adskillige kan tillige medføre en mindre Bombe
last (indtil ca. 250 kg) til Brug ved Angreb mod Maal 
paa Jorden. Bomberne ophænges under Planer eller 
Krop. 

Billederne viser forskellige Landes førende Jager
typer, saavel ensædede som flersædede. 

Organisation. 
Jagerne er inddelt i Eskadriller (9-12 Luftfartøjer), 

Afdelinger (2-3 Eskadriller) og Regimenter (2-3 
Afdelinger), og de er sammen med Luftenheder af 
andre Kategorier fordelt paa et Antal Flyvepladser. 

En vis Del af Jagerstyrkerne holdes altid i Alarm
beredskab paa Pladserne, klar til hurtigt at starte. 

Under Alarmberedskab sidder Besætningerne i Luft
fartøjerne, og Motorerne holdes hele Tiden varme. 
Ca. 2-5 Minutter efter at Melding er indgaaet til en 
Flyveplads, kan en alarmberedt Jagerstyrke være i 
Luften. 

Til »Jordorganisationen« hØrer nemlig - foruden 
Flyvepladsforsvaret, der efterhaanden er blevet meget 
kraftigt og bl. a. en hurtigt virkende Erstatnings- og 
Forsyningstjeneste - en stærkt udviklet Meldetjene
ste, med hvilken Jagerstyrkerne har et meget snævert 
Samarbejde. 

I SØkrigen anvender man - som omtalt i »Folk og 
Værn«s sidste Nummer - nu ogsaa i udstrakt Grad 
Jagere til Beskyttelse af Flaaderne. 

Anvendelse. 
Den ensædede Jager anvendes paa alle de Steder, 

hvor man Ønsker at have Herredømmet i Luften. 
Overfor en Modstander, som raader over ensædede 

Jagere, kan man kun tilkæmpe sig Luftoverlegenhed 
ved at sætte ensædede Jagere ind imod ham. 

Deres ringe Brændstofmængde (ca. 1-2 Timers 
Flyvning) medfØrer dog, at de kun kan anvendes in. 
den for relativ kort Afstand fra Basis. 

Den flersædede Jager kan med Fordel sættes ind 
mod alle Slags Luftfartøjer - med Undtagelse af den 
ensædede Jager. 

Den anvendes bl. a. til Eskortering af Luftstrids
kræfter paa længere Afstande og som Natjager i 
Hjemmeforsvaret. Dens ret store Brændstofmængde 
(ca. 5-6 Timers Flyvning) gør den velegnet til at 
virke paa ret stor Afstand fra Basis. 

Jagernes Angrebsmaade. 
Mod Maal i Luften. 

Jagerflyveren søger at komme overraskende ind paa 
Modstanderen (saavidt muligt paa klos Hold, 50-100 
m), fØr han aabner Ilden. Han kan f. Eks. nærme sig 
i Skjul af Skyer eller med Solen i Ryggen, saaledes 
at det i begge disse Tilfælde er vanskeligt for Mod-

Tysk ensædet Jager (Focke Wulff 190). Bi!!edet viser tydeligt, hvor de optrækkelige Understelsben har de
res Plads under Flyvning). 
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Tysk 2-sædet, 2-motoret Jager (Focke Wulff 187). 

standeren at faa Øje paa ham i rette Tid. Jagerflyve
ren skyder som Regel med alle Vaaben samtidigt. 

Under forrige Krig kunde Jageren angribe Modstan
derne fra alle Retninger, forfra, bagfra og fra Siden. 
Med Luftfartøjernes nuværende store Hastigheder er 
Angreb forfra og fra Siden imidlertid meget vanske
lige at udfØre, og Jagerne angriber derfor nu hoved
sagelig bagfra. Dette Angreb kan saa fØres enten 
skraat fra oven eller skraat fra neden bagfra fra en 
af Siderne. 

Mod Maal paa Jorden angriber Jagerne som Regel 
fra ringe HØjde og ofte lige efter hinanden fra for
skellig Retning. De kan her enten anvende Skydning 
eller Bomber. 

Virkningsfuld Skydning, selv mod store, tætte Maal, 
kan ikke udføres fra HØjder, der ligger over 600 m, 

Amerikansk ensædet, 2-motoret Jage1· 
(Lockheed P. 38). 

og Bomber kan kastes fra en største HØjde af ca. 
1000 m. 

Skydning med Maskingeværer anvendes fortrinsvis 
mod t_ættere Maal, som f. Eks. Marchkolonner, Be
spænding for ArtillerikØretØjer og lign. Skydning med 
Kanoner kan eksempelvis med Fordel anvendes mod 
Kampvogne, mod Flyvemateriel, som staar opstillet 
paa Jorden, mod Brændstofbeholdere, mod Lokomo
tiver og upansrede Skibe (Torpedobaade, Undervands
baade og Fartøjer af lignende let Konstruktion). 

Jagerens Betydning ligger imidlertid som nævnt 
fØrst og fremmest deri, at den er det eneste Middel, 
hvorved man paa et givet Sted kan skaffe sig Herre
dØmmet i Luften. Og hvad dette betyder, behøver in
gen nærmere Forklaring. Her har den nuværende 
Krig talt sit tydelige Sprog. - Derfor er Jageren 
stadig alle andre Luftfartøie,·s Fjende Nr. 1. 

Engelsk 2-sædet Jager (Boulton and Poul Defiant). 
Dette Luftfartøj har 4 Maskingeværer, som er anbragt 
i Taarnet paa Oversiden af Krnppen (lige bag Føre-
1·ens Plads). Taarnet kan drejes ved Hjælp af en ind-

bygget Elektromotor. 
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ER fRONTSOlDATE 

I »Folk och FOrsvar« N1·. 23 forsøger den bekendte Korrespondent 
Magnus Ohrlander at besvm·e dette SpØrgsmaal. - Han var selv med 
som Soldat under Vinterkrigen 1939-40 og beretter her bl. a. om 
sine Oplevelser den Gang. 

H vorledes vil jeg klare mig i Krig? Duer jeg i 
det hele taget til at være Soldat, naar det gaar 

lØs for Alvor, eller vil Angsten for alt det frygtelige, 
jeg bliver kastet ud i, tage Overhaand? 

De fleste Mennesker har vel nu og da stillet sig 
selv saadanne SpØrgsmaal. For hvorledes kan et Men
neske staa dette Helvede igennem uden at blive van
vittig. Føler alle de Soldater, som vi ser paa Billeder 
og Front-Film virkelig ikke den frygtelige DØdsangst, 
naar de ser hundreder af deres Kammerater dØ eller 
lemlæstes til Uigenkendelighed? 

Dette Spørgsmaal kan besvares med baade Ja og 
Nej. Soldaten er jo ganske vist blot et ganske almin
deligt Menneske med alle dettes Svagheder; men un
der den militære Disciplins jernhaarde Tugt er han 
tillige et Hjul i det store Maskineri - og handler 
derefter. Civilt Tanke- og Følelsesliv er noget, som 
Soldaten maa stryge af sig, og hele det militære Sy
stem hjælper ham dertil og dermed til at overvinde 
de kritiske Situationers AngstfØlelse. Selvdisciplin, 
Kammeratskab og Ansvarsfølelse hjælper Soldaten til 
trods Dødsangst, med kold og nøgtern Beregning at 
gøre, hvad der bliver ham paalagt, uden udadtil at 
vise nogen Frygt. 

For den Frontsoldat, der vil paastaa, at han aldrig 
har fØlt Frygt, han lyver. Eller ogsaa er han over
hovedet ikke i Besiddelse af normal Selvopholdelses
drift - og uden den kan han ikke være en god Sol
dat. Thi en god Soldat skal netop gøre det yderste 

for at beskytte sit eget Liv, samtidig med at han er 
klar til med det samme Liv som Indsats at gennem
føre de farligste Handlinger. 

Jeg har selv, under 2 Aars Krig, staaet paa den 
finsk-russiske Front i Vinterkrigen 1939-40 paa det 
karelske Næs og ved Wiborg, hvor der udkæmpedes 
denne Krigs blodigste Slag. Og jeg traf der mange 
Soldater, der var berømte for særligt Mod; men ikke 
en eneste af dem pralede nogen Sinde af, at han 
aldrig havde været bange. 

Naturligvis bliver meget en Vane. Hvis man i uge
vis har ligget i fjendtlig Artilleriild og deltaget i 
haarde Kampe i forreste Linie, saa bliver ogsaa det 
i den Grad en Vane, at man meget sjældent fØler 
nogen Angst. Men det er paa den anden Side en meget 
farlig Vane, som har givet Anledning til mange Tab. 
For bliver Selvopholdelsesdriften sløvet, glemmer man 
nemlig at være forsigtig. Og det hævner sig. 

For at undgaa Misforstaaelse maa jeg dog under
strege, at det, jeg i denne Forbindelse mener med 
Angst, ikke maa forveksles med Fejghed, - thi det er 
for os Frontsoldater den foragteligste Egenskab, som 
nogen kan have. 

Jeg har selv i nogle Tilfælde fØlt en iskold Ulyst
fornemmelse snige sig ned langs Rygraden i Situa
tioner, som jeg ikke troede, jeg kunde beherske. Jeg 
følte Faren instinktivt, selv om jeg næppe vidste, 
hvori den bestod. En Gang fik jeg ogsaa et virkeligt 
Chok. 
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Det skete paa Næsset under Vinterkrigen 1940. Efter 
flere DØgns haard Kamp blev vi nØdt til at trække 
os tilbage, og Batailonen skulde derefter samles paa 
et nærmere angivet Sted. Derfor blev Kompagnierne, 
der laa spredt udover et stort Omraade, til en Be
gyndelse trukket sammen i Grupper og Delinger. 
Og jeg fik sammen med nogle andre Mænd Ordre 
til at mØde vor Delingsfører ved et Vejkryds ca. 10 
km fra Ildlinien. 

Over Trætoppene kredsede de fjendtlige Jagere i 
lav HØjde, og vore Nerver var endnu ikke kommet i 
Orden efter 5 DØgns forbitrede Kampe, praktisk talt 
uden Mad og Hvile. Ganske vist havde vi den sidste 
Nat faaet en Smule Søvn; men det havde ikke været 
tilstrækkeligt for min udasede Krop, og hele Mor
genen havde Fjendens langtskydende Artilleri belagt 
Omraadet med Foruroligelsesild. - Granaterne faldt 
ganske vist saa spredt, at vi ikke tog større Hensyn 
til dem. 

Pludselig hØrer jeg et Hui-i-i, og efter Lyden kan 
jeg bedømme, at Granaten vil slaa ned lige i Nær
heden af os. Rent instinktmæssigt smider jeg mig ned 
og gør mig saa flad som muligt .... Kratsj ! Jorden 
ryster under mig, frosne Jordklumper slaar imod min 
Ryg, og Granatsplinterne snurrer brummende af Sted 
over mig. Jeg hØrer et nyt Hvin, farer op, springer 
fremad - og saa ned igen. Jeg taber ganske simpelt 
Bevidstheden, aner ikke hvad der sker omkring mig, 
bare springer fremad, falder ned igen, - atter og 
atter - medens Granaterne sprænges til alle Sider. 
Kun nogle hundrede Meter. Saa er det forbi. Men 
mine Ben fØles som Dejg og nægter at bære mig. 
Jeg maa puste ud herinde i Skoven og støtte mig 
mod et Træ for ikke at falde om. Mine Kammera
ter har det paa samme Maade. Reaktionen er saa 
stærk, at der gaar Minutter, fØr vi faar Mæle. Men 
en Cigaret hjælper; og saa kigger vi lidt generte 
paa hinanden. 

Rent soldatermæssigt havde vi opfØrt os fuldstæn
dig rigtigt. Men ingen af os var alligevel stolte af, 
at vi gamle Frontsoldater havde ladet os overrumple 
af en saadan sanseløs Angst. Een af Gutterne opda
gede pludselig, at jeg var helt sort i Ansigtet; han 
havde set den fØrste Granat slaa ned kun 4---5 Meter 
fra mig. Men det Chok, som vi fik, var iØvrigt let for
klarligt: Først Følelsen og Sikkerhed langt bag Fron
ten og saa denne pludselige Granatregn, Var den 
kommet fremme i forreste Linie, havde den ikke gjort 
noget større Indtryk paa os. -

I et andet Tilfælde, da jeg for første Gang var ude 
for et fjendtligt Tank-Angreb, maatte jeg indrømme, 
hvor ubehageligt det fØles at se disse Kampvogne, 
tungt men uimodstaaeligt nærme sig vor Stilling. Vi 
havde intet Panserværn og maatte møde dem med 
sammenknyttede Ladninger og Benzinflasker. - En 
iskold Ulystfornemmelse sneg sig gennem hver eneste 
Nerve i min Krop. Men Sammenstødet forlØb heldigt 
for os. Vi Ødelagde 3 Tanks, og Resten trak sig saa 
tilbage. Siden har jeg været med til mange lignende 
Episoder, men kun fØlt Koldblodighed og en sælsom 
krystalklar Evne til at tænke. 

Af Samtaler med Kammerater, der har udmærket 
sig ved særligt Mod, fremgaar, at de altid har været 
bange paa et eller andet Tidspunkt. Men de har aldrig 
ladet Angsten faa Overhaand. Den har knuget dem et 
Par Sekunder, saa blev de rolige igen. Denne Øjeblik
kelige Skræk har ingen Indflydelse haft paa UdfØrel
sen af deres Pligt, og den blev aldrig til den Panik, 
der er enhver militær Enheds farligste Fjende. 

Under sidste Verdenskrig skete det, at hele Batail
loner af en eller anden ubegribelig Grund blev grebet 
af Panik og stormede tilbage i vild, sanseløs Flugt. 
Dette er hændt virkelige Elite-Afdelinger - ogsaa 
under denne Krig. 

I Bogen »Kollaafronten holder« skildres, hvorledes 
ogsaa finske Tropper blev grebet af Panik under det 
fØrste russiske Tank-Angreb: En eller anden taber 
Hovedet. Han har maaske svage Nerver, og han synes, 
at han ser Fjender overalt. Alting ankring ham over
dimensioneres. Og saa brister det for ham. Disciplin 
og Ansvarsfølelse svigter; han fØler kun en ubetvinge
lig Dødsangst, og den driver ham til at styrte bort 
fra det alt sammen. - Redde sig, hvem der kan! Som 
en Gift spreder Paniken sig. De Koldblodige søger at 
holde igen, men ingenting hjælper. - Kun en bestemt 
og brutal Ordre eller en resolut Handling har Chance 
for at standse Paniken. 

Denne er dog sjælden i den finske Hær; den finske 
Indstilling hindrer i Almindelighed Panik i at faa 
Overtaget over Fornuft. Alt hvad jeg personlig har 
set i den Retning er, at en eller anden har vist stærk 
Nervøsitet. Men daarlige Nerver kan man ikke gøre 
for, og saadanne Soldater bliver ikke gamle ved Fron
ten. De sættes efterhaanden paa Pladser, hvor deres 
Svaghed ikke kan gøre Skade. 

For de fleste, som jeg har talt med om disse Ting, 
har iØvrigt DØdsangsten ikke været den fremtræ
dende. Det, de frygtede, var at blive taget til Fange 
eller at blive liggende lemlæstede og hjælpeløse, me
dens de pintes til DØde af deres Saar. 

Soldaten ved, at han er stærk, saa længe han kan 
bevare sin Koldblodighed, men at han er »ude at 
svømme«, hvis dette ikke lykkes. Bevidstheden herom 
giver ham i sig selv en forunderlig Kraft. Selv blØd
sØdne Naturer giver dette efterhaanden en Styrke og 
et sjæleligt Panser, mod hvilket alle ydre Paavirk
ninger preller af. 

Frontsoldaten bliver mere eller mindre Fatalist. 
Falder en kær Kammerat, giver dette blot Anledning 
til en kort Beklagelse: »Det var Synd for saadan en 
brav Fyr«. - Og saa taler man videre om noget andet 
og mere fornøjeligt. Det lyder hjerteløst, men er det 
i Virkeligheden ikke. For dette: Ikke ?t ville tale mere 
end nødvendigt om al Elendigheden, er ren Selvop
holdelsesdrift. 

Frontsoldaten er opfostret i Livets haar.de Skole. 
Han har maatte lære, at hans eget »Jeg« kun er af 
Betydning i Samarbejdet med Kammeraterne. Derved 
bliver Pligtens Vej lettere at vandre. Han lærer at 
overvinde sig selv og sine Svagheder, saaledes at 
han kun handler efter de Krav, der stilles til en god 
Soldat. 
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Den moderne Infanterists Vaaben 

e/lf Kaptajn!øjt11a11t 

IE. Fisker 

I nfanteriet er Hærens HoVedvaaben. Det bærer 
Kampens haardeste Byrder, og derfor tilkommer 

der det ogsaa den største Ære«, siger næsten alle Sta
ters militære Reglementer. Og naar vi tænker paa, 
hvad Infanteristen - »Fodtudsen«, »Knoldesparkeren« 
- af i Dag gaar igennem paa Østfronten, maa vi til 
fulde give Citatet Ret. Men skal der præsteres noget 
stort, maa Værktøjet ogsaa være 1. Klasses - vi pil
ler i det følgende nogle af Infanteristens Hovedvaa
ben ud og ser, hvad de to Fronter mod Øst i Dag 
byder paa: 

Geværet. 
Den russiske Hær har overrasket Europa med et 

glimrende Materiel. Medens største Delen af Europas 
Hære lige op til i Dag har holdt fast ved det alminde
lige Repetergevær, gik den russiske Infanterist ind til 
Krigen bevæbnet med et udmærket Selvladegevær 
- d. v. s. et Gevær, som automatisk aabner Laasen 
efter Skuddet, udkaster det gamle Hylster og ind
fØrer en ny Patron, lukker Laasen og er klar til Skud. 

Det er et let og smidigt Gevær, og det er selvsagt 
en stor Lettelse for Skytten, at han stadig kan holde 
Sigtet fast og ikke er nødsaget til at foretage Lade
greb o.l. 

Vaabnet er en saakaldt »Gastrykslader«, der virker 
ved, at man leder en lille Smule af den hØjspændte 
Krudtgas, der dannes under Skudafgangen, ned til 

Tysk Rekylgevær. 

Russisk Selvladegevær. 

et lille Stempel, som saa betjener hele Lademekanis
men - et Princip, som vi ofte træffer ved automati
ske Vaaben. 

Som enhver Skytte ved, giver alle Geværer et StØd 
mod Skulderen i Skudafgangen, saaledes at man paa
ny maa tage omhyggeligt Sigte. Denne Ulempe har 
Russerne til en vis Grad ophævet ved at anbringe en 
saakaldt »Mundingsbremse« - populært sagt en »Re
kylformindsker« - som bevirker, at Geværet ligger 
meget stille under Skydningen. 

Rekylgeværet. 
De har sikkert alle i Presse og Films set Billedet 

af det tyske Rekylgevær - dets Form er jo ret iøjne
faldende. Denne underlige Kolbekonstruktion er vi 
ikke vant til at se ved et Gevær. Den har imidlertid 
den Fordel, at Skytten faar Trykket fra det skydende 
Gevær rettet lige ind mod Skulderen, saaledes at Pi
ben ikke faar Tendens til at lØfte sig op - et For
hold, som alle kender, der har skudt med et Gevær, 
hvor Piben ikke gaar lige i Forlængelse med Kolben. 
Det er et meget kraftigt, let og ganske udmærket 
Vaaben, som indgaar i meget stort Tal i den tyske 
Hær. Patronerne tilføres ved Hjælp af Patronbaand 
- det kan skyde ca. 250 Skud/Min. Tyskerne anven
der det ogsaa som Maskingevær, anbragt i en let Tre
fod. Dets rigtige Na_vn er Maskingevær M. 1934. 

Maskinpistolen. 
Den røde Armes Masseopbud af Vaaben har stillet 

enorme Krav til Industrien - og i mangt og meget 
finder vi da ogsaa et Brud med de hidtil gængse Fa
brikatiOnsmetoder, hvad Vaabenfremstilling angaar. 
Vaabenfabrikkerne Verden over er flasket op med 
ganske smaa »Tolerancer« paa 1/100 mm og mindre; 
de kender kun fint fræsede, drejede og blanktpolerede 
Dele. Men det tager Tid. Og Rusland havde ikke Tid, 
da det stod overfor at skulle forsyne 15 Millioner 
Soldater - ja, maaske flere - med moderne Vaaben. 
Den russiske Maskinpistol er derfor heller ikke kØn 
at se paa; men den skyder glimrende - konstrueret 
som den er til at holde i et Antal Krigsaar, for saa at 
erstattes af en ny og mere tidssvarende Model. Den 
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er for en meget stor Del fremstillet 
af udstansede og oppressede Plade-
dele, som derpaa er svejset sammen. 

Patronerne tilfØres gennem et 
Tromlemagasin, der kan rumme 70 
Skud - Skudhastigheden er meget 
stor, næsten for stor, da et saadant 
Magasin kan skydes tomt paa ca. 4 
Sekunder. Og da det jo er begræn
set, hvad Soldaten kan medfØre af 
Ammunition, er der selvsagt den 
største Fare for, at han skyder sig 
helt tom for Ammunition paa gan-
ske kort Tid - hvis han ikke er meget veldiscipline
ret. - Thi Maskinpistolen er et fremragende Vaaben, 
vel at mærke naar det ligger i Haanden paa en 1. Klas
ses uddannet Mand. 

Panserværn.skanonen. 
Ingen Sinde i nogen Krig har Panservaabnet spillet 

saa kæmpemæssig en Rolle som nu. Og til Kampen 
mod dette er Modvaabnet - Panserværnskanonen -
uadskilleligt knyttet. Den blev skabt under sidste 
Verdenskrig, da de engelske TankbØlger rullede ind 
over de tyske Linier, og er i Dag resulteret i et glim
rende og ydedygtigt Vaaben. Kalibrene ligger næsten 
alle omkring 37 mm, saaledes ogsaa den tyske Pak 
(Panserabwehrkanone). - Der haves ganske vist og
saa større Panserværns Kanoner, helt op til 88 mm, 
men de hØrer til i Panserdivisionerne. 

En Panserværnskanon skal have stor Skudhastig
hed, og derfor har denne Kanon - som næsten alle 

Tysk 
37mm 
Panserværnskanon. 

andre Panserværnskanoner - halvautomatisk Lukke
mekanisme, d. v. s. at det afskudte Hylster kastes ud 
efter Skuddet, og at Lukkemekanismen selv lukker, 
naar den næste Patron fØres ind. Man kan regne med, 
at der kan afgives ca. 12 velsigtede Skud pr. Minut. 
Projektilet kan paa ca. 1000 m Afstand gennembryde 
25-30 mm af det fineste Panser. 

Skal Maskinpistolskytten være en god Soldat, saa 
skal Panserskytten være en Elitesoldat. - Hans Ar
bejde kræver Staalnerver og en sand Dødsforagt. -
Tænk paa vore Panserværnssoldater fra hin minde
rige 9. April. Det var 1. Klasses Mandfolk, og kun 
1. Klasses Mandfolk kan med Sindsro ligge bag en 
Kanon og roligt vente paa, at larmende, skydende 
Kampvogne skal naa ind paa gunstig Afstand -

Russisk Maskinpistol. 

8-900 m. Kun 2 Minutter senere kan Staaluhyret 
være inde ved Kanonen, der da vil blive tromlet ned, 
og derfor skal de 2 Minutter udnyttes til sidste Se
kund. Hundreder af Kammeraters Liv kan afhænge 
deraf, og hvert Øjeblik kan Kanonmandskabet vente 
et velrettet Skud gennem Kanonens Panserskjold -
Pansersoldaten er Nutidens sande Ridder. 

Morteren. - Granatkasteren. 

Morteren - Granatkasteren - er i sin Id€ et æld
gammelt Vaaben, som vi i den moderne Udgave fin
der i enhver Arm€ i Dag. Det er et udpræget Infanteri
vaaben - Støttevaabnet, der skal sikre, at den lokale 
Modstand brydes indenfor de Afstande, som Fodfol
kets Øvrige Vaaben ikke kan magte. Dets Skudafstand 
ligger derfor ogsaa - noget varierende efter Kalibret 
- i Omraadet fra 100 op til 3000 ro. Morteren er i 

Virkeligheden ikke andet end et glatløbet 
Rør, der støttes af et Par Støtteben og en 
StØtteplade - simpel i sin Konstruktion, men 
uhyre sikkert skydende. 

Naturen har saa at sige leveret Ideen til 
Mortergranatens Form - idet vi i dens Form 
nikker genkendende til Regndraaben - den 
mest ideelle Form for Opnaaelse af ringe 
Luftmodstand ved de Hastigheder, der her er 
Tale om. 

En saadan 81 mm Granat har en Spræng
ladning paa ca. ½ kg Sprængstof (normalt 
Tro ty I), der bringes til Sprængning af et 
Brandrør. Under sin Flugt i Banen styres 
Granaten af nogle »Styrevinger«, fastgjort 

til Bagkroppen. 
Imellem Vingerne sidder der i et RØr en Patron 

- i Hovedsagen en almindelig Jagtpatron - selv
fØlgelig uden Hagl - som, naar Granaten rammer 
Bunden af Røret, antændes af en lille Slagstift og 
derved sender Granaten ud. Fligene paa Halen er be
regnet til Fastholdelse af smaa Ekstra-Krudtladnin
ger, som anvendes, naar Granaten skal kastes læn
gere ud. 

Billedet viser en saadan Fodfolksmorter eller Gra
natkaster. - De har sikkert alle stØdt paa den i 
Krigsreportager eller Pressebilleder fra denne Krig. 
Har man fØrst en Gang set den, glemmer man jo ikke 
dens karakteristiske Træk - og Typen er praktisk 
talt ens i samtlige Staters Hære. Kalibret kan :variere 
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helt fra 47 mm og op til 12 cm. Finnerne bl. a. har en 
saadan tung 12 cm Minekaster, der kan skyde helt op 
til 7 km. 

Dette lille Udpluk af moderne Infanteribevæbning 
har forhaabentlig givet et Indblik i den Rigdom af 
forskelligartede Vaaben, som Nutidens Infanterist 
maa være fortrolig med. Og det har samtidig vist, at 

M.31 

de to stridende Magter paa det europæiske Konti
nent - Tyskland og Rusland - praktisk talt udeluk
kende er bevæbnet med hypermoderne Materiel

1 
idet 

saa godt som alle deres Vaaben er konstrueret og an
skaffet efter Erfaringer fra sidste Verdenskrig, ja, 
efter Erfaringer saa sent som fra de allersidste Krige 
i Spanien og Abessinien. 

Fodfolksmorter. 

Soldater gaar paa Bibliotek (Fortsat fra Side 7) 

kortere Omtale, idet Biblioteket naturligvis altid med 
Glæde vil være Soldaterne behjælpelige med at faa 
Studiekredse sat i Gang og gerne ser Soldaterne som 
Deltagere i de Studiekredse, Biblioteket selv arran
gerer for civile. Og Ringen i Samarbejdet mellem 
Bibliotek og Garnison maa vist siges at være tilfreds
stillende sluttet, naar Forholdet ligger saaledes, som 
Tilfældet er her, at Biblioteket i indeværende Vinter 
kunde bede en af sine Laanere blandt de menige 
Soldater om at holde et indledende Foredrag i en af 
Biblioteket arrangeret Studiekredse for civile om »Nor
dens Historie« Opfordringen blev velvilligst efter
kommet, og Studiekredsens Deltagere fulgte med dyb 
Interesse den overlegne og dygtige Oversigt, der blev 
givet, og beklagede, at dette paa Grund af Forflyttelse 
kun kunde blive en Gæsteoptræden. 

Spørg Personalet! 
Vi haaber, at Soldaterne har haft og stadig vil have 

Glæde af at kunne benytte Biblioteket, og at det altid 
vil staa dem klart, at de er velkommen her. For vort 
Vedkommende er det en Fornøjelse at udføre dette 
Arbejde, og Soldaterne betyder for Biblioteket en 

værdifuld Tilvækst af unge interesserede Laanere, 
som i Virkeligheden kun har den Fejl, at mange af 
dem er for bange for at gøre Ulejlighed og for be
skedne til at henvende sig til Personalet om Hjælp 
og Vejledning, naar de forgæves gaar og søger en be
stemt Bog eller Litteratur om et bestemt Emne ved 
Bibliotekets Reoler. Jeg vil derfor gerne benytte denne 
Lejlighed til at understrege, at et Bibliotekspersonales 
fornemste Opgave er at hjælpe Laanerne til Rette og 
at besvare SpØrgsmaal, og at man aldrig skal være 
bange for at spØrge. Vi betragter Soldaterne som vore 
Venner, og vi vil gerne, at dette skal være gensidigt. 

Tak for godt Samarbejde! 
Naar Samarbejdet har kunnet forløbe saa godt, som 

Tilfældet har været, skyldes det næst Soldaternes 
egen AnsvarsfØlelse, at der har været den største In
teresse og Forstaaelse for dette Arbejde blandt Gar
nisonens Befalingsmænd, først og fremmest hos Gar
nisonskommandanterne, der har gjort alt, hvad der har 
staaet i deres Magt for at fremme og lette Samarbej 4 

det, en Forstaaelse, som vi haaber vil vedvare, og som 
vi fra Bibliotekets Side siger Tak for. 
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Af cand. mag. Nicolai Krarup 

Dansk og Fremmed 

E n af de Begivenheder i Danmarkshistorien, som 
har gjort det største Indtryk paa Eftertiden, er 

Hertug Knuds pludselige DØd i Haraldsted Skov den 
7. Januar 1131. Det ligger sandsynligvis bl.a. i, at 
Mindet om denne Dag gik ind i Almanakken. 

Fortidens Bonde havde sit Liv inddelt efter faste 
Helgendage, der hvert Aar kom tilbage. St. Mikkels
dag betalte man gerne sine Afgifter; naar Morten 
regerede, var det Tid at slagte Gæs, og naar man 
var mæt af god Julemad og træt af Halvhelligdagenes 
Lediggang, og de hellige tre Konger i tre unge Mænds 
Lignelse var redet deres Tur gennem Byen, saa kom 
Sankte Knud og drev Julen ud. 

JAN. 

7 
1131 

Danmarks næstældste Nationaldag. 

I Aaret 1103 besluttede Kong Erik 
af Danmark, kaldet Ejegod, at 

gøre en Rejse til de hellige Steder 
i Palæstina. Han havde bl. a. en lille 
SØn, der sandsynligvis var fØdt ret 
kort efter Eriks Broder Knuds Død 
i Odense for det oprørske Folks 

Haand, og som havde faaet denne Onkels Navn, hvil
ket efter gammel Tro betyder, at Knud 2., »den Hel
lige«, ligesom levede videre i den nyfødte Nevø. Den 
lille Dreng blev betroet til en af Danmarks mæg
tigste Mænd, Skjalm Hvide. 

Da man i Danmark fik Budskabet om Kong Eriks 
DØd, blev hans Broder Niels hyldet som Konge paa 
Kongeslægtens Vegne. Den lille Knud blev som et 
Medlem af denne Slægt , der stræbte efter ·at staa 
som et Værn for hele Sjælland og, derved var ved at 
blive Øens ukronede Konger. I Tyveaarsalderen blev 
han »Danmarks Hertug« med den Opgave at vogte 
Grænsen og vandt Indbyggerne i den store internatio
nalt prægede Handelsby Slesvig gennem den Iver, 
hvormed han rensede Handelsruterne for Vikinger af 
alle Nationaliteter, vendiske som nordiske. Ganske 
naturligt blev han Oldermand for Borgernes indbyr
des Forbund til gensidigt Forsvar, deres Gilde. 

Disse Ting tilsløres for os deraf, at de blev Udgangs
punkt for fyrre Aars Stridigheder, hvori Historieskri-

verne selv tog livlig Del. Købmændene har spredt 
Rygtet om, at den smukke, sportstrænede unge Mand, 
der havde faaet Tidens bedste Uddannelse i Hvide
Slægten og ved det herh;.gelige Hof i Saksen, som 
Konge vilde kunne værne Landet bedre end Niels og 
hans SØn Magnus. Medens Knud undertvang og paci
ficerede Venderne i Østholsten, slog Magnus ind paa 
en nordisk Linie, idet han optog mødrene Arvekrav 
paa Sverige og virkelig ogsaa opnaaede at blive hyldet 
paa Vestergi::itlands Ting. 

Mulig har der været andre Forskelle. Danmark var 
et tilbageblevet Land i Udkanten af Europa, og Niels 
har lagt Vægt paa at lede den civiliserende Indfly
delse ind over Landet, der udgik fra Domkirkens 
Skoler, Klostrenes Mønsterlandbrug o. s. v.; samtidig 
søgte de danske Konger at gøre Landet saa udviklet, 
at det var værdigt til at undervises af indfØdte Præ
ster under en nordisk Biskop i Lund. Knud har vel 
staaet paa lignende MaaG.e over for Paavirkningen 
fra det tyske Kejserhof med dets Hirdsmandsaand og 
Oplæring i Høviskhed og gode Sæder. At hans Mænd 
kaldte ham Lavard, d. v. s. BrØdgiver, Husbond, det 
engelske Lord, minder om den engelske Indflydelse 
i Tiden. Han var den fØrste herhjemme, der udnyt
tede den Overlegenhed, som det hurtige Fremstød 
med nogle faa pansrede Ryttere havde over Værne
pligt-Opbuddet af Fodfolk - noget, der skulde faa 
den allerstørste Betydning for Adelens Magt. 

Saxo udtrykker Modsætningen i en lille Historie: 
Magnus skoser til Knuds lange, kostbare saksiske 
Kappe, der nok ikke er uigennemtrængelig for Sværd; 
Knud svarer, at det er Faareskind dog vist heller 
ikke. Nu ved vi fra Billeder i Kirkerne, at ogsaa 
Knuds SØn Valdemar gik med en saadan Kaabe, me
dens hans Mænd endnu bar den korte, nordiske Vams. 
Har Magnus været bange for, at det skulde være en 
Kongekaabe, Fætteren gik i? 

Saxo, der jo stod i Hvidernes BrØd, har spurgt sig 
for om de videre Begivenheder. I Julen 1130 rejste 
Knud til det kongelige Julegilde af Rigets Stormænd 
i Roskilde og blev derefter i Byen, trods skriftlige 
Advarsler fra sin Hustru, idet Magnus meddelte, at 
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han agtede at tage paa Pilgrimsrejse og gerne vilde 
have Knud til Værge for sin Hustru og sine Børn. 
Samtidig stod han i Spidsen for en hemmelig Sam
mensværgelse mod Knuds Liv. 

Tidligt om Morgenen 7. Januar 1131 kom der til 
Falster-Jarlen Eriks Gaard i Haraldsted (en Mils Vej 
Nord for Ringsted), hvor Knud var Gæst, en omrej
sende tysk Sanger med Invitation fra Magnus til en 
Sammenkomst om Sagen. Sangeren underholdt ham 
paa Vejen med en kendt Folkevise om Fru Grimhilds 
Forræderi mod hendes Brødre; Knud forstod Hen
tydningen, men vilde ikke mistro sin Slægt. 

Han traf sin Fætter siddende paa en Vindfælde i 
Udkanten af Harrested Ove (»Lavardskov«). Som en 
god Historieskriver skulde kunne, indsætter Saxo i 
det afgørende Øjeblik en lille Samtale. Da Magnus 
omfavner Knud, undrer denne sig over, at Fætteren 
har Jern under Kappen, men faar det Svar, at Konge
sønnen har et Mellemværende med en Bonde i Nær
heden. Knud bebrejder ham, at han bruger Jule
helgen til Strid og tilbyder at garantere for Manden. 

I dette Øjeblik bliver Knud opmærksom paa Mag
nus' Folk, der er skjult mellem Træerne, og Magnus 
kaster da Masken og udbryder, at nu skal Tronfølgen 
afgøres. Inden Knud faar sit Sværd halvt af Skeden, 
bliver hans Hjerneskål flækket af Magnus, hvorefter 
de Øvrige efter Aftale stikker hver sit Spyd gennem 
Liget for at tage deres Del af Ansvaret. 

Knud som Helgen. 

En populær politisk Personlighed virker ofte langt 
stærkere paa Sindene efter sin Død. 

Broderen Erik drog - stadig ifØlge Saxo - rundt 
paa de sjællandske Herredsting for at anklage Mag
nus, idet han som Bevis medfØrte den noksom be
kendte Kappe, overstænket med Blod. Magnus blev 
fØlgelig dØmt fredløs, og maatte rømme Danmark. 
Da han vendte tilbage, støttet af sin Far, havde man 
Borgerkrigen gaaende, idet bl. a. næsten alle danske 
Bisper med deres væbnede Mænd fulgte Niels som 
deres lovlige Herre og Konge. Eriks 300 tyske Ryttere 
afgjorde forelØbig Sagen i Slaget ved Fodevig. Mag
nus faldt, hvorefter Niels blev dræbt som Offer for 
Slesvig-Gildets Pligt til at hævne sin dØde Gildes
broder. 

Man var ikke dengang saa indlevet med Natur
lovene, som vi er nu. Det fØltes naturligt, at en Mand 
af den bedste Familie som Knud maatte kunne gavne 
sit Land ogsaa i Form af det, vi nu kalder Mirakler, 
og at han selv efter Døden - ja, maaske endnu mere 
- var i Stand til at fortsætte sin værnende Virksom
hed for dem, der sluttede sig til ham og hans Slægt. 
Inden længe vidste man, at der var udsprunget en 
lægende Kilde i Haraldsted Skov, og at en blind havde 
faaet Synet ved Graven i Ringsted. Han var altsaa en 
Martyr, en Helgen, og hans Fjender var Guds og 
Kristendommens Fjender. Hans Slægt, der fortsatte 
Kampen mod Niels-Partiet under Synspunktet: Hævn 
over Knud, lod højtideligt Liget gravlægge paa Ring
sted Kirkes Højalter - trods Prot~st fra Ærkebispen 
i Lund -, skænkede omfattende J ordgodser til Kir-

ken, for at den kunde være en værdig Helligdom for 
Knudsdyrkelsen, og oprettede paa DØdsstedet i Ha
raldsted et Kapel, der ::Jlev et søgt Valfartssted. En 
Indsamling fra hele Sjælland, »Knudsskud«, blev til
lagt Kirken. Gildesbrødrene i Slesvig samledes fortsat 
i Knuds Navn, og dette Eksempel blev fulgt i den ene 
By efter den anden. At man dyrkede Knud Hertug 
som sin Værnehelgen, betød, at man bekendte sig til 
Erik Ejegods Efterkommere som den rette danske 
Kongeslægt - omtrent som naar man nu sender Te
legram til Kongen. Da senere Knudsgilderne begynd
te at sende Repræsentanter til fælles Kongresser lige
som Klostre af samme Orden, var den fØrste Organi
sation af den danske Borgerstand blevet til. 

Den officielle Anerkendelse af Knud som Helgen 
kom først, efter at Venderne endeligt var blevet 
knækket ved Arkanas E=obring og Knuds Søn Valde
mar blevet stærkt nok til at bryde med den tyske 
Kejser, hvorved han fik Brug for Støtte fra Rom. Ved 
en storslaaet Fest i Ringsted Kirke 25. Juni 1170 mØd
te Ærkebiskop Stephan af Uppsala mE!d den pavelige 
Bulle, der anerkendte Knud som Helgen. Det kastede 
et Skær af Hellighed over hele Slægten; sønnen Val
demar og sønnesønnen Knud blev kronet som Konger 
af Danmark. 

At den sjællandske Værnehelgen ikke naaede samme 
Popularitet som den fynske, Knud Konge, hvis Dag 
var 10. Juli, fremgaar af, at Navnet Knud er langt 
mere udbredt paa Fyn. Men Folk havde svært ved 
at holde dem ude fra hinanden, og den forenede 
Knudsdyrkelse har maaske gjort mere end noget an
det til at slaa fast, at Danmark var eet Rige, holdt 
sammen af Lydigheden mod »Knytlingernes« Slægt, 
hvis fleste Medlemmer - til og med Erik Menved -
lod sig begrave i Familiekirken i Ringsted. 

De danske Katolikker dyrker endnu de to Knud'er 
som Danmarks Nationalhelgener og mindes deres 
Dage, og Knud Hertugs triste Skæbne har gjort Ind
tryk paa mange danske Sind, som det f. Eks. fremgaar 
af det velkendte Digt: 

Herr Magnus han stirrer i Vinternatten ud: 
Krist give, jeg kan svale min Hævn paa Hertug Knud! 

med de smukke Slutningslinier: 

0 Danmark, paa Rænker du ald1-ig dig forstod -
det har du tit betalt med dit dyreste Blod! 

Ruiner af Knud La.vards Kapel ved Haraldsted. 
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JAN. 

15 
1776 

Indfødsrettens Lovfæstelse. 

H vem af os har ikke drØmt om, 
hvordan der en, to, tre skulde 

komme en helt anden Skik paa Tin
gene, »hvis jeg blev Konge bare i 
fjorten Dage! 

En saadan Chance fik Hamborg-
Lægen Joh. Fr. Struensee, da han 

vandt den unge danske Konge Christian VII's Tillid. 
Kongen, der vnr i sjælelig OplØ~ming, gav Strucnscc 
Fuldmagt til alt, og han gik straks i Gang med pr. 
Ordre fra det kgl. Privatkontor (»Gehejmekabinettet) 
og uden om det forfatningsmæssige Regeringsorgan, 
Statsraadet, at omdanne Danmark til det Idealsam
fund, som man - under lidt forskellige Former -
havde stilet mod i de sidste Aartiers Samfundsdebat 
her som i det Øvrige Europa, rationalisere Administra
tionen, indskrænke Antallet af Helligdage, afskaffe 
T0rtur og Censur, lette Bandens Kaar o. s. v. 

Mange andre af Tidens bedste Kræfter havde Ene
vældens Hof i København suget til sig fra de tyske 
Smaastater, og ofte havde de bragt Fremskridt og 
bedre: Metoder med sig. Men efterhaanden som man 
rundt om blev indstillet paa først og fremmest at 
tænke paa sin egen Nations Vel, blev dette en uhold
bar Tilstand, og da der ogsaa herhjemme med den 
stigende Velstand voksede en indfØdt dansk Borger
stand frem, som var i Stand til at lede Statens Sager, 
fØltes som nationalt uværdigt, at den ledende Magt i 
Staten laå hos Udlændinge som den iØvrigt hØjt dan
nede Kreds, der dannedes af de fornemme Familier. 

Da Struensee skaffede sig for mange Fjender, kom 
Utilfredsheden til Udbrud. Der blev indsat en For
mynderregering, bestaaende af Kongens Broder og 
Enkedronningen. Deres nærmeste Tillidsmand blev 
den førstes Lærer Ove Guldberg, der var kaldet til 
denne Lærerpost fra et af den danske Kulturs Cen
trer, Akademiet (:i: Universitetet) i Sorø, hvor han 
havde været Professor. 

Hans politiske Stilling fremgaar af hans Valgsprog: 
»i al sin Tanke sigte til at holde sig sindigen«, men 
han sluttede sig afgjort til det danske Parti, og det 
skyldes sikkert for en stor Del ham, at det danske 
Sprog blev Fag i Latinskoler og Kommandosprog i 
Hæren. 

Gennem Ordrer fra Kabinettet førte han en stadig 
og stille Krik med Statsraadet, og det var ogsaa gen
nem Kabinetsordre, han igen gjorde den gamle, mid
delalderlige OpfuttclBe til dan:311: Lov, at indfØdtc hav
de visse Forrettigheder for fremmede, i dette Tilfælde 
Eneret til Landets Embeder ( og Pladserne i de ade
lige Frøkenklostre). 

Lovens Hovedgrundsætninger skyldes et af de iv
rigste Medlemmer af det danske Parti, Godsejeren 
Schack-Ratlou, hvorefter Guldberg opsatte det ende
lige Udkast og fik det godkendt af Arveprinsen og 
Enkedronningen. Der havde været Tale om omfat
tende Undtagelser, men Schack-Ratlou fandt det far
ligt at lade for mange Bagdøre staa aabne. IndfØds-

Ove Høegh-Guldberg. 

retten blev da indskrænket til alle, der var fØdt i 
Kongens Riger og Lande - Norge, Island, Danmark og 
Holsten med Bilande og Kolonier - samt Børn, der 
var fØdt af disse under midlertidigt Ophold i Udlan
det, og enkelte, der fik særlig Dispensation. Loven 
indeholder selv sin Motivering: »Billighed byder, at 
Landets Børn nyder Landets Brød, og at Fordelene 
i Staten falder i dens Borgeres Lod ... Fædrelandets 
Historie ... kan af alle Stænder fremvise Mænd, som 
have tjent, æret og reddet Landet og med den ædleste 
Beslutning opofret sig for deres Konge.<< 

Loven, der regnedes for en Grundlov, som fastslog 
en umistelig Grundrettighed for alle Danske, blev 
offentliggjort paa Kongens Fødselsdag Fredag den 15. 
Janum· 1776. Vor fortrinlige Udenrigsminister A. P. 
Bernstorff, som Loven maaske især var rettet imod, 
lagde ikke Skjul paa sin Ærgrelse, men at Indføds
retten virkelig svarede til et Folkeønske, viste den 
Jubel, som fremkaldtes. I København samledes Land
officererne til Bal i et Lokale ved Østergade, den ene 
Provinsby efter den anden holdt sin IndfØdsretsfest, 
og der blev præget en Medaille til Minde om Begiven
heden; et nye Linieskib fik Navnet »IndfØdsretten«, 
og en omfattende Strøm af Festtaler priste - ofte paa 
Pn nr,gPt r,vPrrlrevf?n Mande den indfødte do.113kc 
Befolkning. 

Et af Udtrykkene for Glæden over denne Lov, der 
endnu er gældende dansk Ret, er et Indlæg i Adresse
avisen, hvor det hedder: 

Op! Landets SØnnc1· da" giØr Eder duelige" 
Opreyser faldne Mod og spænder Kræfter an, 
At biive nyttige i Nordens Tvilling-Rige" 
Nu, Haabet banet Vej til Lykken vise kan. 
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STEMNINGER OG REALITETER I 

DEN NORDISKE RØRELSE 
Af fhv. Præsident Holger Andersen 

I Anledning af den stigende Interesse for Norden bringer »Folk og 
Værn« foreløbig nedenstaaende Artikel. 

Sønderjyden Holge1· Andersen er af internationalt Format og blev 
i 1930 Præsident for den græsk-tyrkiske Udvekslingskammission. Men 
foruden at have været Medlem af baade Folke- og Landsting har 
Holger Andersen tillige taget ivrigt Del i det nationale Arbejde, og 
han blev den 13. Januar i Aar valgt til afdøde Rektor H. P. Hansens 
EfterfØlge1· som Formand for vor største nationale Forening. Grænse
foreningen. 

N ordisk Fællesskab - nordisk Enhed - lyder saa
danne Ord i dette Øjeblik ikke nærmest som en 

blodig Ironi? Aldrig har Norden i sin tusindaarige 
Historie været mere splittet og søndret udadtil, end 
det er i Dag. Ide og Virkelighed, den nordiske Tanke 
og den faktiske Situation staar i den stærkeste Mod
sætning til hinanden. Fem Lande med hver sin poli
tiske Skæbne - det er den Lod, der er blevet Norden 
til Del i det Ragnarok, vi gennemlever. Det kan under 
saadanne Forhold ikke undre, at adskillige, og ikke 
mindst de, der tænker, eller mener at tænke realpoli
tisk, spørger, om Norden overhovedet er et Begreb, 
der rummer nogen Realitet ud over 
det rent kulturelle, og om Norden 
ikke i politisk Henseende er en Fik
tion, et Fantom, som det er Ørkes
lØst at jage efter. Hver Gang man 
har sØgt at virkeliggøre den nordi
ske Tanke, er Farsø gene bristet -
fra Kalmarunionen til det nittende 
Aarhundredes Skandinavisme og vo
re Dages nordiske Samarbejde. Nor
dens Historie er, siger man, de 
fejlslagne Unioners Historie«, og et
hvert Forsøg paa at ville genoplive 
Tanken om Nordens politiske Enhed 
er paa Forhaand dØmt til at mis
lykkes. 

get, man i denne Forbindelse maa vogte sig for, er 
det, hvad Englænderne kalder »wishful thinking«. Om 
noget Steds saa gælder her den klassiske diplomatiske 
Regel om Nødvendigheden af at se Tingene, ikke som 
man Ønsker de burde være, men som de er. I modsat 
Fald risikerer man blot at fØje en ny Illusion til de 
tidligere, Nordens Historie er saa rig paa. 

Men er det da overhovedet muligt paa det nuværen
de Tidspunkt at stille et politisk Fremtids-Horoskop 
for Norden? Vi staar jo endnu, langt inde i det fjerde 
Krigsaar, overfor saa mange ukendte Faktorer, at alle 
Betragtninger vedrørende dette Emne paa meget vig

tige Punkter maa faa en hypotetisk 
Karakter. Men selv om saa er, vil 
man dog - staaende paa Virkelig
hedens Grund - kunne trække vis
se Hovedlinier op med Hensyn til de 
forskellige Muligheder for en frem
tidig nordisk Politik, Situationen 
synes at indebære. Det kan kun 
være nyttigt og betimeligt at oØgc 
at klargøre sig Problemerne og 
gennemtænke de forskellige SpØrgs
maal, saa man lJ.Ogenlunde ved, hvad 
man i en given Situation kan og vil 
stræbe efter, og ikke overraskes af 
Begivenhedernes Gang. 

Det er selvfølgelig rigtigt, at en
hver Drøftelse af de Problemer, det 
her drejer sig om, saafremt denne 
skal have nogen Værdi, maa hvile 
paa realpolitisk Grund. Er der no- Fhv. Præsident Holger Andersen. 

Den nuværende Storkrig har med
fØrt et fuldstændigt Sammenbrud 
for den nordiske Neutralitetspolitik 
i sin hidtidige Form. En historisk 
Epoke, der strækker sig fra Wiener
Kongressen til vore Dage, er defini-
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tivt afsluttet.Den fØrste Konklusion, som for Danmarks 
Vedkommende maa drages af Begivenhederne, er den, 
at Tiden f01· et selvstændigt, isoleret dansk Neutrali
tetsforsvar er forbi. Et dansk Forsvar maa fremtidig 
tilrettelægges ud fra helt andre Synspunkter end de, 
der gennem de sidste Menneskealdre har været lagt 
til Grund for alle herhen hØrende Drøftelser. 

Hvorledes end Krigens Slutresultat bliver, kan man 
gaa ud fra, at dette i alt Fald vil komme til at Ind
virke stærkt paa selve Grundlaget for Staternes ind
byrdes Stilling og Forhold til hinanden: Suverænite
ten. Alt tyder paa, at den fremtidige Ordning paa me
get væsentlige Punkter - politiske saa vel som Øko
nomiske - vil medføre en Beskæring af Enkeltstater
nes Suverænitet til Fordel for større Enheder. - Her
om er jo nemlig ret beset begge de krigsførende Par
ter enige. Formerne for en saadan Suverænitetsbe
grænsning kan være meget forskellige, men selve 
Kendsgerningen kommer ma:ti ikke uden om. 

Det er næppe sandsynligt, at vi bliver stillet over 
for en Fornyelse eller Gentagelse af de~ universelle 
Kollektivisme, paa hvilken Folkeforbundet hvilede. 
Langt snarere synes der Grund til at tro, at Organi
sationen af Staterne og deres Samliv vil ske paa en 
mere begrænset, føderativ Grund, saaledes at adskil
lige af Suverænitetens BefØjelser fra Enkeltstaterne 
vil overgaa til Føderationen. Udviklingen gaar utvivl
somL i Retning af Danneh,en af stØ1Te politiske og 
Økonomiske Omraader. Europas Opdeling i en lang 
Række politisk suveræne Stater, der tilmed øgedes 
gennem det habsburgske Monarkis Opløsning og den 
russiske Revolution, kan ikke fortsat bestaa paa sam
me Grundlag som hidtil, hvis der skal være Mulighed 
for at opnaa en nogenlunde holdbar Fred i vor Ver
densdel, og denne skal kunne hævde sig handelspoli
tisk og Økonomisk udadtil. Dette maa vel efterhaan
den staa klart for dem, der virkelig tænker over 
Fremtiden'. 

Paa denne Baggrund faar derfor Tanken om Nor
den som politisk og Økonomisk Enhed ny Aktualitet. 

Hvis vi selv ved det endelige OpgØr kan være med
bestemmende, gælder det om at vinde frem til et fast 
og varigt Sammenhold i Norden. Nordisk Solidaritet 
maa ikke blot være en aandelig Realitet, som den jo 
længe har været, men - for at tale med forhenvæ
rende Udenrigsminister Sandler - »en Realitet uden 
Tillægsord«, slet og ret en Realitet. 

Vi staar derfor ved et af de store Vendepunkter i 
Nordens Historie, foran et Enter1,--R1.ler. Enten maa 
man erkende det nordiske Skæbnefællesskab og drage 
Konsekvenserne heraf. Elle1· ogsaa skal man lade al 
Tale om Nordens Enhed og nordisk Fællesskab som 
politisk Begreb fare og en Gang for alle ærligt og 
aabent vedstaa, at Norden kun dækker over et aan
deligt og kulturelt Begreb. Nogen Mellemting gives 
ikke. 

For Danmark er dette SpØrgsmaalet om Væren eller 
Ikke-Væren i politisk og statslig Henseende. Vort Land 
danner Broen mellem den skandinaviske Halvø og 
det europæiske Kontinent, og vi er Naboer til en af 
Verdens største Nationer og stærkeste Magter. Herved 
lader sig intet forandre, og dette maa derfor altid 
være Udgangspunktet for danske Betragtninger ved
rørende de her omhandlede Problemer. Paa Baggrund 
af Ligevægtspolitikken i Europa kunde Danmark føre 
den Udenrigs- og Neutralitetspolitik, som fØrtes fra 
den fransk-tyske Krig i 1870-71 indtil Verdenskrigen 
1914, omend under voksende Vanskeligheder. Men Ud
viklingen er nu naaet frem til et Punkt, der aldeles 
har forskudt Grundlaget for en saadan Politik. Uanset 
Krigens endelige Resultat vil den politiske Selvbe
stemmelsesret i hidtidig Forstand komme til at under
gaa store Forandringer. Den vil, som sagt, fØrst og 
fremmest blive tillagt større Omraader end hidtil. 
Paa denne Baggrund bliver SpØrgsmaalet i sidste In
stans dette, om Suveræniteten i første Linie skal be
grænses til Fordel for en Sammenslutning af den min
dre Kreds af Folk, i hvilken vi gennem Afstamning, 
Sprog og Historie hører hjemme, uden derfor at iso
iere os fra det øvrige Europa, tværtimod - eller om 
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de enkelte, nordiske Folk vil gaa direkte ind un
der en Stormagt eller en Stormagtssammenslutning, 
med alle de Konsekvenser dette indebærer. 

Hvorledes skulde man da tænke sig et virkeligt 
nordisk Fællesskab udformet politisk? 

For at besvare dette SpØrgsmaal, vil det for Klar
hedens Skyld formentlig være rettest fØrst at fastslaa 
selve Fællesskabets Begreb og Indhold og derefter 
søge at finde den Organisationsform, der er det bed
ste Udtryk for det saaledes erkendte Fællesskab. 

Et virkeligt nordisk politisk Fælleskab kræver først 
og fremmest et fælles Forsvar for de deltagende 
Staters territoriale Integritet og politiske Uafhængig
hed. Den logiske Konsekvens heraf er en fælles Or
ganisation af Forsvarsmagten i Ordets videste For
stand, d. v. s. af alle militære, industrielle, tekniske, 
finansielle og Økonomiske Hjælpekilder med Fælles
forsvaret for Øje. Et Forsvarsforbund, der under visse 
Situationer har været eller søgt ufeluttet i Nordens 
Historie, er ikke tilstrækkeligt. Thi et saadant For
bund afsluttes med visse Situationer for Øje og for 
et bestemt Tidsrum, ved hvis UdlØb de kontraherende 
Parter kan udtræde af samme. Det kan gøres til 
Genstand for Fortolkninger og rummer Risiko for, at 
et eller flere af Folkene, under Paaberaabelse af sin 
suveræne Selvbestemmelsesret, i sidste Øjeblik viger 
tilbage for at gribe til Vaabnene. Et Forsvarsforbund 
er saaledes kun Udtryk for et begrænset og tidsbe
stemt Fællesskab mellem Stater, der iØvrigt er gan
ske uafhængige af hinanden. Men det nordiske Fæl
lesskab, som der her er Tale om, er af varig Karakter, 
og ikke afhængigt af de skiftende politiske Konjunk
turer. Derfor er ikke et Forsvarsforbund, men kun en 
helt gennemført Fællesorganisation af Forsvarsvæse
net det rette Udtryk for et virkeligt nordisk Fæl
lesskab. 

Forsvarsmagten er imidlertid kun et udenrigspoli
tisk Instrument. Mellem Forsvar og Udenrigspolitik 
er der den nØjeste Forbindelse. Saadan har det været 
alle Dage, og vi ser det paany stærkt demonstreret 
i den svenske Forsvarspolitik, hvis Hovedformaal er 

.f;;r 

længst muligt at underbygge den svenske Udenrigs
ledelses Aktionsfrihed. Fælles Forsvar medfører der
for nødvendigvis fælles Udenrigspolitik og fælles Or
ganer til Haandhævelsen af denne. 

Men til en fælles Udenrigspolitik hØrer, som en 
integrerende Bestanddel af denne, en fælles Erhvervs
og Handelspolitik, hvilket indebærer, at hele Norden 
maa udgøre et fælles Toldomraade med Frihed for 
Varer, Kapital og Mennesker til at bevæge sig inden 
for dette. Udadtil vilde et nordisk Økonomisk Fælles
skab· kunne gøre sig ganske anderledes gældende i 
handelspolitiske Forhandlinger end de enkelte nordi
ske Lande. Forhandlere, der repræsenterer 16 Millio
ner Mennesker og et af Europas mest købedygtige 
Markeder - med Hensyn til Andel i Verdensimporten 
indtager Norden den femte Plads i Rækken umiddel
bart efter England, U.S.A., Tyskland og Frankrig -
har fra første Færd en anden og meget stærkere Stil
ling, end Repræsentanterne for 4-5 Enkeltmarkeder. 

Endelig maa det vel synes at være en naturlig Kon
sekvens af et saadant politisk Fællesskab, at det ene 
nordiske Lands Statsborgere i det andet Land stilles 
paa lige Fod med og har de samme Rettigheder som 
Statsborgerne i dette Land. I deil. dansk-islandske 
Forbundslov af 1918 er det, som• bekendt, bestemt, at 
i Island boende Danske er ligestillede med Islænderne, 
og omvendt. Der vil til Sammenligning ogsaa kunne 
henvises til Statsborgerretten i de tidligere tyske En
kelts.tater og i Riget. 

Et virkeligt nordisk Fællesskab maatte formentlig 
omfatte alle de her nævnte Anliggender. Hvorvidt 
andre i Tidens Løb skulde inddrages under Fælles
omraadet, maa Erfaringerne afgøre. Principielt maa 
den Grundsætning fastholdes, at man under Fælles
skabet kun henlægger saadanne Omraader, som selve 
Fællesskabets Ide og Formaal kræver. I alle andre 
SpØrgsmaal bØr de enkelte Lande beholde deres Selv
styre og særlige Institutioner ubeskaaret. Det maa al
drig glemmes1 at Norden bestaar af historisk givne 
Stater, hvis Folk, trods fælles Oprindelse, gennem en 
lang Udvikling hver har faaet sit Særpræg. Dette bØr 
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de beholde i saa udstrakt Grad, som det er foreneligt 
med Fællesskabet. 

Hvilken Organisationsform svarer nu bedst til et 
Fællesskab som det her nævnte? 

At et Forsvarsforbund ikke er et fyldestgørende Ud
tryk herfor, er allerede nævnt. Noget tilsvarende gæl
der om et Statsforbund, der jo iØvrigt er en Form, 
der nu tilhører Historien. De Erfaringer, vi i Norden 
har hØstet m. H. t. saadanne Statsforbindelser som 
Kalmarunionen og den svensk-norske Union, frister 
heller ikke til Efterligning. Denne Statsforbindelses 
Mangler bunder i, at den forudsætter de forbundne 
Staters principielle Suverænitet, selv om dennes Ud
øvelse begrænses af Unionsakten. Men det nordiske 
Fællesskab kræver ikke blot, at Enkeltstaterne for 
Fællesomraadernes Vedkommende giver Afkald paa 
at bruge Suveræniteten, men at de afstaar selve denne 
Suverænitet en Gang f01· alle til Fællesskabet og det
tes Organer. Den eneste Organisation, der svarer til 
et saadant Fællesskab, er en Forbundsstat af lignende 
Art som den, Bismarck skabte for det tyske Rige, i 
hvilket de tyske Enkeltstater inden for Rigsfællesska
bet beholdt deres Selvstændighed. De Organer, der 
haandhævdede Fællesanliggenderne, var Rigsregerin
gen, Forbundsraadet. og Rigsdagen, medens Enkelt
staterne iØvrigt havde deres særlige Regering og 
Landdag. 

En nordisk Forbundsstat maatte saaledes have en 
ForbundGrcgering eller et Forbundsraad, bcstaacndc 
af Landenes Statschefer, som udøvende Magt, og en 
Forbundsdag som lovgivende Magt for alle de nævnte 
Fællesanliggender. ~ndellg maatte der skabes et Or
gan for en fælles dØmmende Magt, en Forbundsdom
stol, der skulde afgøre alle Tvistigheder mellem For
bundet og Landene, eller mellem disse indbyrdes, samt 
eventuelle Uoverensstemmelser om Forbundsaktens 
F9rstaaelse og lign. 

Dette er Realiteterne i det nordiske Problem. Gen
nemførelsen af disse Maal vil kræve meget betydelige 
Ofre, politiske saavel som Økonomiske, men man 
kommer i intet Tilfælde uden om store Ofre ved 

denne Krigs Afslutning. Er man ikke villig til at 
bringe de fornØdne Ofre, er der ingen Mening i at 
fortsætte Talen om Nordens Enhed. Norden som kul
turelt Begreb har visselig en stor ideel og aandelig 
Værdi, men i den politiske Vægtskaal vejer det ikke. 
Alt for ofte bygger den nordiske Rørelse paa Stem
ninger og Følelser, der i og for sig kan være meget 
smukke, - uden man gør sig nogen klar Forestilling 
om, hvad Ord som nordisk Samarbejde, nordisk Fæl
lesskab og nordisk 'Enhed rummer. Man sympatiserer 
med den Indstilling, disse Ord er Udtryk for,men man 
gør sig ikke klart, hvor meget Ordene dækker, og 
hvilke Krav de indebærer. »Doch ein Begriff muss bei 
dem Worte sein,« hedder det, som bekendt i Goethes 
»Faust<<. Man kan ikke bygge en Politik paa Stem
ninger og Ord. Derfor har jeg søgt at stille Proble
merne saa skarpt og klart op som muligt. 

At de falkepsykologiske Forudsætninger for et nor
disk FællPsskah Pr t.il St.PrlP i Pn Grad, til hvilkPn rlPr 
næppe findes noget Sidestykke mellem andre, i sær
lige Stater organiserede Nationer i Europa, vil ikke 
kunne bestrides. Og trods alle de Hindringer, som 
Begivenhederne i Danmark, Norge og Finland har 
fremkaldt og fremkalder, slaar dog Tanken om Nor
dens Enhed mere og mere igennem. I den fra et rent 
nordisk Synspunkt afgørende Faktor, Sverige, har 
desuden ledende Mænd inden for det svenske Social
demokrati, som fhv. Udenrigsminister Sandler, Gene
raldirektør Anders Orne og Overstatholder Nothin,for
længst taget til Orde for Nødvendigheden af at skabe 
et nyt og stærkt, enigt Norden. Det svenske HØjres og 
Venstres (Folkepartiets) Valgopraab i Anledning af de 
i September 1942 afholdte Kommunevalg gik i samme 
Retning. »Sveriges Skæbne er uadskilleligt forbunden 
med hele Nordens. Vor egen Fremtid maa søges inden 
for et frit og enigt Norden,« hed det saaledes i Højres 
Valgmanifest. 

Fra dansk Side kan denne Udvikling kun hilses med 
den største Tilfredshed. Sveriges paa en st01·slaaet 
Forsvarsvilje og enestaaende Indsats af alle Folkets 
Kræfter byggede Politik med det ene Formaal for 
Øje at hævde Landets Uafhængighed til alle Sider og 
mod enhver '.l'rusei - uanset hvO'ljra denne maatte 
komme - er Kernen i en virkelig nordisk Politik. 
De1jor viser Sverige i Dag Vejen frem mod det nye 
Norden. 

En fællesnordisk Politik kan kun bygge paa det 
Grundlag, at man af alle Kræfter søger at holde sig 
fri for Stormngtscngo.gcmcntcr. Dette har intet med 
Isolering at gøre. Fra alle Sider i Norden Ønsker man 
i saa vidt Omfang som muligt at deltage i et inter
nationalt Samarbejde, og et saadant vil kun kunne 
have Gavn af, at Norden staar som en samlet politisk 
Enhed, i Stand til at gøre sine Synspunkter gældende 
med en ganske anden Styrke og Eftertryk end 4-5 
enkelte smaa Lande. 

Skulde dette Maal, et stærkt og enigt frit Norden, 
kunne naas, da har de svære Prøvelser og Ulykker, 
der har ramt os, ikke været forgæves, men har baaret 
Frugt til sene Tider. 
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Kanonbaadskrigen 1807 -1814 

ANGREBET PAA ANHOLT 1811 
Af Orlogskaptajn (U.T.) KAY JUNGERSEN 

M idt ude i Kattegat, godt gemt af Vejen ude i al 
det meget Vand, ligger den lille, idylliske Ø 

Anhoit. Der er ikke mange udenfor Øens egne Be
boere og en snæver Kreds af begejstrede Anholt
Entusiaster, der kender noget til denne lille, skØnne 
Plet paa Danmarkskortet; og dog har den engang -
under Kanonbaadskrigen 1807-14 - spillet en stor 
strategisk Rolle som en uundværlig Hjælpebasis for 
den Del af den havbeherskende engelske Flaade, der 
i hine Ufredsaar sejlede Kattegats og Østersøens 
Vande tynde. 

Kort efter Krigens Udbrud i 1807 havde Englæn
derne lagt en Fregat ud som Fyrskib paa det farlige 
Rev Anholt Knob, men da Isen havde skruet Skibet 
ned, gik Englænderne i Land paa Øen, tændte Fyret 
og byggede en hel lille Fæstning uden om det for at 
forsvare dette vigtige Sted. Fort York kaldte de 
Fæstningen, og derefter hniet;e de ØP.n som Støtte.
punkt for deres i de nordiske Farvande stationerede 
Flaadestyrker, der herfra kunde faa nye Forsyninger 
af alle Slags - fersk 
Vand, frisk Proviant og 
hvad Skibe ellers skal 
bruge. 

Det var et stærkt og 
solidt Fort samme Fort 
York. Uden om Fyrtaar
net var der bygget Bat
terier, armerede med ialt 
40 Kanoner, og Besætnin
gen bestod af ialt 500 
Mand med 4 transpor
table Haubitzer. Hele Øen 
stod under Kammando af 
en søofficer, Captain 
Maurice, der yderligere 
havde en lille, armeret 
Skonnert til sin Raadig
hed. 

realisere disse Planer, og fØrst i Foraaret 1811 - den 
27. Marts-lØb omsider dette danske »commandoraid« 
af Stabelen - desværre med et hØjst kummerligt Re
sultat trods en heroisk Indsats fra saavel Hærens som 
Flaadens Side. 

Planerne for Angrebet, der under de givne Om
stændigheder maatte baseres paa en lynsnar Over
rumpling, blev meget omhyggeligt udarbejdet i Ho
vedkvarteret i København under Kong Frederiks 
personlige Ledelse. Alle Detaljerne blev drønet ind
gaaendc, - det nødvendige Antal Soldater og Far
tøjer blev bestemt, og man besluttede trods Indsigelse 
fra maritim Side at anvende Kanonbaadene og ikke 
som foreslaaet de i Norge stationerede mere sØdyg
dige Brigger som Støtte for Ekspeditionens Land
styrke. 

Denne Beslutning var utvivlsomt -i hØj Grad med
virkende til det nedslaaende Resultat. 

* 
Den 26. Februar 1811 

var Planerne endeligt saa 
langt fremskredne, at der 
kunde afsendes en kon
gelig Ordre til General
major Tellequist i Jylland 
om at iværksætte Angre
bet snarest belejligt. 

I denne Ordre var det 
bestemt, at Major Melsted 
skulde kommandere de 
Landstyrker, der skulde 
anvendes til Ekspeditio
nen - ialt 650 Mand med 
to 3-pundige Kanoner og 
to 10-pundige Haubitzer, 
- mens søstyrken - 12 
Kanonbaade, 10 Kanon
joller samt de nødvendige 
Transportfartøjer - blev 
stillet under den unge 
Premierløjtnant de Fal
sens Kommando. 

Angrebet forberedes. 

Den engelske Besættel
se af Øen havde længe 
været de danske Myndig
heder en Torn i Øjet, og 
adskillige Gange havde 
der været Planer oppe 
om at foretage et Angreb 
for at Ødelægge de der
værende Oplag og spræn
ge Fyret i Luften. Men 
der skulde gaa en rum 
Tid, førend man søgte at 

En Konstabel og en Sergent i den kgL Søetat. (Efter 
Senn og Eckersbe1·g: Danske Klædedragter 1808). 

Efter at have givet ad
skillige detaillerede Or -
drer vedrørende Mæng
den af Udstyr, Ammuni
tion o. s. v., der skulde 
medtages paa Ekspeditio
nen, sluttede det konge" 
lige Brev med forskellige 
Forholdsregler til de 
kommanderende: Det blev 
indskærpet, at bevare den 
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dybeste Tavshed om hele Planen for ikke at berøve 
Ekspeditionen den saa nødvendige overrumplende 
Karakter, - der blev givet Anvisninger paa, hvor
ledes Hovedkvarteret tænkte sig Opgaven løst: Land
gangen skulde foretages lige i Dagbrækningen, helst 
paa den sydøstlige Kyst, hvorefter man »skulde over
falde og nedstØde de første Foster, turnere de en
kelte Batterier« o. s. v. Endelig meddeles selve Eks
peditionens Formaal i fØlgende Punkter: »Øen skal 
ej heholi!P.s, men det er en Regel, at alle Varer bort 
fØres, at alt ruineres paa den og Beboerne med alt 
bortføres, da der skal blive sørget for dem. Denne Ø 
gøres da ubeboelig, som er Hovedhensigten, og alt 
brugbart, som er muligt, fØres bort, og hvad der ej 
kan bortføres, fordærves eller kastes i søen. Fyrets 
ruinerende Demolering maa særdeles være Hoved
hensigten.« 

Angrebet sætie!'i ind. 

Der skulde imidlertid gaa en lang og en trang Maa
ned, inden de endelige Forberedelser til Angrebet 
kunde tilendebringes. Særlig tog det lang Tid for SØ
styrken at blive klar paa Grund af Mandskabsmangel 
og daarligt Vejr. Løjtnant Falsen klagede bittert over 
det i sin Rapport til Kongen: »Ved min Ankomst til 
Jylland fandt jeg ikke en Mand ved Flotillerne. Over
alt hjempermitterede man Mandskabet til d. 1. April, 
og endnu en Maaned efter at jeg med Deres Majestæts 
Vilje afgik til Jylland, mangler jeg ved Flotillerne 
over 250 Mand. Sammenrapset Skrab af Halte, Lamme 
og pukkelryggede Krøblinge sender de Herrer Gene
ralkommissærer mig i Stedet for Flotillernes duelige 
og Øvede Folk, som de have tilbageholdt hjemme.« 

Senere i Rapporten skriver Falsen: »Flotillernes 
totale Desarmering, deres Oplægning i 4 Mile lange 
Fjorde, hvor Isen endnu ej er opbrudt, og dette uro
lige Vejr har ej lagt mindre Hindringer i Vejen for 
Ekspeditionen.<< 

Vanskelighederne blev dog omsider overvundne, og 
den 23. Marts var alle til Ekspeditionen bestemte 
Kanonbaade og Transportfartøjer blevet samlet i Gjer
rild Bugten. En Uges Tid tidligere var det lykkedes 
en Skipper Møller med Dæksbaaden »Mette Kirstine« 
at komme i Land paa Anholt, og ved sin Tilbage
komst derfra kunde han meddele de Kommanderende 
adskillige Oplysninger af Interesse for Ekspeditionen. 
Den 26. Marts Klokken 18 stod saa hele Styrken bort 
fra den jyske Kyst mod Anholt, efter ut en Kanon
baad, der den foregaaende Dag havde været sendt 
over til Øen for at rekognoscere, var vendt tilQage 
igen med Besked om, at der ikke fandtes engelske 
Skibe i Farvandet udover den lille armerede Skonnert, 
der altid holdt til derovre. 

Ekspeditionen startede under de lyseste Auspicier. 
Løjtnant Falsen skrev i sin Rapport: »Alting syntes 
at favorisere os. Klokken 2½ ankrede vi tæt vesten 
om Pakhuset. Med Hurtighed og Orden kom Trop
perne i Lanrl, og Klokken 4 var alle debarkerede.« 

Det var som tidligere nævnt en nødvendig Forud
sætning for et heldigt Resultat, at Angrebet blev sat 

ind som en Overrumpling, men denne Forudsætning 
holdt ikke Stik. Englænderne var blevet advaret i 
Tide gennem Spioner. 

De var klar over at der var noget i Gære. Og gan
ske kort efter at Styrken var blevet sat i Land, blev 
den observeret af udsendte engelske Patruljer, der 
alarmerede Fort York, saa Besætningen var rede, da 
den danske Avantgarde - 200 Matroser under Løjt
nant Holsten - »med stormende Haand forsøgte et 
Angreb«, der da ogsaa blev slaaet tilbage med svære 
Tab. 

Mens Major Melsted nu med sine Folk asede sig 
frem ad Øens sandede Veje, roede Falsen med Kanon
baadene hen mod Fyret, for at tage det under Ild fra 
SØsiden. »Jeg begyndte at beskyde Fortet med al den 
Force mine 12 Baade formaaede,« skriver han. »Jeg 
saa allerede Virkningerne af mine Anstrengelser og 
lovede mig et helnigt Resultat.<< 

Desværre skulde dette lyse Haab snart slukkes; thi 
ganske kort efter observeredes en engelsk Fregat 
komme strygende sydover for en frisk vestlig Kuling 
Østenom Øen, mens en Brig styrede ned Nordfra 
vestenom Øen. Med eet Slag ændredes hele Billedet, 
og der var kun een Ting at gøre for Falsen. Han 
maatte trække sig tilbage saa hurtigt som muligt. For 
i det friske Vejr med rejsende SØ vilde hans Kanon
baade være ganske værgeløse overfor de to engelske 
Krigsskibe, der var ankommet til Øen i Nattens LØb. 

Halvdelen af Kanonbaadenes Besætninger var imid
lertid blevet sat i Land sammen med Tropperne, for 
at forstærke disse, saa det tog Falsen fem Timer at 
ro tilbage mod Vind og Strøm, og i Mellemtiden 
havde en stor Katastrofe ramt Major Melsted og hans 
tapre Folk, der, som den unge Artillerikaptajn Meyer 
skrev i sin Rapport til Kongen: »var afmattede af at 
have vadet en Miile i dyb og lØs Sand, tørstige til 
Vansmægtelse og ganske uskikkede til at storme frem 
paa en Plæne af 6-700 Skridt mod en Snes 24-pun
dige, der kun oppebiede Øjeblikkene, naar noget viste 
sig over Bakken, for at spille<<. 

Major Melsted forsøgte alligevel en Storm, men 
faldt selv i Spidsen for sine Folk. »Fra det Øjeblik,<< 
skriver Falsen, »blev Nederlaget almindeligt. Skare
vis faldt Hans Majestæts brave Tropper. I mer end 
seks Timer holdt de Stand med deres Geværer mod 
et Svælg af Kardæskild af mer end 40 Kanoner. LØjt
nant Falbe fØrte imidlertid Matroserne tilbage med al 
den Orden og Konduite, som kunde ventes. Soldaterne 
fulgte kun langsomt, fordi et engelsk ridende Artil
leri med seks Kanoner forfulgte dem og tvang dem til 
at forlade Stranden, som det eneste Sted, hvorfra jeg 
med Bap-dene kunde beskytte dem.<< 

Paa dette Tidspunkt brØd Samvirket mellem Land
og Søstyrkerne sammen - en medvirkende Aarsag 
hertil var utvivlsomt, at den søofficer, der var For
bindeisPs]PrlrlPt rlPm imf:'llem, var faldet. De udmat
tede Soldater saa Kanonbaadene trække sig tilbage 
uden at kunne forstaa Aarsagen hertil - de to engel
ske Orlogsskibe kunde ikke observeres fra Øen -, 
og de maatte naturligt nok tro, at Baadene trak sig 
tilbage og lod dem i Stikken. De kapitulerede derfor 
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uden ·at gøre noget Forsøg paa at naa ned til Land
gangsstedet, hvor Størstedelen af de landsatte Matro
ser søgte ned, og hvorfra de ogsaa blev taget om Bord, 
da Baadene omsider naaede frem dertil. 

Tilbagetoget. 

Da Løjtnant Falbe som den sidste Mand af Baade
nes Besætning var kommet om Bord med Melding om, 
at Landstyrken fuldkommen udaset havde maattet 
strække Gevær, gav Falsen Transportfartøjerne Ordre 
til at søge ned mod Isefjorden, mens Kanonbaadene 
holdt vestenom Øen mod Læsø Grunde. Men her 
mødte de den engelske Brig. Det var efterhaanden 
frisket op til stormende Kuling, og - skriver Falsen 
- »Søens Voldsomhed overbeviste mig snart om Umu
ligheden af at levere dem en Affaire, som jeg havde 
haallei<<. Baadene var nemlig nærmest !orsvar::;løse i 
den svære SØ, og Falsen gav derfor sine Chefer Ordre 
til at forcere frem i forskellige Retninger mod nær
meste Land, mens han selv med sin velsejlende Ka
nonbaad lokkede Briggen paa Vildspor bort fra de 
Øvrige Baade. Briggen lod sig ogsaa i nogen Tid lokke 
til at forfØlge Falsen, men opgav det igen og vendte 
sig derpaa mod de Øvrige Baade, der kæmpede sig 
frem mod Vejret vestpaa. Den agterste af Baadene, 
fØrt af den unge Løjtnant Peter Buhl, optog med stor 
Tapperhed Kampen mod sin langt overlegne Mod
stander; og selv om han maatte stryge Flaget efter 
tre Kvarters Kamp, havde han dog opholdt Englæn
derne saa længe, at de øvrige otte Baade kunde slippe 
bort ind under den skærmende jyske Kyst; kun een 
Baad, der havde søgt over under Sverige, blev taget. 
Fregatten »Tatar« var imidlertid sat efter Transport
fartøjerne, hvoraf to blev taget, mens Resten undslap 
og naaede ned i Sikkerhed i Isefjorden. 

Den danske søstyrkes Tab var ialt to Kanonbaade 
og to TransportfartØjer. 85 af Folkene var dØ~e eller 
saarede, mens 121 blev taget til Fange. Hærens Tab 
var 160 dØde eller saarede, mens 410 var fangne. Eng
lænderne opgav deres Tab til 2 døde og 32 saarede. 

Peter Buhi. I. C. Falsen, 

Model af Orlogsskib, lavet af Kødben cif danske Krigs
fanger i England. Senere overrakt Frederik VI 

( Rosenbo1·g) . 

Hvad var Aarsagen til Nederlaget? 

Nederlaget paa Anholt gjorde et dybt og smerteligt 
Indtryk i Danmark og Norge; og Kritikken vendte sig 
i første Række mod Falsen, der var den eneste over
levende af de hØjere Førere; men han blev dog gan
ske frifundet af Admiralitetet. Kritikken næredes des
værre i hØj Grad af en ret uheldig Rivaliseren mel
lem de to militære Etater, en Rivaliseren, der ganske 
afgjort ikke baadede nogen af dem. Og da Regeringen 
yderligere kun meddelte Offentligheden meget spar
somme Meddelelser om hele Affæren, tog Rygterne 
Fart om Angrebet og om Aarsagerne til det saare 
uheldige Resultat; men nogen egentlig Undersøgelse 
blev der aldrig iværksat. En af Aarsagerne hertil var 
ganske utvivlsomt, at en stor Del af Ansvaret for 
Planlæggelsen af Angrebet maatte søges hos Kon
gen selv. 

Der var sikkert blevet begaaet Fejl af begge de 
kommanderende Officerer; og Samarbejdet mellem 
Land- og SØstyrkerne forløb heller ikke gnidningsfrit. 
Begge Parter synes i nogen Grad at have manglet 
Forstaaelsen af den anden Parts Virkemuligheder -
en Lære, der ogsaa har Bud til Dagen i Dag. Men 
Hovedaarsagen til Nederlaget maa dog sikkert søges 
i, at hele Angrebet var uudfØrligt over for saa stærke 
Stridskræfter som de foreliggende, og i nt mnn valgte 
at anvende Kanonbaade til sømilitær Støtte for An
grebet i Stedet for, som tidligere omtalt, at bruge de 
sødygtige Brigger, der var stationeret i Norge. Det 
var imidlertid Kongens Ordre; og Kongens Ordre 
maatte følges. 

I fØrste Række var det derfor Overledelsen, der 
svigtede ved Anholt, ikke Soldaterne eller Matroserne. 
De kæmpede med Mod og Selvopofrelse, og det Min
desmærke, som senere Tider rejste over de Faldne paa 
Anholt1 staar der med Rette, 
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Julehilsenen over Sundet. 

Ovenfor ses »Svenska Dagbladet<<s Billede af det 
svenske Baal, der sendte sin Julehilsen over Sundet. 
I Baggrunden lyser det danske Baal ved Helsingør. 

Finsk Militærforsorg. 

Allerede under Frihedskrigen 1918 skabtes der en 
finsk Militærforsorg, og den har dannet Grundlag 
for de Bestemmelser, der efter de i Vinterkrigen og 
den nuværende Krig gjorte Erfaringer gælder i Dag. 

Finsk Militærforsorg kan deles i 2 Hovedgrupper: 
Den maanedlige KrigslØn og Underholdsbidraget. 

Den maanedlige Krigsløn udbetales, uden Hensyn 
til eller Undersøgelse af Behov, til hver Soldats Hu
stru og mindreaarige Børn. Det har været diskuteret 
at nedsætte denne Løn i de Tilfælde, hvor Hjemmet 
modtager Løn fra den indkaldtes civile Arbejdsgiver, 
men dette er opgivet, bl. a. fordi man kan forudse, at 
disse frivillige Ofre ikke i Længden kan ydes. Des
uden kan den maanedlige KrigslØnning efter hele sin 
Natur ikke være stor. For en gift barnløs Kaptajn 
er den 1.000 finske Mark (man maa her hele Tiden 
huske, at Kursen paa finske ,_Mark er ca. 10); hertil 
kommer 200 for det fØrste, 150 Mark for de øvrige 
Børn. Efter Ansøgning kan man tillige faa Sted
tillæg. En Løjtnant fra Helsingfors med Hustru og 
3 Børn kan paa denne Maade komme op paa 2.225 
Mark om Maaneden, medens Underofficerer og Menige 
under samme Forhold faar 1.650 Mark. For indkaldte 
fra Landsbyerne er de tilsvarende BelØb 1.800 og 
1.320 Mark. Hertil kommer naturligvis den militære 
Lønning, der for Løjtnanten er 1.200, for den Menige 
360 Mark om Maaneden. 

Underholdsbidraget, der er den anden af finsk mi
litær Forsorgs 2 Hovedgrupper, bestemmes, efter at 
den indkaldtes Forhold er undersøgt, af de kommu
nale Myndigheder, der forøvrigt ogsaa betaler de maa
nedlige Krigslønninger. Underholdsbidraget udbetales 
til Mennesker, der er afhængige af den indkaldtes 
normale Arbejdsindtægt, og svinger i Reglen mellem 
300-500 Mark pr. Person pr. Maaned. - Hertil kom-

mer Understøttelse til Krigsinvaliderne samt til de 
dØde og savnedes efterladte Familier. 

Den militære Forsorg i Finland ligger saaledes i 
ganske faste Former, helt Udskilt fra den almindelige 
sociale Lovgivning. - Og selv om de enkelte Beløb 
er smaa, bliver det alligevel til vældige Summer, som 
det fattige Finland dog med Glæde ofrer paa Fælles
skabets Alter. 

Perlekæden, der slaar ihjel. 

Skoven og MØ1h.ei e1 Ue svem;k.e SolU.aien; bed8ie 
Forbundsfæller, udtalte Oberst Sven Ramstr0m, Chef 
for Skydeskolen i Rosersberg, for nylig under en De
monstration af svenske Vaaben. Ilden fra Maskinge
værer med »Spor-Ammunition«, d. v. s. Projektiler, 
i hvis Bund en lille Sats brænder, tegner P.r~ojektil
banens Spor. Denne Slags Ammunition bruges nu i 
alle Lande, blandt andet ogsaa til Skydning mod Maal 
i Luften. Projektilbanen, der paa den fotografiske 
Plade viser sig som en ubrudt, lysende Streg, ser i 
Virkeligheden ud som et straalende Baand af lyse
røde Perler. 

Thibet og den ny Burmavej. 

Da Japan erobrede Kinas vigtigste Tilførselsaare, 
den berømte »Burma-Vej<~ fra Mandalay til Chun
king, maatte de angelsaksiske Stater og Chiang Kai
shek finde nye Maader at faa Forsyningerne frem 
paa. Og da den Lufttransport, der straks kom i Gang, 
ikke er effektiv nok, blev Resultatet, at man nu ud
bygger den gamle Karavanevej fra Assam i NordØst
indien gennem det sydlige Thibet til Kina. Derfor 
arbejder i Dag Titusinder af Kulier, hØjt oppe mellem 
J ordens hØjeste og vildeste Bjerge paa den »ny« Bur
ma vej, der fØrer fra Verdens rigeste til Verdens æld
ste Rige. 

Samtidig er der til Thibets Hovedstad Lhassa ankom
met en britisk Militær-Mission, der skal forhandle om 
de Problemer, Bygningen af denne Vej rejser - og 
antagelig ogsaa om andre Ting, <ler længe har staaet 
paa Englands Ønskeseddel. 

Thi med sine 1 Mil!. km2 er Thibet nemlig lige saa 
stort som Frankrig, den pyrenæiske Halvø samt de 
britiske Øer tilsammen; og de fleste Forskere mener, 
at det gemmer meget store Rigdomn1e i Form af Malm, 
Olie og Vandkraft. Den 1½ Mill. store Befolkning fri
ster imidlertid den Dag i Dag en fattig Tilværelse ved 
Kvægavl og et yderst primitivt Agerbrug i det barske 
Bjergklima. Et fantastisk buddhistisk Præsteskab, 
hvis verdslige Overhoved er Dalai Lama, og hvis 
Ypperstepræst er Tashi-Lama, hersker desuden uind
skrænket over deres snavsede Kroppe og enfoldige 
Sjæle. De gennemførte tilsammen, trods Kinas offi-
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cielle Overherredømme samt Englands og Ruslands 
Invasionslyst, den næsten totale Afspærring, der i 
lange Tider gjorde Thibet til en mystisk Verden 
for sig. 

Allerede omkring 1900 havde de tekniske Frem
skridt dog gjort Jorden saa lille og Stormagterne saa 
store, at Kinas, Ruslands og Englands Fortropper 
stødte sammen i Centralasien. Derfor begyndte de før
ste mystiske Fremmede ogsaa snart at vise sig paa 
Thibets Klippestier og under dets Klostermure. Snart 
var de forklædt som Pilgrimme, snart som viden
skabelige Ekspeditioner; og de førte indbyrdes og med 
Magthaverne i Lhassa en fantastisk skjult, men aldrig 
hvilende Kamp - indtil England en skØnne Dag 
aabenlyst sendte den berømte Oberst Younghusband 
til Lhassa i Spidsen for et militært Ekspeditionskorps. 

Noget militært Resultat kom der dog ikke ud af 
denne Aktion. Men det lykkedes utvivlsomt Englæn
derne at knytte visse politiske Forbindelser; og de 
har siden opretholdt et Slags Venskab med Dalai 
Lama, der ofte blev stimuleret paa usædvanlig Maade, 
ikke mindst efter at den afdØde Dalai Lamas Sjæl, 
efter Munkenes Paastand - og Traditionerne - hav
de taget Ophold i en lille Dreng fra et fjernt Kloster. 

De Smaanotitser, der nu og da dukkede op i engelsk 
Presse, har været del)- eneste Maade, hvorpaa udenfor
staaende kunde fØlge Udviklingen; men et Telegram 
i »Times« for 22. April 1940 gav dog for nogen Tid 
siden et morsomt Eksempel paa de diplomatiske Mid
ler, man maatte bringe i Anvendelse. »En britisk Mis
sion«, hed det lakonisk, »har foræret den unge Dalai 
Lama et Ur, en Trompet og en Baby-Auto«. 

SpØrgsmaalet er nu, hvad den britiske Mission 
denne Gang har i sine Kufferter - og hvad den for
langer til Gengæld. 

Paa ovenstaaende Kort ses, foruden Vejen gennem 

'T'hibP.t (I), den »gamle« Burmavej (III) og den rus
siske Forsyningsvej gennem Sinkiang, der fra dette 
Lands Hovedstad er identisk med Oldtidens berømte 
»Silkevej«. 

»Lette« Transporttog. 

De vældige Afstande, over hvilke Forsyningerne til 
de tyske Hære i Rusland skal fØres frem, er et Pro
blem, hvis: helt rigtige Løsning er af afgørende Betyd
ning, ikke mindst om Vinteren. I den Anledning har 
Tyskerne da ogsaa, foruden Transportflyvemaskiner, 
anvendt de saakaldte »lette« Transporttog. Disse træk
kes af meget stærke Lokomotiver; men det egentlige 
nye er, at Godsvognene, selv om de ikke er byggede 
af Letmetal, har Staalkonstruktion og er svejsede 
sammen, hvilket giver en stor Vægtbesparelse, som 
yderligere især er indtjent paa ikke »bærende« Ste
der. Vognene er imidlertid ikke blevet mindre stærke 
af den Grund. De har saaledes kunnet taale at rulle 
ned af en 26 m hØj Jernbaneskraaning samt et Tryk 
paa 30 Tons. Gennem Profilændringer har man ende
lig formindsket Luftmodstanden, og alt i alt saaledes 
opnaaet baade større Hastighed og Lasteevne - hvil
ket naturligvis spiller en stor Rolle, naar det gælder 
at besejre det vældige Transportproblem paa Rus
lands Vidder. 

Sverrigs »Armechef« tog Guldmærket. 

Chefen for den sv~nske Hær, General Ivar Holm
quist, tog Nytaarsdag; som den fØrste af en lang 
Række Sportsmænd, Rigs-SkilØber-Mærket i Guld. 
I et godt, men langt fra ideelt Føre, tilbagelagde han 
de IO km paa Tiden 1.13.40. Der kræves 1.15.00. 

Ved manglende maritim F01·staaeh;e fra Sætternis
sens Side viste det Billede, vi i sidste Nummer bragte 
i Forbindelse med Oplysninger om de nye svenske 
Kystjagere, en ældre Baad. Ovenfor ses 1m1dlertid 
det ene af de nye Fartøjer, »Mode«, paa sin Prøvetur 
i Skærgaarden. 

Ny Skibe og Bomber. 

Under Kampen om Atlanterhavet forbedrer begge 
Parter stadig deres Vaaben. Saaledes bygger de nord
tyske Skibsværfter i Øjeblikket en ny Ubaad, der 
over Vandet kan skyde en Fart paa 20 Knob. Da de 
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britiske Handelsskibe i Almindelighed ikke kan sejle 
mere end 10-20 Knob, betyder dette altsaa bedre 
Chancer for disse Ubaades Virksomhed. 

Deres Produktion siges at foregaa hurtigt og i stor 
Skala. De er paa 500 og 750 Tons, og de drives af 
16-cylindrede Motorer, hvis Vægt kun er Halvdelen 
af sidste Verdenskrigs. 

Paa deres Side er Englænderne gaaet over til min
dre Hangm·skibe, om hvis Eksistens man fØrste Gang 
fik noget at vide, da Marineminister Alexander med
delte, at eet af dem, Avenger, var blevet sænket under 
Landgangsaktionen i Afrika. - Desuden har Englæn
derne nu fremstillet en ny Flyvebombe, der skal være 
betydeligt større end den nuværende 3 ½ Tons-Bombe. 
Dens Virkning beskrives som »fantastisk<<; men der 
gaar antagelig nogen Tid, fØrend den kommer til An
vendelse, da Fremstillingen af en enkelt Bombe siges 
at tage lige saa megen Tid og Arbejdskraft som en 
mindre Flyvemaskine. 

Vand og Ørkenkrig. 

Blandt de Forsyninger, som Tropperne i Ørkenen 
ikke kan undvære, er fØrst og fremmest Vand; thi 
uden dette er selv den mest trænede Ørkenkriger fær
dig paa mindre end et Døgn. Soldaterne kan højst und
være Vand i 18-20 Timer, derefter er deres Mod
standskraft brudt. Næseborene svulmer op, Tungen 
bliver haard og ufølsom og de faar Angsthallucinatio
ner. Et Par Timer senere begynder den nu ganske 
kraftesløse Mand at faa store, hvide Pletter for Øj
nene. Kort efter er han »Ørkenblind«, og saa fØlger 
Døden under frygtelige Smerter. Derfor sker det hel
ler ikke saa sjældent, at en vildfaren Ørkensoldat eller 
en nødlandet Flyver hellere selv tager sit Liv. 

Vandkaravanerne med deres omfangsrige Vand
Tanke er imidlertid et baade let kendeligt og efter
stræbt Maal for de fjendtlige Flyvere. De maa derfor 
sikres stærkt ved Hjælp af Luftværnskanoner - ofte 
ogsaa af egne Flyvere; thi Tabet af en Vand-Auto er 
i Virkeligheden avorligere end af en Tank eller et 
Aeroplan. 

Med diss~ Karavaner fØlger desuden Vandforsy
nings-Tropperne, der er Specialister paa deres Felt. 
De skal f. Eks. kunne destillere, ikke blot snavset 
Vand fra Brønde og lign. - men ogsaa nu og da det 
Vand, som Soldaterne spytter ud. Sagen er nemlig, at 
» Vand-Disciplinen« maa haandhæves ubønhØrligt. Sol
daterne maa kun drikke under Kommando paa be
stemte Klokkeslet; under særlige Forhold faar de 
endda kun Lov til at ::;kylle Mund.en, hvorefter Van
det igen spyttes ud og som sagt destilleres til ny 
Brug. Dette gælder baade Generaler og Menige; For
seelser i denne Henseende straffes strengt, og f. Eks. 
nedsat Vandration er meget frygtet. 

Til Vanddisciplinen hører desuden, at intet Vand 
maa drikkes, før det er godkendt eller renset af Vand
forsynings-Specialisterne. Det er nemlig Gang paa 
Gang sket, at Soldater, der endelig er naaet frem til 
en Oase, sanseløse har kastet sig over Vandet og 
drukket det, - men lidt en frygtelig DØd, fordi det 
var forgiftet. Ikke af deres hvide Modstandere, for 

hidtil har begge Parter banlyst den Slags Midler, men 
af de Beduiner, der ikke altid i deres Had til de Hvide 
tager samme Hensyn, 

Mange Ørkensoldater hævder iØvrigt, at Cigm·etter 
- og især Virginiacigaretter - er et udmærket Mid
del mod Tørst; og man har faktisk konstateret, at 
talrige Ikke-Rygere er blevet ivrige Tilhængere af 
Tobakken, efter at de har lært Ørkenen og dens Tørst 
at kende. 

Fransk Somaliland. 

Som den sidste franske Koloni er nu ogsaa Somali
land med Hovedstaden Djibouti faldet fra Vichy. 

Nlf:iN ',BRITISK !,OMi/LiLi/ 
\ 

Fransk Somaliland er som Producent uden større 
Værdi, og Djibouti, der ligger paa Ækvator, er Jor
dens varmeste, maaske ogsaa mest snavsede og flue
fyldte By. Men der er 2 Ting, der alligevel gØr den 
attraaværdig: Den er Endestation for den eneste 
Jernbanelinie, der gennem Abessiniens uvejsomme 
Bjerge gaar op til Hovedstaden Addis Abeba; og 
den ligger ved den sydlige Indgang til det rØde Hav, 
lige over for den britiske Koloni og Flaadestation, 
Aden. Englænderne behersker saaledes nu fuldstæn
digt denne Del af den vældige Forsyningslinie fra 
det indiske Ocean til Suez. 

Svensk General om militær Disciplin. 

Den militære Disciplin er, skriver G~neral Hugo 
Cederskiold bl.a. 'i »F8.ltposten«, ikke i sit Væsen for
skellig fra den civile. 

Den fordrer Lydighed, Pligttroskab, Ansvarsfølelse, 
og Villighed ti! Arbejdet; desuden Omhu med og god 
Pasning af betroet Materiel, Orden, Nøjagtighed og 
Høflighed. Men dette er jo netop de samme Krav, der 
stilles i enhver, ogsaa civil, Virksomhed. - At man 
hos uerfaren Ungdom ikke altid mØder Forstaaelse 
for disse Synspunkter, er maaske forklarligt, men 
hvis den ikke findes hos de ældre, er det forbavsende 
og beklageligt. - Hvis den imidlertid kan komme til 
at gennemsyre de indkaldte, vil Straffene sikkert 
synke til ei Minimum, og Tjenesten for alle, Befa
lingsmænd som Menige, blive langt behageligere. 
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SOLDBTERM.8D 
Af Chefen 

for 2. Feltartilleriregiments Kostforplejning 
Kaptajn P.A. Andersen 

U den Mad og Drikke, duer Helten ikke, siger man 
og med Rette; thi for at kunne bestille noget 

maa man have noget at spise. Og dette skal helst 
være, hvad man er vænnet til derhjemmefra, siger 
vore Indkaldte. 

Heri ligger vel den største Vanskelighed ved For
plejning af en stor Garnison med Soldater fra mange 
forskellige Egne af Landet og med vidt forskellige 
Krav baade til Madens Kvalitet og Kvantitet. 

For hvad Ønsker Soldaten til Middag? 
Gule Ærter og Flæsk? - Nej, det lærer d.e iØl'Si 

at sætte rigtig Pris paa, naar de er hjemsendt. Saa 
bliver det som alle andre Oplevelser til - aa, disse 
Minder. 

Nej, siger de, maa vi bede om Frikadeller og Hakke
bØf - i Nødsfald MedisterpØ!se - men i hvert Fald 
godt med Kartofler og brun Sovs. Endelig brun, ikke 
hvid Sovs, for den er jo blot Klistret fra Skyde
banerne paa en anden Maade. Og saa til Form.ad Sød
suppe, - endelig rigtig sød. 

For Paalægets Vedkommende Ønsker de ikke for 
meget med PØise (der kaldes »Roskilde Landevej«) 
eller lignende. Nej, Sukker, Marmelade og Lever
postej. - Mon ikke en Soldat vil være i Stand til at 
spise sin egen Vægt i Leverpostej i den Tid, han er 
inde for at aftjene sin Værnepligt? 

Men iØvrigt Ønsker Soldaten til Frokost helst en 
rigtig stor WienerbrØdsstang, helst med meget Suk
ker paa. Og saa en Øl. Der findes intet bedre paa 
denne Jord, synes han. 

* 

Hver Mand har sine egne Spisegrejer, som han selv 
holder rene. Etuiet lægger han ved Siden af Kuverten. 

Kartoffelskrællemaskinen kan ikke alt - »Øjnene<< 
skal ogsaa ud! 

»Tutten« eksisterer ikke mere. 
I gamle Dage var det Marketenderens Sag at sørge 

for Mandskabets Forplejning; og denne blev vel til 
Tider saa som saa, for han skulde jo tjene paa Fore
tagendet. 

En værnepligtig af Dag vil slet ikke være i Stand 
til at forstaa, hvorledes den menige Soldat dengang 
klarede sin Forplejning. - Og hvem tænker vel nu 
paa, at saa sent som i 1923 maatte de menige i enkelte 
Garnisonsbyer betale Marketenderen hele Lønningen 
og aflevere det RugbrØd, de fik hver tredie Dag, for 
at faa deres Fuldkost. Man vil forstaa, at mange søgte 
at klare sig selv og kun købte Middagsmad enkelte 
Dage, som Regel kun de allerførste af Lønnings
perioden. 

Derfor var det ogsaa dengang en absolut Nødven
dighed at have en Madkæreste i Byen, denne saa 
populære Form for Brandskatning af Byens Borgere, 
naar man ikke kunde faa sin Forplejning paa regle
menteret Maade. 

Det var jo ogsaa derfor, at Madpakkerne derhjem
mefra var de store Lyspunkter i Tilværelsen. N aar 
en saadan Pakke ankom, fejrede Kammeratskabet 
sinr;, størstP TrinmfPr Saa h1Pv rlP.r clP.lt ud til hØjre 
og venstre; og der var intet, der fik Lov til at blive 
gammelt og hengemt. Man fejrede Madorgier som 
Grønlændere. 

Selv om denne Forplejningsform nu hØrer Historien 
til, kan man endnu falde over følgende Bemærkning 
blandt Soldater: »Naa, i Dag skal vi ha' Hachis og 
ØllebrØd, saa skal KØkkenofficianten tjene en Skil
lmg paa os igen.« Man tror endnu en Smule paa 
»Tuttehistorier« fra gammel Tid og tænker ikke paa, 

(Fortsættes S. 46) 
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FORBINDELSESTJENESTE 
I MODERNE KRIG 

Af Kaptajn i Generalstaben R. Ploug 

D e Tider er forbi, da Hærføreren holdt hØjt til Hest 
paa en HØj midt paa Kamppladsen, hvorfra han 

kunde overse Kampen og udgive sine Ordrer til de 
kæmpende Regimenter og Korps ved Hjælp af Offi
cerer og Rytterordonnanser, - og dog er det ikke 
mere end godt 100 Aar siden. 

Kamppladsen er blevet for stor, ingen Fører kan 
længere med sine egne Øjne overskue Kamppladsen, 
heller ikke direkte kommandere sine Enheder paa 
den ovenfor nævnte Maade; og derfor er den mo
derne Krigs Forl>indelsestjeneste blevet saa afgørende 
en Faktor i Slaget. Man kan med Rette sige, at vel 
kan de tekniske Meddelelsesmidler ikke vinde Slaget, 
men de kan i allerhøjeste Grad være medvirkende til 
at tabe det! Meddelelsesmidlernes kolossale Udvikling 
i de forløbne 20 Aar efter forrige Krig har, navnlig 
for Radioens Vedkommende, muliggjort adskilligt, der 
for blot faa Aar siden syntes fantastisk. Naar Pan
sergeneralen i Dag fra sin Panservogn kan komman
dere Tropper, der er spredt over store Strækninger, 
maaske omringet af Fjenden, naar Flyverne kan tale 
med hinanden i 10.000 m HØjde og naar Kompagni
chefen liggende bag en Vold tager Telefonen fra 
Radiomandens Tornyster og taler med sin Bataillons
chef ganske som under Fredsforhold hjemme ved Ka
sernens Skrivebord, - saa skyldes alt dette Radioen. 

Men Hæren bruger ikke alene Radio; den bruger 
alle Former for Meddelelsesmidler lige fra den klas
siske Maratonløber, Middelalderens Rytterordonnan
ser, samt Brevduer og Nutidens Telefon. Den benyt
ter Raketter og Lyskugler, Meldehunde og Motor
ordonnanser, Blinksignaler og Flag. For Meldingerne 
skal kunne sendes under alle Forhold, i alt Slags 
Vejr, gennem al Slags Terræn og vigtige Meldinger 
altid paa flere Maader. 

At komme ind paa alle disse Forhold vilde føre 
for vidt; og her skal derfor blot i store Træk skit
seres Meddelelsestjenesten ved en Division og de for
skellige Midler, man anvender. 

En Division er Hærens mindste Led, hvori alle Vaa
benarter indgaar og som derfor kan kæmpe helt selv
stændig. Den bestaar f. Eks. af 1 Divisionsstab, 3 Fod
folksregimenter, 1 Rytter- og Panservognsafdeling, 2 
Artilleriregimenter, 1 Panserværnsbataillon, Ingeniør
tropper, Flyvere samt Train (Ammunition, Forplej
ning, Materiel, Værksteder m.m.). 

Til at oprette og vedligeholde Forbindelsen mellem 
Divisionsstaben og de underordnede Led - Regimen
terne og Dataillonerne - har man ved Staben et eller 
flere Telegraf- (Telefon-) Kompagnier og Radiokom
pagnier, ved Regimenterne og mindre Led tilsvarende 
Delinger. Telegrafkompagniet er udstyret med Ma
teriel til at bygge indtil 30-40 km Telefonlinie, op-

rette Feltcentraler paa Størrelse med en alm. dansk 
Landsbycentral, samt naturligvis med Midler til at 
udnytte og forstærke det allerede eksisterende Tele
fonnet. Radiokompagnierne har dels Radiostationer, 
der transporteres paa Vogne, læsses af og oprettes i 
Terrænet, dels Radiostationer, der er indbygget i selve 
Vognen. 

Naar Divisionen rykker frem, søger den længst mu
ligt at klare sig med Radio og Motorordonnanser, idet 
den gemmer sit Telefonmateriel til der senere bliver 
Brug for det. For dels tager det Tid at oprette Tele
fonnettet, dels er der Grænser for, hvad der raades 
over. Anderledes med Radio. - Paa mindre end 10 
Minutter kan Divisionens Radiostation have etableret 
Forbindelse med de forskellige Regimenter. Ganske 
som Alverdens Radiostationer i Dag har deres be
stemte Bølgelængde og Kaldesignaler, saaledes er og
saa inden for Militæret Æteren splittet j Omraader, 
hvor hver Vaabenart og Afdeling har sit bestemte 
Frekvensomraade. Det vil være let forstaaeligt for 
enhver, at der maa herske en lige saa sikker Disciplin 
som i den civile Æter, naar man hØrer, at der under
tiden inden for en Divisions Omraade paa ca. 50 km2 

findes indtil 50 Radiostationer, der alle arbejder paa 
een Gang. 

Men Radio er kompliceret. Det er begrænset, hvor 
mange Stationer der kan presses sammen inden for 
Omraadet, og endelig maa Radioen reserveres til de 
Forbindelser, der kun kan anvende dette Forbindel
sesmiddel. Derfor bruges der til de øvrige i udstrakt 
Grad de »gammeldags« Midler: Ordonnans og Traad. 

Fortidens Rytterordonnanser paa sveddryppende, 
galopperende Heste er dog ofte erstattet af Nutidens 
mere prosaiske Cykle- og Motorordonnanser; og Er
faringer fra Krigen har vist navnlig de sidstes store 
Værdi, idet man endnu ikke - i hvert Fald ikke i 
Felten - kan sende Skitser, Befalinger o. s. v. pr. 
Traad eller Radio. 

Det gælder altsaa under Fremrykningen at spare 
paa sit Telefonmateriel; men saa snart den egentlige 
Kamp begynder, bliver det til Gengæld sat ind for 
Alvor. Fra Divisionsstaben bygges en »Stamlinie« frem 
til en saakaldt »Fremskudt Meldecentral«, hvorfra 
der igen lægges Ledninger ud til Regimenter og lign. 
og hvortil man samtidig herfra kan søge ind med sine 
Forbindelser. Stamlinien bestaar af et saakaldt »Mul
tikabel«, der indeholder indtil 15 Ledninger. Fra Re
gimenter og Batailloner lægges paa samme Maade 
Forbindel3er ud til derc3 underordnede Led, og pau 
denne Maade skabes der i LØbet af en Haandevending 
- hØjst nogle faa Timer - et vældigt Telefonsystem, 
der spænder over hele Kampfronten. Paa Skitsen er 
dette vist i store Træk. 
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Soldatermad (Fortsat fra Side 41) 

at Fordeling og Udlevering af Maden er eet og at 
Regnskabet er en hel anden Historie, der sorterer 
under Regnskabsføreren. 

En lille sandfærdig Historie om Hachis. 
Det var i de Tider, da man endnu kunde faa en 

god Madsherry til en overkommelig Pris. Der var 
Hachis paa Spisesedlen, og Kogersken vilde sætte 
lidt Smag paa den med nogle Flasker Sherry. Næste 
Kostforplejningskommissionsmøde kom, og under det
te blev der klaget over, at Hachis'en havde været 
daarlig forleden Dag. Det var naturligvis derfor, man 
havde hældt Sherry i den, nemlig for at tilsløre 
Smagen. Resultat: Der kom ikke oftere Sherry i Ha
chis'en. 

Selvfølgelig kan der ske Uheld i en Kostforplejning 
som i enhver anden Husholdning. Mælken kan blive 
sur, og Leverpostejen med, særlig naar den bliver 
glemt 1 et Madskab et Par Dage til næste Kommis
sionsmøde. Det kan jo ogsaa i et enkelt Tilfælde hæn
de, at en gemytlig Mand i KØkkenct snupper en 
Bakke Sæbe og deler den ud til Kammeraterne som 
Ekstraration af Fedt, hvilket jo ikke bekommer disse 
særlig vel. 

De menige i Kostforplejningskommissionen. 
Men Maden i en militær Kostforplejning fremstilles 

af 1. Klasses Varer, og Behandlingen er renlig og 
ordentlig, det garanterer Kostfo1·plejningskommissio
nen for. I denne sidder foruden Formanden, der er 
Kaptajn eller Ritmester, Regnskabsføreren og Lægen, 
Befalingsmænd af alle Grader som Repræsentanter 
for de Befalingsmænd, der deltager i Fuld.kostforplej
ningen, samt mindst een menig fra hver cnf de Under
afdelinger, der findes i Garnisonen. 

Dis_se Kommissionsmedlemmer har ikke alene Ret, 
men ogsaa Pligt til at kontrollere, at Naturalierne er 
af bedste Sort, og at Tilberedningen er tilfredsstil
lende. Ligeledes skal de borge for, at der udleveres, 
hvad der tilkommer Mandskabet af de forskellige 
Madvarer. 

Kommissionens menige Medlemmer forretter der
for ogsaa efter 'I'ur Tjeneste i Kostforplejningen ved 
Madens Tilberedning, og det er herunder deres for
nemste Pligt at være Mandskabets 'l'illidsmænd i alt, 
hvad angaar Kosten. 

Læser man i 16. Hefte af Love og Bestemmelser 
for Hæren, der omhandler Kostforplejning, vil man 
hurtigt blive klar over, at det ikke, er 2. Klnm>C:J. Ting, 
der maa leveres til en militær Kostforplejning. 

Nogle Eksempler: 
»Fersk OksekØd skal være fra 3-7 Aar gamle, vel

fedede, kødfulde Stude, Køer eller Kvier.« 
»Fersk Flæsk skal være af bedste Slags, frisk, fast, 

af sunde, kornfedede unge Svin - Kroppe paa ikke 
under 40 kg og ikke over 75 kg slagtet Vægt.« 

»Kartofler skal være fuldmodne, friske Spisekar
tofler.« 

Alt skal i det hele taget være :bblaa-stemplet«, og 
Kostforplejninger er ikke forpligtet til at antage de 
laveste Tilbud. 

Under normale Forhold fastsætter Kostforplejnings
kommissionen Spisesedlen, og der paaregnes daglig 
pr. Mand: 

ca. 625 g Rug- og SigtebrØd 
95 - Margarine og Fedt 
50 - Ost 
50 - andet Paalæg 
50 - Marmelade 
Kaffe eller The ( Cacao) 

Til Middagsportion, foruden en Forret bestaaende 
af GrØd eller Suppe, er fastsat: 

250-325 g KØd og 
400-500 - Kartofler. 

:Maden i Dag. 
Det, der vel interesserer mest, er dog vel, hvad 

Soldaterne faar nu under de nuværende ekstraordi
nære Forhold. 

Paa Grund af Vanskelighederne ved Fremskaffelse 
af de forskellige Naturalier har Forplejningskorpset 
grebet direkte ind i K.ostforpleJmngernes Drift og fast
sætter - efter Forhandlinger med Lægekorpset og 
Statens Husholdningsraad - Spisesedlen for samtlige 
Kostforplejninger, saaledes at der bliver taget for
nødent Hensyn til baade Kalorie- og Vitaminindhold. 

Der udleveres nu: 
Morgenmaaltid: 
Havre(Byggryns)grØd af 80 g Gryn 
1/4 lsØd Mælk 
10 gSukker 

175- BrØd 
20- Smør 
25 - Marmelade 

1 raa Gulerod (revet) 
samt Kaffe eller The (Erstatning) 
heri skal ogsaa være til Frokost. 

Aftensmaaltid: 
325 gBrØd 
20- Smør 
20 - Fedt 
25 - Marmelade 
30 - PaalægspØlse, der 3 Gange om 

Ugen erstattes med enten 1 Æg, 
1 røget Sild eller 40 g Salat. 

30 - Leverpostej 
50 - Ost. 

Tager man Soldaternes Spiseseddel for December -
Julemaaneden - ser den saaledes ud: 

Formad: 
8 Gange Mælkemad 
3 ØllebrØd 
6 Grynsuppe eller Vandgrød 
4 Urtesuppe 
6 Frul;tgrØd eller -suppe. 

Eftermad: 
4 Gange Fisk (Torsk eller Sild) 
8 Farsretter 
1 stegt Lever 
6 Ragout eller lignende 
4 Okse- eller Kalvesteg 
2 OksekØdsuppe. 

Hertil kom i denne Julemaaned og nu maa 
københavnske Husmødre ikke blive forarget: 

2 Gange Flæskesteg 
1 stegt Flæsk 
1 Skinke med Grønlangkaal 
1 Gule Ærter med Flæsk 
1 Grønkaalssuppe med Flæsk. 

(Sluttes S. 54) 
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FELTSPORT OG 

FØRMIL/TÆR UDDANNELSE I SCHWEIZ 

M ed det tilhØjre gen
givne Cita[, ind

leder den schweiziske 
Kaptajn af Generalsta
ben i Bern, F. Wanner, 
een af de syv Artikler 
om ovenstaaende Emne, 
der findes i »Allgemeine 
Schweitzerische Militiir
zeitu.ng« for Maj 1942, 

dette Militærblad, 
der er skrevet paa de 
tre Sprog, der tales i 
Schweiz: Tysk, fransk 
og italiensk. 

Disse syv Artikler -
og mange andre - vid
ner hØjt om, hvorledes 
man i dette lille, demo
kratiske Land har for
staaet, at et Forsvar, der 
duer noget, det faar man 
ved at gaa til Bunds i 
Tingene, ikke blot hvad 
Udrustning og den al-

mindelige Militærud
dannelse angaar, men 
ogsaa i Spørgsmaalet om 
Folkets rent fysiske 
Træning til en Forsvars
krig. 

Naar vi skal være ær
lige, hedder det i en an
den Artikel, maa vi til
staa, at fysisk var vi i 
1939 slet ikke krigsbe
redte. Ganske vist kun
de vi se tilbage paa store 
sportslige Sejre, ogsaa i 
andre Lande, men de 
blev dog alligevel kun 
vunU.eL af et lille Antal 
Specialister i hver sin 
Sportsgren. Det er ikke 
for meget at sige, at 
højst 1/4 af Beredskabs
styrkens Mænd havde 
drevet regelmæssig Le
gemstræning. Men selv 
om saadan regelmæssig 
Træning er et stort Plus 
for den almindelige 

»Der skulde en lang Beredskabstjeneste og Erfaringer fra alle den 
moderne Krigs Valpladser til for ogsaa i vor Hær at hjælpe Felt
s/Jorten til fuld Anerkendelse. Den Tid er ikke fjern, da militær Sport 
kun indtog en lille og netop taalt Plads i Hærens U ddannelesespro
gram; den var kun et Grænseomraade og blev kun plejet frivilligt og 

uden for Tjenesten.« 

FeLtgudstjeneste. 
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Folke-Sundhed, er den alligevel ikke tilstrækkelig set 
fra det militære Synspunkt, der maa anlægges i Dag. 
Alt for mange uddannes derved ganske ensidigt. Af 
all-round Sportsmænd, der ogsaa militært set gør 
Fyldest, bliver der kun et Faatal tilbage. - Vi kom
mer derfor ikke uden om den Kendsgerning, at den 
civile Sport, saaledes som den blev drevet indtil Krigs
udbruddet, hverken i Omfang eller paa anden Maade 
opfylder de Krav, Krigen stiller til et Folk. 

Af de tre Omraader, som et Folk, der vil forsvare 
sig, maa opruste paa: det aandeligt-moralske, det ma
terielle og det fysiske, var vi paa det fysiske saaledes 
ikke naaet frem til de Krav, der stilles. Derfor er den 
civile Sport ikke tilstrækkelig; men der maa rundt 
om i Kantonerne udvikles et Samarbejde mellem den 
og Feltsporten; thi alene dette kan give den sidste 
haarde og disciplinerende Træning - ogsaa af Karak
teren. 

Obligatorisk Feltsport i Hæren. 

I Hæren selv tog man straks fat paa Arbejdet. Fra 
en Artikel af Kaptajn Karl Wyss skal følgende refe
reres: 

I Hærledelsen var man fra Begyndelsen klar over 
Forholdene, og i Marts 1940 udstedte Generalen en 
Befaling for Hærens Sport og Gymnastik, hvoraf skal 
citeres fØlgende: »Den fysiske Træning, som vi faar 
ved den daglige Tjeneste, udvikler Sundhed og Ud
holdenhed, men Krigen fordrer af Officeren, Under
officeren og den menige tillige Hurtighed og Evp.en til 
at udfolde den hØjeste Aandsnærværelse og Energi«. 
- Derpaa fulgte Hærens Forskrift for sportslige Øvel
ser, og der blev overalt afholdt Kursus, hvori ogsaa 
Regimentscheferne og de nye »Sportsofficerer« del-

De Indkaldte møder. 

tog. Der indfØrtes endelig et Feltsportsmærke, og fra 
1941 skulde der gives enhver Soldat Lejlighed til at 
erhverve dette, samt til at deltage i militær 3-

1 
4- og 

5-Kamp. 

Straks det første Aar erhvervede 5000 Mand Felt
sportsmærket. Og i Basel konkurrerede en Elite paa 
1200 Mand, udtaget af 20.000 »Flerkamp«kæmpere om 
Hærmesterskaberne. 

Disse opfyldte dermed deres dobbelte Hensigt. Thi 
for det fØrste ansporede de Soldaterne til alvorlig 
Træning i Feltsport, hvilket ogsaa de senere rask 
stigende Deltagerantal viser; for det andet blev der 
herved Lejlighed til at bringe Folk og Værn i nær
mere Kontakt med hinanden. 

Det gjorde saaledes et stærkt Indtryk paa Befolk
ningen i Basel at se baade de gode Arbejdsresultater 
og den »straffe<< og enkle Maade, det hele blev udført 
paa1 - herunder ogsaa Hyldesten til Sejrherrerne. 

»Thi Feltsportens Maal er ikke Rekordjageri og Ska
belsen af en Eliteklasse, men Folkesundhed og sol
datermæssig Dygtighed for alle. Til dette sidste hØrer 
ikke alene fysiske Strabadser, men frem for alt man
dig Karakter, parret med ubØjelig Viljekraft«, skriver 
Bnmo Kern. 

Derfor maa den værnepligtige ogsaa i det civile 
Liv holde sig i haard Træning. Hver Schweizer har 
en alvorlig Pligt til ikke alene at have sine Vaaben, 
Uniform og Ammunition beredt - men ogsaa sin 
Krop. (Han hjemsendes som bekendt med sin Ud
rustning. Red.) 

Før-militæ1· Træning 

Alt dette er imidlertid ikke blot noget, som nogle 
Officerer (husk for Resten 
at de i Schweiz tillige for 
Størstedelen er Civilister) 
prædiker i deres Fagblade, 
og som nogle Generaler 
har kunnet faaet sat igen
nem som Følge af Krigs
aarenes '>>Medvind«. Hele 
UeL 8Chweizi.sk.e Folk., d.eLle 
demokratiske Bonde- og 
Arbejderfolk, staar fuldt 
ud bag ved. 

Allerede i 1874's F01·
bundsfo11atning blev Ung
dommens fysiske Opdra
gelse som Grundlag for 
Soldateruddannelsen knæ
sat. Men fØrst med Forord
ningen af 1. December 1941 
kom der rigtig Orden i Tin
gene. Forberedelsen blev 
lagt i bestemte Baner, og 
Forordningen bestemte, at 
enhver Schweizerdreng ef
ter endt Skoletid skal af-
lægge en Prøve Paa sin 
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fysiske Ydedygtighed. Edsforbundets Mili
tærdepartement fastsætter Mindste-Kravene. 

Hver Dreng faar derefter et »Leistungs
heft«, der giver en Oversigt over hans Ud
vikling og Dygtiggørelse med Henblik paa 
hans Værnepligt fra Afskeden med Skolen 
over Rekruttiden, indtil han slettes af Rul
len1 - herunder Deltagelse i Skydekonkur
rencer for Ungdommen. 

Kantonerne tilpligtes endelig at gennem
fØre ogsaa den obligatoriske Sportsuddannel
se i Mellem-, Erhvervs- og hØjere Skoler, 
hvilket altsaa ogsaa gælder Fag- og Handels
skoler. Lærerne skal derfor gennemgaa sær
lige Kursus. 

Ungdommens fysiske Ydedygtighed bliver 
desuden hvert Aar kont'roile1·et, saale<les al 
der skaffes Garanti for en tilfredsstillende 
Forberedelse til Militærtjenesten, og de unge 
kan herunder vinde frem gennem tre Grup
per: A, B, C. 

Edsforbundet betaler Bidrag til Kantonerne 
for hver ung Mand, der har deltaget i disse 
Prøver. Militærdepartementet har Overledel
sen, og skal bl. a. ved sine Forskrifter sørge 

Militærparade for den Øverstkommanderende i Schweiz. 

for Stoffets Tilrettelæggelse og den rette 
Aand. Dette sker i snævert Samarbejde med Sports
organisationerne mm., der har indført et civilt Spcrts
mærke. 

Efter Aflæggelsen af een af de ovenfor omtalte 
Prøver kan de unge gratis i deres 17., 18. og 19. Aar, 
indtil den militære Tjenestes Begyndelse, deltage i 
Skytteforeningernes »Jungschiltzen« - Kursus. Disse 
ledes af Officerer og Underofficerer, - Militærdepar
tementet fastlægger Skydeprogrammet, og Edsforbun
det stiller Vaaben og Ammunition til Raadighed. 

Men samtidig driver Kantonerne den før-militære 
Uddannelse videre. 

Fra før-militær Træning til Feltsport. 

I en Artikel af Bruno Kern gives saaledes nogle 
Oplysninger om de frivillige Konkurrencer, der i dette 
Øjemed er afholdt i forskellige Kantoner, for den 
saakaldte »Wehrhaften«-Ungdom, fra 15-19 Aar. 

I Kanton Z'Uhrich har den kantonale Militærdirek
tion saaledes offentliggjort en Statistik for en saadan 
Konkurrence i 1941. 12.119 unge deltog, heraf 60 % 
af Aargangen 1925 og 1926, 40 % af 1922-24. - I 
Kanton Bern deltog 13.000 unge, hvoraf 46,5 % bestod 
Prøven. Ogsaa her viste de yngste Aargange den stør
ste Interesse. Prøverne omfattede Cycling, Svømning, 
March med fuld Oppakning, Bjergsport og anden 
Sport. 

»Disse Konkurrencer ligger saaledes nær op til den 
egentlige Feltsport, hvilket maa hilses med Glæde,« 
slutter Bruno Kern. 

Krigens Erfaringer og Alvoren bag Beslutningen om 
at værne Landet har saaledes i Schweiz - som i an
dre Lande, f. Eks. Sverige - fØrt Folk og Værn sani.
men i et fælles Arbejde for ogsaa paa det fysiske og 
moralske Omraade at gøre Ungdommen egnet til, om 
fornødent med Vaaben i Haand, at gøre sin Pligt. 

Ingen vil af den Grund mistænke Schweiz for Mili
tarisme; det schweiziske Folk har blot med sin kendte 
NØgtemhed taget Nødvendighedens Konsekvens. 

Thi som Kaptajn Wyss skriver: 

»Ingen anden Krig har krævet en saadan Fysik 
som den nuværende. Kravene til Soldaten er næsten 
overmenneskelige. Han maa marchere og marchere, 
Dag efter Dag, og derefter angribe. Han maa sætte 
over Hindringer, krybe gennem Grave, kravlende og 
springende naar han fra Dækning til Dækning. Han 
maa svømme over Floder, og Hurtigskydning mod 
pludseligt opdukkende bevægelige Maal er daglig 
Kost. Han skal kaste sine Haandgranater saa langt og 
nøjagtigt som muligt, og efter alle disse Anstrengelser 
staar han pludselig overfor Fjenden og skal endnu 
besidde Kraftreserver til at sejre i Nærkampen, Mand 
mod Mand. Til saadanne Ydelser er den Soldat kun i 
Stand, der gennem Maaneder, ja Aar, har ligget i 
haard Soldatertræning. Kun den Fysik, der opstaar 
heraf, giver ham, ved Siden af god FØring og Bevæb
ning, den nødvendige Følelse af, at han er sin Mod
stander ,overlegen. - Adskillige af de Hære, der har 
maattet kapitulere i disse Aar, gjorde det bl. a., fordi 
de manglede denne Fysik.« W. 
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Af cand. mag. Nicolai Krarup 

NORDENS APOSTEL 
D en mest afgørende Begivenhed i Danmarks Hi

storie falder sikkert i den Tidsperiode, da det 
danske Folk vedtog at afsværge de gamle Guder og 
give sig ind under »Hvide Krist«. Det var en Beslut
ning, der har haft den mest indgribende Betydning 
for hele vor Horizont, vor Retsopfattelse, vor Byg
ningskunst, vor sproglige og litterære Udvikling og 
overhovedet for alle Omraadcr af vor Kultur. 

Det er imidlertid ikke helt let at finde et bestemt 
Tidspunkt at knytte dette Minde til. 1826, og igen i 
Maj 1926, fejrede man, at i 826 lod den ene af de da
værende danske Samkonger, Harald »Klak«, sig dØbe 
i Ingelheim ved Mainz med 400 af sin Tilhængere, til
skyndet dertil af den fransk-saksiske Kejser, som han 
skyldte sin Stilling. Denne Beslutning var formodent
lig medvirkende til, at han faa Aar efter blev for
drevet fra Landet af sin Konkurrent som Trankræver, 
Haarik, og fØrst ved Midten af næste Aarhundrede 
skete en tilsvarende Begivenhed under en ny Harald, 
kaldet Blaatand. Denne sidste Omvendelse synes man 
i Samtiden at have betragtet som den egentlige Be
gyndelse, men for den kender vi hverken Aar eller 
Aarstid. Den eneste Dato, vi har at holde os til, er 
Dagen, da Harald Klaks Hofpræst, Ansgar, afgik ved 

Døden. Mindet om den blev fejret med stor Pragt i 
1865, og vore hjemlige Katolikker er hvert Aar op
mærksomme paa Ansgar-Dagen den 3. Februar. 

865 

2 
FEBR. 

Ansgars Død. 

D et vakte Sorg blandt Præsterne 
i Bremen, da deres Ærkebiskop 

Ansgar ud paa Efteraaret 864 blev 
mere og mere svækket af indre BlØd
ninger. 2. Februar, da man fejrede 
Kyndelmisse, Lysenes Fest, Festen 
for Jesu Moders Tempelgang fyrre 

Dage efter Jesu Fødsel, stod det ham klart, at han 
ikke vilde naa længere med sit Værk. Han samlede 
derfor sine nærmeste Medarbejdere ved sit Leje, drØf
tede Stillingen med dem og lagde dem paa Sinde 
aldrig at glemme Tanken paa Nordens Kristning. 

Det synes at skinne igennem de sparsomme og 
usikre Oplysninger om Sagen, at det her nærmest 
drejede sig om et politisk-diplomatisk Mellemværende 
mellem Danmark og Kejserriget. Efter Haralds For
drivelse var der blevet oprettet et Ærkesæde til 
Ansgar i Hamborg, en ~•orpost yderst ude mod det 
vilde Vikingerige. Haralds Fjende, Haarik Gudfreds-

PILEALLE 7 /Påns~ys/1'.ups~rkslede,, CENT. 2028 
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Ansgar og Ødibert dØbe1· en ung Moder og hendes Barn. (Efte1· Male1'i af Chr. Dalsgaard). 

søn, havde imidlertid stormet Byen og fordrevet Ans
gar til Bremen, hvor han blev Ærkebisp. Men om
trent samtidig med, at Harald Klak paa en mystisk 
Maade var forsvundet ud af Sagaen, dræbt af Kejse
rens egne Mænd, var det lykkedes Ansgar som Kej
serens diplomatiske Udsending at opnaa et Forlig med 
Haarik, som lovede ikke at lægge Hindringer i Vejen 
for Opførelse af Kirke og Ansættelse af Præst i den 
store Handelsby Hedeby (Slesvig), saa at de mange 
fremmede, der kom til Byen, kunde pleje deres Tro. 
Paa Rejse til et af ØstersØhandelens yderste Støtte
enhver verdslig Magt, der kom i Vejen for den. 

En af de store Helgener blev St. Angarius da hel
punkter, Birka i M8.laren, havde han yderligere faaet 
Religionsfriheden vedtaget paa Birka Byting og Sve
ernes Landsting, og Haariks Efterfølger havde tilladt 
endnu en Kirke i Ribe. Og saaledes kunde Ansgar 
henimod sit Livs Afslutning omsende til de tyske 
Bispebyer en Afskrift af Bremer-Ærkesædets Ad
komstbreve og i den Forbindelse slaa fast, at nu var 
Kirken grundlagt blandt Daner og Svccr. 

Ved Kyndelmissefesten om Aftenen blev der bragt 
Folket en Hilsen fra Biskoppen paa dets eget Sprog. 
Derfra vendte Præsterne tilbage til Sygestuen, hvor 
de vaagede Natten igennem. Ud paa Formiddagen 
den 3. Februar 865 fik Ansgar Sakramentet og ud
aandede. Allerede samme Dag blev han begravet. 

Det var af d~n allerstørste Betydning for Bremer
kirken at slaa fast, at her var det, Nordens Apostel 
havde hØrt hjemme. Helst vilde man have Byens store 
søn betragtet. som Helgen, men herfor var det en al
vorlig Hindring, at han var dØd StraadØden, ikke ble
vet ombragt som Martyr af Kirkens Fjender. Det er 

en Omstændighed, der kaster et ejendommeligt Lys 
over, hvilke Kræfter Kirken sad inde med overfor 
ler aldrig. Almanakken nævner ved 3. Februar ikke 
ham, men St. Blasius; Slesvig Stifts middelalderlige 
Helgenkalender kender ham, men ved ikke andet om 
ham, end at det var en Mand, der gik med Haar
skjorte. I Lund, hvor man havde en Del af hans 
Legeme, huskede man ham, men paa en anden Dato 
(9. September). Det var egentlig fØrst efter Reforma
tionen, at han rigtig blev trukket frem af Forglem
melsen og gjort til Midtpunktfigur, idet man opfattede 
ham i en moderne Missionærs Lignelse. 

Dette Billede af ham er dog vist en Misforstaaelse. 
Vejen til at vinde den store Masse af det danske Folk 
gik gennem Kongeslægten og de Øvrige ledende Slæg
ter paa Tinge. Her mødte Ansgar som Repræsentant 
for en fremmed Magt, og haris Resultater var ikke 
store, - i det mindste ikke rent talmæssigt. 

P APIRIIANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Ola.f Møller 
Frederiksborggade 26 

Telefon 9002 
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Told-

J. U. Sølling 
(Garder 

N,. 1911941) 

D et er en naturlig Ting, at der særlig i den første Tid, ef
ter at et Rekrutkompagni har givet Møde, opstaar en 

Diskussion Mand og Mand imellem om de nye Kammerater, 
som man nu skal dele godt og ondt med i et helt Aar .. Enhver 
er jo interesseret i at finde een eller flere, som man har Inter
esser og Indstilling fælles med, saaledes at der paa dette 
Grundlag kan knyttes specielle Venskaber - alt indenfor Ram
merne af det store fælles Kammeratskab, som selvfølgelig er 
en Kendsgerning indenfor enhver af Hærens Afdelinger. 

Upopulær i Begyndelsen. 
Ved vore Diskussioner blev 94 - eller Marius, som vi senere 

altid kaldte ham - ofte nævnt. Det var ikke fordelagtige Ting, 
der blev sagt om ham. Næsten alle mente, at han var noget af 
en »Børste«. Altid oplagt til at drille - til at grine af andre og 
»skidtvigtig«, fordi han tilfældigvis var Københavner (det sid
ste var Landmændenes stadige Klage!). Mange mente tillige, at 
han ikke hørte hjemme i en af Hærens Afdelinger - men de'r
imod i en Militærnægterlejr. 

Heller ikke jeg havde de bedste Erfaringer med Marius. Af 
og til røg vi vældigt sammen i Forsvarsdiskussioner, hvor han 
konsekvent altid fremførte det modsatte af, hvad jeg sagde; og 
altid fik han i Samtalens Løb givet nogle Bemærkninger om, 
at Officererne var godt tossede, at de gad gaa der og »pjatte« 
med os. Nej, vi maatte hellere faa lukket Butikken, saaledes at 
vi kunde komme hjem hurtigst muligt. 

Men hvordan gik del saa Marius. 
Først maa vi - for at faa en Forklaring paa Marius' hele 

Indstilling - gaa tilbage til hans Barndom og Ungdom. Han 
er Haandværkersøn fra København. Tidligt døde hans Far, og 
da Moderen sandsynligvis ikke har været i Besiddelse af den 
fornødne Myndighed, fik Marius i Dren~eaarflne Lov til at 
passe sig selv vel meget. Efter Realeksamen kom han i Lll:lre 
og blev Litograf - endda en dygtig Litograf, som efter vel 
overstaaet Læretid tjente mange Penge, hvilket maaske var en 
medvirkende Aarsag til, at han opnaaede en vis dominerende 
Stilling blandt de Kammerater, som han - iøvrigt uden særlig 
kritisk InUstilling - havde valgt sig. 

Det er sikkert Ungdommens Paavirkninger i Forbindelse med 
Marius' udprægede Personlighed og Lyst til at være reaktio
nær, der bevirkede, at de nye Kammerater i Kompagniet i Be-
gyndelsen tog Afotand fra. ham og hnns Væsen. · 

Alligevel en J{ammerat ! 
Men efterhaanden opstod der i Kompagniet en vis Forundring 

og Moro; thi det viste sig ret snart, nt Marius - sin megen 
Kværuleren til Trods - i Virkeligheden var en god Soldat. Og 
lmns Opførsel viste, at han ogsaa anerkendte Nødvendigheden 

af et Værn - men ingen kunde faa ham til at indrømme det. 
Ligeledes blev vi snart klare over, at han paa Bunden var en 
god Kammerat. Var een- i Vanskeligheder, var han altid den 
første til at hjælpe, og manglede en Soldat 25 Øre til Kaffe 
eller en »Smøg«, var han straks parat. 

Soldaten l\Iarius. 
I Rekruttiden besværedes vi med en meget skrap Kulde, og 

tillige laa vi paa Grund af de særlige Forhold paa en daar
lig Kaserne. Dette, i Forbindelse med den haarde Uddannelse, 
bevirkede, at Sygeprocenten var ret høj. Marius maatte ogsaa 
paa Sye-Phm;, mf>n man sknl lPilfl" længl:! i:ift<'lr at finilo nn 5;Qli111t, 
der, medens Thermometret udenfor stod paa + .20-30 Grader, 
var saa ivrig som han for igen at komme ud paa Kasernen 
igen. Opholdet paa Hospitalet kom kun til at vare 3 Dage, me~ 
dens alldre kunde have fa.aet mindst 10 Dage ud af et lignende 
Tilfælde! 

I Maskinkanongruppen var han ivrig for altid at hævde Grup
pens Dygtighed fremfor de øvrige; og alligevel sagde han altid, 
at han ikke kunde forstaa, at der var nogen, der havde Lyst 
til at »pukle« saadan. - Ikke desto mindre deltog han altsaa 
selv med godt Resultat i Arbejdet, og ved Slutningen af Skolen 
fik han Præmie for Bajonetfægtning! 

I Sommer var vi i Lejr i en Uge paa Landet. Da der paa en 
Baalaften skulde gives Underholdning for Soldater og civile 
Tilskuere, optraadte Marius med Bravour. Ved Hjemsendelses
festen gjorde han sig kostbar; men til hans usigelige Ærgrelse 
var det Kammeraterne, der for een Gangs Skyld drillede ham, 
og han blev ikke ydarligere opfordret til at optræde. 

Det er vel næsten nu overflødigt at bemærke. at Marius al
drig blev straffet. Den eneste Forseelse, han en Gang blev 
knaldet for (ingen Nattegn), var typisk nok, at han under en 
Maskingeværlektion havde forstyrret ved at drille en Kamme
rat! Pudsningen kunde han ikke tages paa, thi han var næsten 
altid den finest pudsede i Kompagniet. 

En Type for sig -
Paa Grund af Marius' hele Væremaade kan man sige, at han 

var en Type for sig. Han var en Ener, man kan næsten sige 
en Karrikatur paa en vis lille Del af Danmarks Ungdom, som 
paa Grund af den ugunstige Paavirkning, der er blevet den 
til Del i en forsvarsfornægtende Periode, ikke aabent vil ved
gaa, at Tiden, og ikke mindst Soldatertiden, har faaet dem 
til at indse Nødvendigheden af et Forsvar. 

- Og det maa her slaas fasl som en sikker Kendsgerning, 
at det store Flertal blandt Soldaterne er for Forsvar; det har 
vist sig blandt andet ved vore indbyrdes Diskussioner, som til 
Tider gik uhjælpeligt i Staa, paa Grund af manglende Anti
forsvars-Kandidater! 

l\fed Tiden vil Marius' Type derfor forsvinde og blive Pr
stattet af den helt rigtige, der ikke alene handler som rigtige 
Saldo.ter ~ men som ogsaa aabent vedkender sig Forsvarsvilje. 

Muligvis er dog :Marius selv uforbederlig! Han er og bliver 
noget for sig selv. Da vi var ved at blive hjemsendt og havde 
faaet det civile Tøj paa, var han den første man bemærkede, 
idet han bar en Iigesaa sjælden som knaldgul Ulster! 

Lolland-Falsters Folketidende 
Nykohing F. Telefon 62 1 - 103 

Sllflets shnsle Blad 
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Nye FILM 

»Peder Skram« skyder. 

Forsvarsministerens Foredragsudvalg har i Januar ud
sendt to nye Film, der giver Udtryk for det dybe 

SamhØrsforhold, der bestaar mellem Folk og Værn. 

Danmarks Rige - Folkets Værn. 
Stenen taler: »Jeg er Evigheden i dit Sind.« Jorden 

taler: »Jeg er Rigdommen i dit Sind.« Danmark svarer: 
»Du Jord, tolk Fædrelandets Rigdomme. Du Sten, 
skænk det Evighedens Krone.« 

Dette er Indledningen til den Gennemgang af det 
danske Folks Historie - fra de ældste Tider og op til 
Nutiden, fra KØkkenmØddingerne til DybbØl i 1864, -
som udgør første Del af denne F1lm. »Saaledes tegner 
Fortiden sig i Sejre og Nederlag,« siger Teksten, »men 
eet var dog usvækket: Viljen til at værge Fædrelan
det.<< Grundlovens § 88 taler om enhver vaabenfØr 
Mands Pligt til at bidrage til Fædrelandets Forsvar, 
og vi ser, hvordan Værnene er Folket selv: Det er den 
samme Ungdom vi møder ude i det daglige civile Liv 
og senere i Værnenes Rækker. Det slaas fast, at inden 
for Hær og Flaade skal der herske Orden og Disciplin, 
og en Række Billeder viser, hvad dette Krav be
tyder i Praksis. Filmen minder - i Forbindelse med 
Optagelser fra Hærens Officersskole og SØofficerssko
len - om, at »enhver dygtig ung Mand kan blive 
Befalingsmand i Hær eller Flaade«. Og saa fØlger vi 
Soldatens Liv under Idræt, Elrnercits og feltmæssige 
Øvelser, hvor han lærer, hvad Hurtighed, Fællesskab 
og Energi betyder for en Opgaves Løsning. Flaadcn 
tager paa Togt, og Hæren gaar til Angreb. 

»Ogsaa vi vil værne, hvad der er vort - ligesom 
tidligere Slægter har værnet om Danmark« - slutter 
Filmens Tekst, og samtidig ser vi en Række Glimt af 
det Danmark, som denne Film lrnldcr til Værn om. 

Konge, Folk og Værn. 
De tre Faktorer, hvis Sammenspil er et fuldgyldigt 

Udtryk for Danmark i Dag: Kongen, Folket og dets 
Værn, er denne Farvefilms Emne. 

Filmen indledes med en Række Optagelser af Kon
gen paa Morgenrideturen, - det Ridt, der over for 
den Øvrige Verden er blevet Symbolet paa Forholdet 
mellem Konge og Folk i Danmark. 

Og saa gaar vi med Kameraet ud i Hverdagen, ud i 
det arbejdende Folk i By og paa Land og ser, hvor
ledes hver paa sin Vis er med til gennem sit Arbejde 
at skabe Værdier. 

En Række Optagelser fra et Forældrestævne i en 
af vore Garnisoner, hvor man ser et ydre Udtryk for 
Forbindelsen mellem Folk og Værn, danner Overgan
gen til Billeder af Hær og søværn i Arbejde. - Og 
som Afslutning paa Filmen fØlger vi igen Kongen, 
denne Gang paa FØdselsdagsrideturen, hvor Konge og 
Folk mødes i Fest og bekræfter Fællesskabet under 
vort gamle Samlingsmærke: Dannebrog. 

Dansk Rekylgevær. 
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Kartoffelrationen maa i Øjeblikket sættes til ca. 
700 g til Middag. Den erstattes dog een Gang om 
Ugen med GrØnlangkaal eller stuvet Hvidkaal. 

mtng~teD ffolfetibenbe 
Paa denne Maade faar hver Soldat pr. Dag af »fast<< 

Føde: 

Midtsjæl/ands furende og største Blad 

Morgen- og Aftensmad . . . . . . . ca. 700 g 
Middag: Forret . . . . . .. . . . . . . . - 125 -

KØd . . . . . . . . . . . . . .. . 250-
Kartofler (ogsaa til 
Aften) ......... ·.c.·.:.· :,:"c__..:8.:.50=----

!alt ca. 1925 g 

Ingen behøver derfor at gaa sultne fra Bordet, naar 
blot Bordformanden, som er menig, sørger for at for
dele Livets Goder retfærdigt. 

Lollands-Posten HOTEL "BALTIC" 
GRUNDLAGT 1836 Nykohinl! I'. 

Eneste Dagblad i Maribo Lolland-Pnlslcrs største og forende Hotel 

KYSTDEFENSIONEN 
Antagelse til Befalingsmandsuddannelse. 

Ved Kystdefensionen vil der d. 1. April d, A. blive paabegyndt en Uddannelse til 
KystlØjtnant i Reserven. 

Til Uddannelse kan antages unge Mænd i Alderen fra 18-26 Aar, som har Stu
dentereksamen (mat.-nat. Retn.), eller som har bestaaet Adgangsprøven ved den 
polytekniske Læreanstalt (Danmarks tekniske Højskole). Endvidere kan antages 
saadanne unge Mænd, som har Afgangseksamen fra Maskin- eller Elektroteknikum 
eller har Styrmandseksamen. 

!Øvrigt kræves for Antagelse, at Vedkommende har: 
1. Dansk Indfødsret, 
2. Gode Vidnesbyrd fra Skoler og Arbejdssteder etc., 
3. Kan bestaa en ved Kystdefensionen afholdt LegemsprØve, Synsprøve 

og Kvalifikationsprøve. 
De under Pkt. 3 nævnte Prøver afholdes ved Kystdefensionen i Dagene d. 29. og 

30. Marts d. A. Godtgørelse for Rejseudgifter i Anledning af Fremstilling til disse 
Prøver vil ikke kunne ydes. 

Uddannelsen varer i ca. 18 Maaneder og deles i 3 Afsnit: 
1. Afsnit: Kystkadetlærling . . . . . . . . . . . . . . . 4 Maaneder, 
2. Afsnit: Kystkadetaspirant . . . . . . . . . . . . . . 8 Maaneder, og 
3. Afsnit: Kystkadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Maaneder. 

Ansøgning om Antage~se som Kystkadetlærling skal indsendes til Chefen for 
Kystdefensionen, København. 

Blanketter til Ansøgning samt nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til 
Kystdefensionens Personelafdeling, Lynetten, København K. (Tlf. Central 16.264). 

Ansøgningsfristen ud!Øber d. 28. Februar 1943. 
Chefen for Kystdefensionen. 

S. & l. Sydsjællands Jernforretning % 
Næstved DybbØI-Posten 

Kolding Telefon 1490 

Folkebanken for Als & Sundeved Dansk ~toker & Varmekedel Komp.¼ H. Schiibelers Sønner 
Bredgade 58 Malermestre 

Sønderborg 
Telf. C. 12179 & C. 14809 Slagelsegade 5 Tlf. Cenfral 4206 
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Indholdsfortegnelse. 
Med dette Nummer fØlger Ind

holdsfortegnelse over »Folk og 
Værn«s 1. Aargang, 1942. Paa Op
fordring af mange Læsere, der ger
ne vil indbinde »Folk og Værn<<, 
har vi indført fortløbende Sidetal 
for denne Aargang. Red. 

Transporttjeneste i moderne Krig. 
Et fy !digt Referat i Medlems

bladet for Jernbaneforeningen, 
»Vor ::>tand<<, mdledes saaledes: 
»Jernbaneforeningens Foredrags
udvalg havde til Mandagsforedra
get den 7. December valgt det sær
ligt aktuelle Emne: »Transport
tjenesten i moderne Krig«, og for
maaet en saa kyndig og dygtig 
Mand som Kaptajn i Generalsta
ben, R. Ploug, til at give Tilhører
ne et Indblik i disse Forhold. 

Som Gæster var indbudt: Gene
raldirektøren, Trafikchefen, Di
striktschef Herschend og Trafikbe
styrer Haarl.Øv samt Trafikinspek
tør Hedegaard og Fuldmægtig 
Hindahl, der med sædvanlig Elsk
værdighed havde stillet en Smal
film til Disposition til Supplering 
af Aftenens Underholdningspro
gram.« 

Akademikeren og Militæret. 
I en redaktionel Kommentar i 

»Studenterbladet« skrives om Stu
denten og Militærtjenesten bl. a .. : 

»Maaske var en generel Regel 
den bedste, f. Eks. den, at man af
tjener Værnepligten i Rusaaret, 
saaledes at man fØrst derefter 
kunde immatrikuleres ved et Uni
versitet. Den nybagte Student fik 
derved Tid til at faa Læsetræthe
den ud af Kroppen - at spekulere 
over, hvad han virkelig vil være, 

J. Lillken Frigast & Co. "Is 

Nykøbing F. 
Telefon 190 og 544 

FOLK OG VÆRN 

og undgik desforuden senere at 
blive Regimentets Bedstefader.« 

Fritidsbeskæftigelser paa 
Søværnets Eksercerskoler. 

Ved søværnets Eksercerskoler 
paa Flaadestationen, blev der i 
Aar forsøgsvis dannet et særligt 
Udvalg af Befalingsmænd og Me
nige til Varetagelse af Mandska
bets Underholdning og Deskæfti
gelse i Fritiden. Ved hvert af Sko
lens 6 Kompagnier, d.v.s. for hver 
ca. 140 Mand, nedsattes et Udvalg 
paa 5 Menige. Af disse valgtes 1 
Mand til Medlem af et Hovedud-
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valg, i hvilket tillige en Officer, en 
Kvartermester og en Underkvar
termester var Med.lemmer. 

Ved Skolens Afslutning tilrette
lagde Udvalget en Afskedsfest, der 
blev afholdt med Revy, Musik
underholdning, Sang og fælles 
Kaffebord. Festen afholdtes paa 
Holm.en, og der var indbudt ca. 
600 af de værnepligtiges Familie 
og Paarørende. Hele Arrangemen
tet blev planlagt og gP-nnr:-mfØrt o.f 
de Menige med den Assistance, 
som Befalingsmændene og Skolen 
naturligt kunde yde, og der var 
lagt Vægt paa, at de Menige selv 
fremtraadte som Værter. 

Befalingsmænd paa Højskole 

Deltagerne i Radiosamtalen den 22. Januar, hvor man drøftede Pro
blemer vedrørende Forholdene mellem Værn og Højskole. Fra venstre 
ses: Siddende: Kommandørkaptajn G. de Lichtenberg Højskoleforstan
der C. P. 0. Christiansen, Højskoleforstander Hj. 'cammelgaard. -
Staaende: Kaptajnløjtnant C. Hastrup, Programsekretær K. B. Andersen 
(f. T. Menig 889/1942) og Kaptajn Tage Hansen. 

J dette Nummer er indlagt et Opraab fra danske Soldaterforeningers Fællesudvalg og Marineforeningen 
om en Landsindsamling til et Fond, hvis Renter fortrinsvis skal anvendes som Hjælp til vanskeligt stil
lede Værnepligtiges trængende Familier, samt i særlige Tilfælde til vanskeligt stillede indkaldte Værne
pligtige, - Vi anbefaler denne Indsamling paa det varmeste og opfonl1·er vore Læsere til at yde Bidrag 

og stille sig til Raadighed fo1· den. 
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Nordens Enhed 
Fhv. Præsident Holger Andersens Artikel i »Folk 

og Værn«s sidste Nummer har ikke alene vakt Gen
lyd i den danske Presse. Ogsaa en lang Række sven
ske Blade har citeret og kommenteret hans Ord. Dette 
gælder f. Eks. Sydsvenska Dagbladet, Snii!!posten, Af
tonbladet og Stockholms Tidningen, der i sin Leder 
for den 6. Februar betegner Holger Andersen som »en 
kåndt, realistiskt instfilld nordist« og hilser hans .Ar
tikel i »Folk og Værn« Velkommen i en Diskussion, 
»der tør forlade de almindelige Talemaader og gaa 
ind paa de Realiteter, der skal fØre til Maalet<<. 

Nu er »Folk og Værn«s Indsats jo kun een af de 
mange, der gØres for at fremme Bestræbelserne for 
en Klarlæggelse af Muligheden for samt Nødvendig
heden af Nordens Enhed, og Holger Andersens Artikel 
er kun eet af de mange Bidrag, han har ydet i denne 
Sag. Vor Indsats nævnes derfor ogsaa kun for at vise, 
at de af ,Stockholms Tidningen« nævnte Realiteter 
ikke længere holdes i Baggrunden, men tværtimod 
trænger sig længere og længere frem. 

• 
Et Eksempel herpaa er ikke mindst Svenska Dag

bladets Leder for den 12. Februar, der, selv- om den 
er refereret i Del af den danske Presse, dog fortjener 
en lidt mere indgaaende Omtale, fordi den viser en 
for Forholdet mellem Danmark og Sverige efter vor 
Mening saare værdifuld Tankegang. 

Svenska Dagbladet understreger nemlig, at Tanken 
om Nordens Enhed ikke blot er udsprunget af et Øn
ske fra de svageste Stater. Den er lige saa fuldt et 
Udtryk for alle nordiske Landes fælles Interesser og 
dertil af største Betydning for ogsaa den for Tiden 
stærkeste, nordiske Stat, Sveriges Politik og Livsmu
ligheder. 

Bladet fremhæver dette ved at skrive: »Stormag
ternes proklamerede Krigsmaal skænker ikke Sve
rige Følelsen af Tryghed. Vi maa derfor berede os paa 
selv at varetage vore Interesser med alle til Raadig
hed staaende Midler. Og alle Nordens Stater er i 
samme Situation.« 

Dette »med alle til Raadighed staaende :Midler« er, 
forklares der endvidere, et Udtryk for den ny Menta
litet, som i Sveriges egen Interesse maa gælde hele 
Norden. Thi, skriver Bladet: »Før denne Krig troede 
vel de fleste i vort Land, at en isoleret Neutralitets
politik uden militære Magtmidler var den sikreste 
Garanti. for vor Fred. Men vore nordiske Nabolandes 

dyrekøbte Erfaringer viser i Dag, at den eneste Mulig
hed for en Fremtid i Fred for Sverige og for hele 
Norden bestaar deri, at de nordiske Stater efter Fre
den slutter sig enigt og tæt sammen. Thi Udviklingen 
har vist, at dette er nødvendigt. Det svenske Folk ved 
og vil, at Sveriges Fred om fornødent skal forsvares 
med Vaaben i Haand; men det ved ogsaa, at Forsvaret 
af et isoleret Sverige vil blive overmaade vanskeligt, 
ja, at det overhovedet næppe vil være muligt at drive 
en selvstændig Politik under saadanne Forhold.« 

Om den nordiske Enheds Betydning i .Almindelig
hed for Sverige og for Europa hedder det til Slut: 
» Vi kan heller ikke tænke os en Fremtid for Norden, 
uden at Finland faar en Fred, der giver det Tryghed. 
... Den nordiske E'nhed vil da kunne blive en Ga
ranti - baade for Vest, Syd og Øst - mod at noget 
nordisk Lands Territorium kan udnyttes af den ene 
eller den anden Stormagtskonstellation, ... De Frem
tidstanker om Sveriges og hele Nordens Fredsmaal, 
som her er skitseret, staar i Dag mere end nogen 
Sinde lyslevende for de Mænd, der har Ansvaret i 
alle de nordiske Lande. Hvorvidt disse Tanker skal 
virkeliggøres, - det beror imidlertid ikke mindst paa 
de nordiske Regeringers egen Statsklogskab og Vilje.« 

Dette er god nordisk Tale: Et Forbund, hvor alle 
er lige, forsaavidt som alle har samme Sind, samme 
indbyrdes Tillid og samme Interesse i at holde sam
men, - ikke for at isolere os, men for at skabe Ro 
og Sikkerhed, for os og andre, i vor Del af Europa. 

Vi Danske ved, at vi har meget at lære af et Sverige, 
der blev tvunget til - og fik Tid til - at afvikle 
Drømmen om den fredfyldte og afrustede nordiske 
Enklave. Vi har med Beundring set den Konsekvens, 
hvormed det svenske Folk gik ind i den haarde Vir
kelighed. - I Tider, hvor det mørkelagte Danmark 
stirrer mod Lysene i Sverige, og hvor vi i Fremtiden 
vil behøve vore Brødrefolk som aldrig fØr, siger 
»Svenska Dagbladet« os imidlertid 2 Ting, som vi alle 
i Norden har godt af at huske. 

Den ene er dette, at hvor stærkt Sverige end i Øje
blikket er, har det Brug for de andre Stater i Norden, 
som vi for det, - det eneste Grundlag, hvorpaa et 
virkeligt Samarbejde kan bygges op. 

Den anden er Bladets Understregning af, at ogsaa 
vor Statsklogskab og Vilje behøves ved Afgørelsen af 
Nordens Skæbne. Desto vigtigere er det, at denne 
Vilje bliver en midtpunktsamlende Faktor, ikke blot 
indenfor hvert enkelt nordisk Folk, men ogsaa inden
for Kredsen af Nordens Regeringer. 
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Orlogskaptajn A. M. Dam 
in ,\1emoriam. 

l, April l89l · l l. Februar l943 

Midt under forrige Verdenskrig blev Orlogskaptajn 
Da'fYI, udnævnt til Reserveløjtnant og forblev i Søvær
nets Tjeneste siden da. Oprindelig gjorde han Tjene
ste ved Flyvevæsenet, hvilket i 1933 bragte ham til 
Grøn:and som Marineministeriets Repræsentant un
der Oberst Lindbergs Flyvninger. 

!Øvrigt var de mange Opgaver, der blev betroet Or
logskaptajn Dam baade af administrativ og praktisk 
Art Han var brugbar baade i Ministerialbygningen 
og i Marken. Saa alsidigt tegner Billedet sig, at vi 
husiter ham baade som Marineflyver, Kontormand, 
Skibsc!1.ef, Fortchef og nu sidst som Films-Eksperten. 
Der var noget af Pioneraanden i ham. Derfor befandt 
han sig vel som Flyver omkring 1916 og som Films
mand 15 Aar senere. 

Særligt paa det sidste Felt blev hans Navn kendt 
ud over Landet - ikke mindst som Skaberen af den 
udmærkede Islandsfilm. Hans Arbejde med militære 
Film kom hurtigt »Folk og Værn« til Gode, idet disse 
Film har ledsaget Hundreder af vore Foredrag og bi
draget til at øge Forstaaelsen i vort Folk af Værne
nes Væsen. 

Det var derfor kun naturligt, at Orlogskaptajn Dam 
fik Ledelsen af vor Films-Afdeling. Han havde ved 
forskellige Tjenesterejser - ikke mindst i Sverige -
studeret dette SpØrgsmaal og saa store Syner for Fil
mens Fremtid - ogsaa hvad Smalfilm angaar. Kunst
nerblod var der i ham, baade naar han skrev paa et 
Filmsmanuskript eller stod paa Islands Fjelde, i Fly
vemaskinen eller paa Skibsdækket med Kameraet i 
Haanden. Han var selvskreven til Posten. 

De 2 Film, »Danmarks Rige - Folkets Værn« og 
»Konge, Folk og Værn«, som nu skal til at gaa Lan
det ::iver, blev det sidste Arbejde, som han kom til at 
skabe. Som mange Kunstnere kunde han være noget 
af en særpræget Mand, for hvem Samarbejdets Kunst 
ikke var noget afgørende. Men som Kammerat og 
Arbejdsfælle vil han ogsaa i »Folk og Værn« blive 
savr:et og mindet. Maatte det lykkes os at fØre vi-

Den første Spire 
Spørgsmaalet om militær-social Forsorg - ikke 

mindst som det har været effektueret i Sverige -
har her i Bladet og ved vore forskellige Kursus været 
indgaaende behandlet. 

Det har endvidere vist sig, at saa godt som hele den 
danske Presse har omfattet dette vigtige SpØrgsmaal 
med den allerstørste Interesse, ligesom de militære 
Adrrinistrationsgrene har taget de her omhandlede 
SpØrgsmaal op til en Realitetsbehandling. 

Som det fØrste konkrete Udslag af disse Overvejel
ser, er det os en Glæde at kunne anføre, at Marine-

Orlogskaptajn A. M. Dam. 

dere, hvad han med saa stor Energi og Ild:1.u fik Lov 
at sætte i Gang. Og lad os hver Gang vi ser hans Film 
paa det hvide Lærred mindes hans store Evner og 
Indsats som Tak. 

Orlogskaptajn Dam, der var Ridder af Dannebrog 
og af Islands Falk, blev begravet i Stilhed den 14. Fe
bruar. Han efterlader sig Hustru, Fru Inger Dam, 
Datter af Oberstløjtnant Holger Nielsen, samt en Søn, 
der er gaaet i Faderens Fodspor som Filmsr:1and. 

Kai Har.imerich. 

ministeriet efter Samraad med Socialministeriet fra 
1. Februar har stillet en Socialraadgiver, H::-. Thisted
Jensen, til Raadighed for Søværnets Personelkontor 
og de igangværende Eksercerskoler for forsøgsvis at 
yde Vejledning til det værnepligtige Personel i Spørgs
maal vedrørende Socialforsorg og lignende. 

Fra »Folk og Værn«s Side hilser vi dette Initiativ 
med den allerstørste Forventning, idet vi er overbe
vist om, at Socialraadgiverens rette Placering mellem 
de militære Chefer og det værnepligtige Y!andskab 
uden al Tvivl vil komme til at faa den allerstørste 
Betydning for begge Parter til Gavn for den voksende 
Udbygning af Forholdet mellem Folk og Værn. 

K.H. 
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ARBEJDERE OG VÆRN 
Af Formanden for De samvirkende Fagforbund 

Eiler Jensen 

De samvirkendes Fagforbunds Formand gØr nedenstaaende Rede for 
sit og Arbejdernes Syn paa Folk og Værn-Arbejdet, som Eiler len
sen paa mange Maader har deltaget i og ydet sin Støtte. 

I Arbejderbevægelsens Barndom og et langt Stykke 
frem i Tiden var Arbejdernes Indstilling af sam

fundsomstyrtende Karakter, og med god Grund for
øvrigt. Der var virkelig ikke meget at miste, og de 
berettigede Krav, der blev fremført fra Arbejderside, 
mødte en kold Skulder fra Samfundsmagtens Side. 
Der er ingen Grund til at skjule, at alt for ofte stod 
baade Præsteskabet og Militærvæsenets Ledere paa 
den Side, der viste Kølighed over for Arbejderne; 
men efterhaanden har man konstateret, baade at Ar
bejderne har faaet en Del af deres Krav opfyldt, og 
at der er en stadig bedre Forstaaelse i andre Sam
fundslag o·;er for Arbejderne. 

Den generelle Indstilling fra den gamle Tid om, at 
Arbejderne intet Fædreland havde, ophørte derfor og 
blev senere af!Øst af den pacifistiske Indstilling om 
Broderskab og Fred mellem Folkene. Men Tidens Be
givenheder har vist, at Verden ikke er moden til et 
saadant BrJderskab. Derfo1· staar Arbejderne nu med 
en positiv ::ndstil1.ing over for vort Forsvar. 

* 

Fra Fortidens - saadan fØlte vi det - ofte no
get brØsige og uforstaaende Officerstype, hvoriblandt 
der vel af og til ogsaa fandtes nogle saakaldte }>Sol
datermishandlere«, er man naaet over til en moderne 
og forstaae~de Type Ledere inden for Hær og Flaade, 

Folk, der bestræber sig for at sætte sig ind i de 
store Massers Levevilkaar, Mentalitet og Terminologi. 
Uden at slække paa Kravet om Disciplin og perfekt 
Uddannelse er Nutidens Befalingsmænd Mennesker, 
og de Værnepligtige og Indkaldte kan føle, at de har 
med Mennesker at gøre. 

Jeg har haft Lejlighed til ved det udmærkede Op
lysningsarl:ejde, der udføres af »Folk og Værn«, at 
tale til Befalingsmænd, baade paa Frederiksberg Slot 
og paa SØcfficersskolen, ligesom jeg har haft Lejlig
hed til at tale med adskillige aktive Befalingsmænd, 
og det har været mig en Glæde at give Udtryk for 
nogle af fc-rannævnte Tanker. Jeg har redegjort for 
Fagbevægelsens Opbygning, for Fagbevægelsens For
maal, dens Arbejde og dens Indstilling, og jeg har 
ikke undladt at fortælle, at vi gerne saa en nærmere 

Arbejderne udgØr, og vore Værn. Jeg har blandt an
det peget paa det udmærkede Tilnærmelsesmiddel, 
der ligger i, at Befalingsmændene kan tale med de 
Værnepligtige om deres Virke ude i det civile :.iv; 
det varmer Hjertet paa en Soldat, naar han kan tale 
med sine Foresatte om mange af de Ting, som interes
serer ham, og eventuelt trykker ham; og jeg har :laft 
Lejlighed til at konstatere, at mange Befalingsmænd 
virkelig benytter dette Tilnærmelsesmiddel ganske 
spontant. For det er af stor Betydning at lære hin
anden at kende, at forstaa hinanden, - og at forstaa 
hinanden er ensbetydende med en Afpasning i Tan
kesæt. 

Det er noget vanskeligt for en Foredragsholder i en 
Kreds af Militære at kunne spore, hvilket Indtryk de 
Foredrag, der holdes, gør paa Forsamlingen. De er 



Side 62 FOLK OG VÆRN Nr. 3 

opnærksomme TilhØrere, og jeg har det Indtryk, at 
der bag den korrekte, nøgterne og lidt kØlige Hold
ning, der er karakteristisk for Befalingsmanden, vir
kel;g findes en glimrende Forstaaelse af vore Vilkaar. 
Hv-.LS de omvendt har faaet Indtryk - f. Eks. ved mi
ne Indlæg - af en større Forstaaelse af vore Værns 
Vifaaar og Betydning i Arbejderbefolkningen, saa er 
meget naaet. 

Arbejdere og Værn har under Indtryk af den Ud
vik..:.ing, der har fundet Sted, søgt hinanden, fordi de 
hØrer til samme Folk og samme Samfund. Saa kort 
Tid der end er gaaet, forekommer det mig dog, at 
denne fælles Følelse og den ny Mentalitet, som jeg 
har omtalt foran, allerede nu bærer gode Frugter. 

Som Situationen ligger kan disse kun i ringe Grad 
vise sig i Praksis. Vi hilser dog f. Eks. med Glæde, 
at ..,Folie og Værn<<S Indsats for en Forbedring af de 
Indkaldtes Kaar, straks mødte fuld Tilslutning i 
Befolkningen og gennemførtes af Forsvarsministeren. 
- Men iØvrigt bØr hele den Samfølelse, der næres af 
Bladet »Folk og Værn« samt paa de mange MØder og 
Kursus, paa ingen Maade undervurderes. Den vil, 
naa-r Tiden er inde, forhaabentlig bidrage afgørende 
til at bringe hele ForsvarsspØrgsmaalet ud af Split
telsens og ind i Samlingens Aand. 

Derfor anser jeg det Oplysningsarbejde, som ud
føres af »Folk og Værn«, for værende af en Betyd
ning, der rækker langt udover· Øjeblikket, og jeg 
tror, det er et Saaningsarbejde, hvis Afgrøde vil 
kunne hØstes, naar den nuværende Krig er forbi, og 
der.. Fred er kommet, som vi haaber paa. For vi har 
- som Folketingsmand Bomholt engang skrev 
alle: lært mere af disse Aars Virkelighed end af 20 
Aars Militærdiskussion. 

Reserveret 

s. 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 60 1 

----------------\ 
\ \ 

cSoch\L · .Demoltraten 

\ 
et moderne 
med Folket bag sig 

--------

Hovedstadens 

Brugsforening 
A. m. b. A. 

P. HATTEN & CO. 
{Aianho 
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FELTSPORT 
Den nuværende Krig har paa alle Krigsskueplad

ser s:illet de største Krav til Troppernes Fysik 
- og dermed til deres Evner til under de haardeste 
Vilkaar at bevare deres Y dedygtighed, Aandsnærvæ
relse og Handlekraft. 

Rusland3 Kulde og Afrikas Hede, Ostindiens Jungle 
og Balkans Bjerge, de lange Marchers Udmattelse og 
Manglen paa søvn, - intet af alt dette har kunnet 
standse Operationerne. Og hver Gang viste det sig, at 
de Officerer og det Mandskab, der bedst kunde holde 
til disse vældige Belastninger og bevarede den største 
Rest af fysisk og moralsk Kraft til den sidste og af
gørende Kraftanstrengelse - de vandt. 

Det drejer sig her ikke alene om et Idrætsstævnes 
enkelte og sammenbidte Sportspræstation. Det drejer 
sig om Messernes rent fysiske Udholdenhed i Dage og 
Uger, gen..-i.em udslidende Marcher, Sult og Tørst, un
der Storrr.lØbet gennem den fjendtlige Ild eller For
svarets hvileløse Kamp og om udhungrede dØdsens
trætte Mænd med Øjne, der svider af Mangel paa 
SØvn, - det drejer sig om, at disse Mænd efter alt 
dette endnu har den Trevl af Energi, Beslutsomhed 
og korporlig Kraft igen, der skaffer dem Overlegen-

Lidt iiovedk.uls ned ad Skraaningen. (Schweiz). 

Nærkamp. (Schweiz). 

hed over Fjenden, - baade naar det gælder o.:fice
rernes Evne til Overblik, Koldblodighed og ly:isnar 
Beslutning samt den enkelte Mands Indsats i den af
gørende Nærkamps sidste Sekund. 

Derfor har saavel Befalingsmændenes som Mand
skabets fysiske Træning ogsaa faaet en fremtrædende 
Plads i alle Værn. Man lægger den største Vægt paa 
denne Træning, og man søger at fremme Interessen 
for den, baade hos de tjenstgørende og ude i Befolk
ningen. 

Ude i Befolkningen sker dette ved Støtte -::il og 
Samarbejde med Idrætsbevægelsen, til lige Nyt:e for 
denne ug Værnene. En Sportsgren som f. Eks. Ter
rænsporten fremmer Værneideen og Kærligheden til 
Fædrelandet ved at bringe sine Udøvere ud i Hjem
stavnens Natur og Folk samt ved at give dem en all
round sportslig Træning; men samtidig vækker den 
Interessen for den særlige Sportsgren, s·om Udøveren 
har bedst Anlæg for, og dette kommer den alminde
lige Idrætsbevægelse til Gode. 

* 

I selve Værnene sker den fysiske Træning ved 
Hjælp af Feltsporten, der har taget et vældigt Op
sving, saaledes som det f. Eks. fremgik af »Folk og 
Værn«s Artikel om Schweiz i sidste Nummer; og vi 
bringer her et Par Billeder derfra. 

Af den ny svenske Militærkalender, som vi under 
»Samlebaandet« bringer en yderligere Anmeldelse af, 
fremgaar det desuden, at man nu i Sve1·ige har erstat
tet det hidtidige »Militåre idrottsm8rket<< rr.ed et 
»Fiiltidrottsmiirke«J som forøvrigt ogsaa civile kan 
konkurrere til. - For at stimulere Interessen findes 
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Forhindringsløb ove1· 150 m med umiddelbart paafØl
gende Granatkastning (Granater (L 0,6 kg). 

tillige et »FQltidrottsmUrke i jii,1·n« for ældre og de 
ganske unge. 

Kravene til Fåltidrottsmlirket, der kan tages i Bron
ce, SØiv, Guld samt i forgyldt SØiv med et Felt af 
blaa Emaille, er fØlgende: 

1) En Udholdenhedsprøve til Fods, paa Ski eller paa 
Cykle med Oppakning. 

2) En Orienteringsprøve i ukendt Terræn, paa sær
lig Bane eller paa Ski. 

3) Skydning. 
4) 150 Meters Forhindringsløb med umiddelbar paa

fØlgende Haandgranatkastning. 
5) 50 Meters LØb med Opgivelse af Hurtighed. 

For at karakterisere nogle af de Detail-Krav, der 
stilles, afbilleder vi Militærkalenderens Eksempel paa 
Forhindringerne under det 150 Meter Løb med umid
delbar paafØlgende Haandgranatkastning. Fordringer
ne i Tid er 55, 42 og 38 Sek. for henholdsvis Bronce-, 
SØlv- og Guldmærket; og Tiden tages i det Øjeblik, 
den fØrste af de 2 Haandgranater å 0,6 kg kastes. 

Bestemmelserne for Haandgranatkastningen er iØv
rigt følgende: 

Første Granat kastes fra Maalinien mod en Maal
flage, der ligger i en Afstand af 70 m. Deltageren lø
ber derefter frem til Granatens Nedslagssted, hvor 
han falder ned i liggende Dækstilling. Herpaa kan 

Svendborg Amtstidende 
(Opre!lel ved kgl. Prlvlleglum 1842) 

,,.. Amfefs ældsfe Blad, der læses over hele Sydfyn 
An11oncerillg i Svendborg Amfsfide11de 

giver altid de bedste Resultater 

Hovedkontor l Svendborg, Tlf. 40 (2 L.) • Frlralkonlor i Rudkøbing, Tlf. 346 
Ringe, Tll. 48, Hesselager, Tlf. 97 og Ollerup, Tlf. V. Skernlnge 185 

I Kamp med »General Mudder«. (Schweiz). 

han springe op til en Kastestilling efter eget Valg, 
men skal derefter atter indtage den liggende Stilling. 

Dette andet og sidste Kast gælder ligeledes Maal
flagen. Den Tid - fra Opspring og til Deltageren 
atter indtager den ledende Stilling - maa ikke over-
skride 4 Sekunder. W. 

Randers Dagblad 
og FoU.:elitll'nde. 

- sagligt og paalideligl 

S. & L. Sydsjællands Jernforretning 1/s 
Næstved DybbØI-Posten 

Kolding Telefon 1490 

Folkebanken for Als & Sundeved Dansk Sinker & VannekedeL Komp.¼ H. Schubelers Sønner 
Malermestre 

Sønderborg Bredgade 58 

Telf. C. 12179 & C. 14809 Slagelsegade 5 Tlf. Central 4206 



Nr. 3 FOLK OG Vll':RN Side 65 

DANSKE STORMPIONERER 
Af Ingeniørkaptajn Wieth Knudsen 

Start med Gummibaad. 

N utide:'.1s stærke Befæstninger, hvad enten det gæl
der Beton- og Panserværker eller mere primi

tive Værker af Træ og Jord, kan, hvis de er rigtigt 
placerede, vanskeligt nedkæmpes af Artilleri, dels 
fordi deres Overdækninger er saa tykke, at de ikke 
kan gennemskydes, dels fordi Maalene er saa smaa, 
at det vilde koste et alt for stort Forbrug af Ammu
nition. 

Man gik derfor i Udlandet nye Veje, idet man til 
at nedkæmpe stærke Værker og Hindringer benytte"'" 
de specialuddannede og specialbevæbnede Tropper, 
Stormpior:erer. De sattes ind som Vej- og Banebry
dere for de andre Vaaben i et intimt Samarbejde med 
disse. 

Ogsaa l:erhjemme har man taget fat paa Skabelsen 
af Stormpionerer, og i de sidste to Aar har der været 
givet danske Pionerer Uddannelse heri - foruden i 
deres sædvanlige tekniske Discipliner: Broarbejder, 
Sprængni::lger, Ødelæggelser, Pioner- og Feltbefæst
ningsarbejder, Gasrensning, Jernbane- og Vejarbejde, 
Minering '.J. s. v. 

Men da de udenlandske Stormpionerer er opstaaet 
med Henblik paa Angreb mod permanente Fæstnings-

linier, som ikke umiddelbart kan siges at foreligge 
for os, maa man selvfØlgelig herhjemme vogte sig for 
slavisk Efterligning og søge at tilpasse Begrebet til 
danske Forhold. 

De Opgaver, der kan komme til at foreligge for 
danske Pionerer, kan bl. a. være fØlgende: 

Opsøgning og Rydning af Landminer, Spærringer 
og Hindringer af enhver Art. 

Ødelæggelses- og Sprængningsarbejder, dels i 
Terrænet, dels under Angreb paa befæstede An
læg. 

Overraskende Overgang over VandlØb ved Baade 
eller Spange for at muliggøre hurtig Broslagning. 
Udlægning af Minefelter. 

Uddannelsen 

Mandskabet skal være af første Klasse. Det skal 
være kraftige og intelligente Folk med absolut godt 
Helbred, saa at der gennem en haard Træning kan 
stilles store Krav til dets HaardfØrhed og Udholden
hed. 

Uddannelsen skal fra første Dag drives i offensiv 
Aand og tilsigte at fremme Mandskabets fysiske Træ-
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ning. Denne skal omfatte mange og lange Løb (her
under Terræn- og Orienteringsløb), Gymnastik, Felt
gymnastik og anden Form for Legemsøvelser, Bajo
netfægtning, Nærkamp og Haandgemæng under for
skellige Former, Boksning, Jiu-Jitsu1 lange og hurtige 
Marchture og talrige Øvelser i Terrænet. 

Hertil kommer Uddannelsen i Betjeningen af auto
mat,.ske Vaaben, især Rekylgeværer og Maskinpisto
ler, og i Brugen af Flammekaste1·e samt en omfattende 
Haandgrenadeniddannelse, som ikke kun skal ind
skrænke sig til et Par Kast fra dækket Standplads. 
Den skal desuden udvides til Kast fra aaben Mark 
uden Dækning eller fra Grøft eller anden Terrængen
stand for at vænne Soldaten til Detonationen og 
Haandbombens Virkning. Under Uddannelsen skal der 
trænes i Kamp alene med Haandbomber mellem to 
Parter og i Kamp mellem Gevær og Haandbomber 
og andre Nærkampvaaben som Kniven (Knivbajonet
ten), Slyngen, Spaden, Knippelen, Strikken (Klaver
traaden) og andet. 

D:.sse Øvelser kan foregaa i Terrænet eller i et 
særligt indrettet Øvelsesterræn, en Nærkampbane, 
som blot kan bestaa af et enkelt Gravsystem samt 
nogle Minetragte og Skyttehuller og lidt Pigtraads
hegn.Igennem dette Terræn foretager Pioneren Frem
rykninger i fuld feltmæssig Udrustning og udsættes 
for forskellige Overraskelser af opdukkende Mod
standere. 

I Tilslutning til Nærkampøvelserne paa Nærkamp
banen foregaar der en detailleret Sprængningsuddan
nelse, især med Henblik paa at fjerne Hindringer og 
Ødelægge stærke Feltbefæstningsanlæg, idet Mand
skabet ved disse Sprængninger trænes til at ligge saa 
tæt som muligt paa Objekterne. 

A: andre Øvelser skal nævnes Overgang ove1· Vand
løb ved Svømning eller ved Anvendelse af Gummi
baade o.l. og sidst, men ikke den mindst vigtige Disci
plin: Minesøgning og -rydning samt Udlægning af 
Land.miner. Dette er en meget vigtig Pioneropgave i 
Nut:.dens Krig. Den er tillige, især hvad førstnævnte 
Forhold angaar, en uhyre farlig og meget nervepir
rende Virksomhed, da man aldrig paa Forhaand kan 
vide noget sikkert om Modstanderens Miner. Man 

Rpgslø,·. 

ved ikke, hvor de er lagt ud, hvorledes de er placeret 
i Forhold til hinanden, hvorledes de virker, hvorledes 
de er konstrueret o. s. v. 

111.idler 

De Midler, som Pioneren kan være udstyret med 
under en Kamp, er fØlgende: 

Rekylgeværer, 

Maskinpistoler, 

Haandbomber og andre Nærkampvaaben, 

Landminer og MinesØgningsmidler, 

Flammekastere, 

Sprængladninger egnede til Anvendelse overfor 
Dækninger, Hindringer m.v., 

Traadsakse med isolerede Haandtag til Overklip
ning af elektriske Hegn, 

Benzinflasker og andre tilsvarende Genstande, 
RØgslØringsmidler og 
Gummibaade. 

Enkelte af ovennævnte Vaaben har imid~ertid alle
rede været omtalt her i Bladet, hvorfor kun et Par 
af Kampmidlerne skal omtales kort. 

Sprængladninger bruges dels i koncentreret Form 
dels som Rækkeladninger. 

De koncentrerede Ladninger kan være af forskel
lig Størrelse afhængig af det Objekt, der skal spræn
ges, De kan være fra 3-50 kg; de største Ladninger 
er ofte delt i mindre, saa de kan transporteres af den 
enkelte Mand. Ladningerne kan lægges direkte paa 
Anlægget, der skal Ødelægges, og kan da have Form 
efter det, eller de kan ved Hjælp af lange Stager 
stikkes ind i Aabninger~ Skydeskaar o. 1. 

Rækkeladninger er langstrakte Ladninger, fastbun
det til ca. 1,5 m lange Brædder, eller, hvis Spræng
stoffet er i Pulverform, i Jernrør, der kan skrues 
sammen. Ladningerne anvendes mod Pigtraadshegn. 

Gummibaadene findes i forskellig Størrelse. Mel
lemstørrelse har en Bæreevne paa 1000 kg og kan 
enten fØre 8-10 Mand med Udrustning e1ler lettere 
Materiel som Maskinkanoner, Motorcykler o. s. v. Og
saa som Underlag for lettere Broer er de brugbare. 
De pumpes op med en Fodpumpe af Blæsebælgsform 
paa 1-2 Min. De er lette at fØre frem ige:mem Ter
rænet og er paa Grund af Inddelingen :. flere fra 
hinanden adskilte Rum kun lidet saarbare. 

Stormpionerernes Angreb 

Alle de nævnte Pionerkampmidler bliver omhygge
ligt samarbejdet, og det skal til Slut omtales, hvor
ledes et Angreb paa et mindre Værk omgivet af Mi.:. 
nefelter, Pigtraadshegn og Pansergrave kunde tænkes 
udfØrt og ogsaa herhjemme er udført. 

Pionerangrebsstyrken kan være en Deling opdelt i 
3-4 Troppe, hver paa en Fører og 10-12 Mand. De 
er udstyrede med Flammekastere, Rækkeladninger 
paa Brædder og i RØr, koncentrerede Ladninger i 
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Sække eller paa Stager, 
Benzinflasker, Traadsakse, 
MinesØgningsmidler(Sonder
stænger eller elektromagne
tiske Minesøgere) og Storm
stiger til Overvindelse af 
Pansergrave o. 1. Endvidere 
har de alle Haandbomber og 
enten Karabin eller Maskin
pistol. Angrebsstyrken er en
kadreret af Fodfolksstyrker, 
der støtter Angrebet ved at 
holde de tilstødende Anlæg 
under Ilcl 

Forud :or Angrebet gaar 
en omhyggelig Rekognosce
ring samt detailleret For
beredelse af Materiellet, saa 
alle Overraskelser saa vidt 
muligt k81 undgaas. 

RekognJsceringen omfatter 
især et St..1dium af Terrænet, 
saaledes at den mest hen
sigtsmæssige Fremryknings
vej kan henyttes for de en
kelte Tropper; enhver For
hØining, Lavning, Grøft, Gra
nathul og Buskads, kost sagt 
enhver Terrængenstand bli
ver undersøgt med denne 
Mulighed for Øje. 

sammen til en langstrakt 
Ladning, der skydes ind un
der Hegnet. 

- Under Sprængningerne 
dukker Pionererne sig godt 
i Granathullerne for ikke 
selv at blive ramt. Umiddel
bart efter Sprængningerne 
trænger de gennem de frem
bragte Aabninger i Regnet 
tæt ind paa Anlægget. Flam
mekasternes Ildstraaler ret
tes mod Aabninger og Sky
deskaar, hvorved Modstan
derne tvinges til at trække 
sig bort fra dem. De øvrige 
Pionerer trænger under Be
nyttelse af Skydeskaarenes 
dØde Vinkler frem til og bag 
om, eventuelt ovenpaa, An
lægget. De koncentrerede 
Ladninger og Benzinflasker
ne kastes eller skubbes ind 
i Aabninger, lægges paa 
Døre, Luger o. 1., medens 
Haandbomberne og Maskin
pistolerne anvendes mod le
vende opdukkende Maal. 

Materiellet tildannes i de 
rigtige Længder ti] Række

Flammekaste1·. Dette Eksempel paa Pio

ladninger, de mest passende koncentrerede Ladnin
. ger udvælges, Tændsnorene (»Lunterne«) tilskæres i 
de rigtige Længder, Stormstigerne slaas sammen, 
Flammekasterne fyldes med Flammeolie og enkelte 
Dele skiftes og fornyes o. m. a. 

Saafre:!llt Anlægget - som antaget - er omgivet 
af et Minefelt, maa Angrebet ske i MØrke, idet Ryd
ningen a: en Vej gennem Minefeltet vil tage lang Tid. 
Saa kravler Minesøgerne med deres Redskaber frem 
i Spidse~ for Troppen, idet de forsigtigt fØler sig 
frem me:l Hænder og Sonderstænger. Støder de her
ved paa en Mine, udgraves den ved at kradse Jorden 
til Side :ned Hænderne, idet det undgaas at trække 
i Traade, der er i Forbindelse med Minens Tænde-
1nekanisme. Saafremt Minen kendes, gaar Udgravnin
gen forh~ldsvis let, i modsat Fald maa der vises uhyre 
Forsigtighed; men naar en Mine først er fundet og 
udgravet, vil Arbejdet gaa raskere med de næste, 
da disse ofte vil være placeret med regelmæssige 
Mellemr..1.m. 

Efter .>Gennemlusningen« af Minefeltet overvindes 
Gravene med Stormstigerne, og Troppene ordner der
efter i f'J'rhaandenværende Granathuller o. 1. Række
ladningerne, der skal anvendes mod Pigtraadshegnet, 
der omgiver Anlægget. De forskellige Brædder og 
Rør meC. Ladninger, der er fremført af de respektive 
Pionerer langes fra Hul til Hul og samles eller skrues 

nerernes Optræden viser alt
saa, at deres Kamp ofte vil foregaa i Fjendens umid
delbare Nærhed. De maa derfor være dristige og 
besjælede af en ubrydelig Vilje til at lØse Opgaverne 
trods alle Hindringer. De maa være grundigt in
struerede og være fuldt fortrolige med deres Funk
tioner indtil mindste Detaille og have Evne i hvert 
enkelt Tilfælde til at tilpasse sig Situationen og Fjen
dens Optræden. 

Kravene til de enkelte Folk er derfor meget store, 
og de maa have en omhyggelig Træning bag sig med 
mange realistiske Øvelser. 

»Fm·spidsen« gaar over. 
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Befalingsmændene og den civile Idræt 
En Tak fra Nordslesvig. Af Bankprokurist Miiller-Kristiansen, Sønderborg 

I Anledning a,.f en Tale, som Besty1·elsesmedlem i Dansk Idræts For
bunds Hovedbestyrelse, Bankp1·01curist Hans MilUer-Kristiansen for 
nylig har holdt i Sønderbo1·g, b1·inger »Folk og Værn« nedenstaaende 
Udtalelse af Mi.i.Her-Kristiansen. 

Bankprokurist 
Muller-Kristiansen. 

D et er med den stør
ste Glæde, at jeg 

paa denne Maade faar 
Lejlighed til at bringe 
den Tak, jeg tidligere 
har sØgt at rette til dan
ske Befalingsmænd for 
deres Indsats for Idræts
arbejdet her i Nordsles
vig, frem for et større 
Forum. 

Genforeningen fandt 
Idrætten her i Lands
delen i en sørgelig For
fatning, hvilket kun .var 
naturligt paa Grund af 
Forholdene. Men den 
fandt samtidig en Ung

dom, der i sig bar en naturlig og stærk Trang til 
at tage fat og være med i et sundt og godt Fritids
Idrætsliv. Betingelserne, for at et saadant kan trives 
og udvikles, er naturligvis i første Række, at der fin
des kvalificerede og egnede Lærere og Instruktører, 
- ikke alene Mænd, der selv er teknisk dygtige 
Idrætsudøvere, men ogsaa Mænd, der samtidig har 
pædagogisk Sans og kender Ungdommens Veje og 
Indstilling. 

Her havde de tre Garnisonsbyer i Landsdelen det 
Held eller den Lykke, at allerede blandt det fØrste 
Hold Soldater, der kom herned med SØnderjydsk 
Kommando, fandtes der en Række Befalingsmænd -
med General Mo.ztke i Spidsen - der forstod ogsaa 
det Arbejde, der ventede inden for den frivillige 
Idræt paa saa mange forskellige Omraader, og som 
med Iver, Lyst og Interesse gik ind for dette Arbejde. 

Og som det begyndte saa lykkeligt i 1920, har det 
fortsat siden. Mandskaber og Befalingsmænd har sta
dig skiftet, men Aanden har været den samme. Tal
rige Befalingsmænd, udgaaet fra Hæ1·ens Gymnastik
skole, har i disse Aar udøvet en meget betydelig Ind
sats for Idrætslivet her i Landsdelen, ofte naturligvis 
som betalte Lærerkræfter, men lige saa ofte været 
med i det frivillige og ulØnnede Arbejde. ~ksemplerne 
er utallige, men lad mig her blot nævne et Par en
kelte, f. Eks. om det Tilfælde, hvor en Overofficiant, 
Dag ind og Dag ud, viede al sin Fritid til en Roklub. 
Det var ganske enestaaende, hvad han lik udrettet, og 
hvor han formaaede paa den smukkeste Maade at 
sætte sit Præg paa Foreningens Liv, og sjældent har 

et Æresmedlemsskab været mere vel fortjent end det, 
han rejste bort med. - Eller et andet Tilfælde, hvor 
en ung Premie1·løjtnant blev Formand for en Atletik
forening, og hvor han, ved sit ihærdige og uegennyt
tige Arbejde og ved sit gode Eksempel, fi~ sat Fart, 
Liv og Udvikling i Tingene, for slet ikke at tale om 
de mange, mange Eksempler paa, at Befalingsmæn
dene har ofret deres Fritid som Instruktører og Kon
trollører ved Idrætsmærkeprøver. 

Dertil kommer, at det har været naturligt at holde 
Stævne1· mellem Garnisonerne, Befalingsmandsskoler
ne og de I,okale Foreninger; og saavel ger:nem disse 
Stævner, som gennem Befalingsmændenes Arbejde og 
Virke, er der blevet skabt en fortrinlig og : hØj Grad 
nyttig Vekselvirkning, som vi tror har været til Gavn 
og Udvikling for alle Parter. 

Har været! Ja, for som det saa ofte gaar med de 
Goder, man har, - at man glemmer at skønne paa 
dem, - saadan er det vel ogsaa gaaet he::.". Vi kom 
efterhaanden til at finde det ganske naturligt, at et 
saadant Gode var lagt hen til os. Først nu, da For
holdene fører med sig, at vi for en Tid h2r maattet 
tage Afsked med vore Soldater, bliver det os igen 
ganske klart, hvad de betød for os. 

Og derfor kan vi nu ikke nøjes med at sige: Har 
været. - Vi maa indenfor Idrætslivet have Lov til at 
sige, at ogsaa vi længes efter og glæder os til den 
Dag, da Samarbejdet og Vekselvirkningen igen kan 
genoptages og yderligere uddybes og udvikles til 
Gavn og til Fremme for alt det, vi i Fællesskab hol
der af. 

Et Udsnit af Menneskemængden, der i Sønderborg 
paahØrer Regimentsmusikken. 
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PAA GRØNLAND 

Af 

Kaptajn 

J. Helk. 

; 

»Gertrud Rask« under Grønland. 

25. April: 
29. Ap1fl: 
30. April: 
1. Maj: 

2.Maj: 

3. Maj: 

4.Maj: 
5.Maj: 
6.Maj: 

7.Maj: 
8.Maj: 

Afrejse til Grønland med »Gertrud Rask«. 
Stærk S!ingren. Høj Sø. 
Stærk Slingren. Høj Sø. 
Som i Gaar. 
Storm. SØ over Dækshus og Bro. Skibet gØr 
ingen Fart af Betydning. 
Storm. Høj SØ. Surt! B. klarer sig fint, jeg 
selv kun saa nogenlunde! Efte1·haanden dog 
nogen Aftagen i Blæsten. 
Ringe Dønning. 
Godt Vejr, 
Friskende Vejr. Nogen Slingren. Kommer 
ingen Vegne med denne ... Skude. Nu haard 
Kuling, svær SØ. 
Storm. Svær SØ. 
Svær SØ) Storm. Middag: Stiv Kuling) Sne
tykning, drejede unde1· Kl. 23. 
Naaede i Nat at se Kap Farvel. D1·ejede at-

Atlanterhav. 

10. Maj: 

11. Maj: 
12.Maj: 
13.Maj: 

ter til Kl. 8.40. Stiv Kuling. Hele Natten til 
den 10. underdrejet. 
Meget svær Sø. Ligger underdrejet endnu. 
Kl. 20 prøvede vi at gaa fuld Kraft, - men 
kom ingen Vegne! 
Fint Vejr, - mindre Sø. Isfjælde. 
Ingen Sø. Kaptajnen gav Afskedsmiddag. 
Kom til Godthaab Kl. 15.00. 

Det er hvad Dagbogen siger om en »bevæget« 
Rejse til Grønland. Ikke meget; - men man er 

heller ikke rigtig i Humør, naar alting vipper og gyn
ger, og man egentlig har mest Lyst til at »staa af« et 
Øjeblik for at hvile sig! 

Men Rejsen er endt - og glemt -, og Arbejdet 
skal i Gang. 

Det, det i store Træk drejer sig om for Geodætisk 
Instituts Triangulatorer - civile Geodæter og Offi
cerer af Hæren - er at fremstille et Net af Triangu
lationspunkter, d. v. s. Maalestationer, oppe i Fjæl
dene og ude paa Kystens Skær og Smaaøer, saaledes 
at der paa dette Grundlag ved Hjælp af Flyvefoto
grafier kan udarbejdes et Kort over Landet. Hidindtil 
har man kun haft saa taalelige Kort, - opmaalte gen
neffi mange og besværlige Ekspeditioner i forrige Aar
hundrede, hovedsagelig af Marinens Officerer. 

Disse Kort er stadig forbedrede hist og her, - men 
er dog kun, hvad man kan kalde Oversigtskort, be
hæftede med mange og store Fejl, og iØvrigt Kort ho
vedsagelig over Kystomraaderne. 

Geodætisk Institut har siden sin Oprettelse i 1928 
hver Sommer haft store Arbejder i Gang deroppe for 
at fremstille et sammenhængende, ensartet Kortværk, 
- og et af de smaa Led i dette Arbejde er da Trian
gulationen. 



1. Ovenpaa Skyerne i Godthaabsfjorden. 

2. Paa Gletcheren. 

3. Drenge er Drenge - ogsaa paa Grøn

land. 

4. Bopladsen »Grædefjorden« (Hunden 
paa Billedi=t er en 1 i 11 e Hund). 

5. Paa Fjældtoppen. 

6. Fjældopstigning. 

7. Ubekvemme Teltpladser. 

8. I{ateketen ~ Bopladsens Øvrighed. 

9. Motorhaaden for Anker. 

10. Paa Vej op - med Beskyttelse mod 
Myriader af Myg. 

11. Teltet gravet frem - efter 3 Dages 

Snestorm. 
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Paa Rekognoscering. 

Saasnart Ekspeditionen er i Land, begynder Ar
bejdet med at vælte de Hundreder af forskellige Ting 
ud af de mange og store Kasser, fordele dem til Maa
lerne, faa Sagerne ombord paa de smaa Motorbaade, 
- Geodætisk Institut ejer 4 saadanne Baade, særligt 
byggede og indrettede til Formaalet -, atter stuve 
det he:e ned rundt om, hvor der er Plads, - endnu 
engang faa gennemgaaet Instrukserne om Opgaven 
med Ekspeditionens Chef og saa afsted - ud til det 
forberedende Arbejde. 

Inden selve Maalingerne kan begynde, maa man 
nemlig finde ud af, hvat der kan maales, d. v. s. finde 
Punkter, hvorfra der er Oversigt til Nabopunkter, 
saaledes at der, som det hedder, bliver fuldmaalt i 
Trekanterne. 

Triangulationsnettet bestaar af store Trekanter (Si
der op til 60-70 ja 80 km) og i alle Trekanthjørner 
skal alle Vinkler maales. Det kan altsaa ikke nytte 
noget, hvis der et enkelt Sted er en Fjældryg imellem 
- saa falder hele Trekantrækken, og man maa prøve 
at finde et andet Sted, hvor Sigtet kan gaa igennem. 
Der skaL være Forbindelse. 

Det bliver derfor til mange og lange Fjældture, før 
man faar rekognosceret det tilstrækkelige Antal 
Punkter, d. v. s. det Antal, man det Aar kan naa at 
faa maalt. 

- Paa det gamle Kort ser det ud som om, man ved 
at gaa ind i den der Fjord vil kunne naa ind i Nær
heden af et hØjt Punkt, som maaske kan bruges. -
Ind i Fjorden! Jo, Go'morgen! - Halvvejs inde ligger 
Vinterisen endnu, og den lille Baad kan slet ikke for
cere den. Saa maa der fortsættes til Fods. Ind til 
Land, - og nu gaar det op og ned, op og ned gen
nem vildt og uvejsomt Terræn. Hver Gang det gaar 
rigtig godt opad, og man rigtig maser og kravler -
haabende at nu er det Toppen, man naar, - og at alt 
Landet vil ligge udstrakt for ens Fod, - ja saa bli
ver man skuffet, for det var slet ikke Toppen, -
men blot en lille Usselryg paa Vejen mod Højheden! 

Men til sidst kommer man jo alligevel op, og hel
digvis er det lyst hele :Døgnet paa denne Aarstid, 

Med fuld Oppakning 
efter et Hvil 
undervejs. 

saa det er ligegyldigt, om der er gaaet et halvt, et 
helt eller halvandet Døgn med Turen! Skuffelsen er 
imidlertid stor, naar man kan se alt - he:e Verden 
-, men blot ikke det eneste bestemte, man skulde 
have fat i: Det hØje Fjæld oppe mod Nord. - det 
med det skarpe Affald mod Vest, de to store karak
teristiske Sneflader og de tre smaa »Knolde.:: paa Øst
siden. Der var det, man sidst var oppe. Der er etable
ret Station, og det Fjæld skal man have Forbindelse 
med. 

Naa, - saa duer dette altsaa ikke, - men maaske 
det derovre? - lidt længere inde i Landet, - men 
paa den anden Side af Fjorden, syd herfor. 

Maaske kan Punktet her dog bruges som sekundær 
Station. Man maaler til forskellige karakteristiske 
Punkter, tegner Toninger af dem, fotograforer dem, 
beskriver dem, - alt sammen for senere at kunne 
stedfæste dem, - bl. a. paa Flyvefotografierne. Saa 
ned igen, ombord paa Baaden, ud af Fjord.en, rundt 
om Næsset, ind i den næste Fjord og »paa den igen«. 

Undervejs -

Saadan gaar 1 å 1 ½ Maaned, og endelig er Rekog
nosceringen færdig. Naar det kan tage saa lang Tid, 
er Grunden ogsaa den, at Vejret meget oite spiller 
een et Puds: Naar Skyerne ligger over Fjældene, er 
der jo ikke meget at se! 

Der er nu etableret et sammenhængenC:e Net af 
Stationer i Fortsættelse af der, hvor man siap sidste 
Aar. Der er lavet Beskrivelser af Landgangsstederne, 
Opstigningsvejene o. s. v. Alt er afleveret :il Ledel
sen, og nu skal saa det egentlige, selve Triangula
tionen, begynde. 

Man faar tildelt sin fØrste Station og »damper« af 
Sted i en af de smaa Baade, 

Alt Grejet gennemgaas for sidste Gang, Rygsæk
kene pakkes, der rekvireres Masser af Proviant, -
til en hel Maaned -, og de sidste Aftaler n:ed Baad
fØreren træffes. Saa et ordentligt »Afskedsfoer« -
og Landgangsstedet er naaet. 

Til Hjælp oppe i Fjeldet og til at bære Proviant, 
Telte, Soveposer og alt muligt andet med op har man 
2 eller 3 Grønlændere. De er lejet til at følge een hele 

Sommeren og faar foruden 
Kosten en ret god Betaling 
derfor. Det er herlige Men
nesker at have med, næ
sten altid glade og muntre, 
godmodige og hjælpsomme, 
- men hvor er det dog et 
svært Sprog at forstaa. 
Som oftest er det unge 
Mænd fra Udsteder eller 
Bopladser; de er glimrende 
i Fj ældet, kan finde Vej 
overalt, har udmærket 
Stedsans, er stærke og 
utrættelige, - me!l kan saa 
godt som aldrig tale Dansk! 
Første Gang man er sam
men med dem, er jet jo lidt 
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mærkeligt, men af de »gamle« Maalere har man faaet 
en lille Seddel skrevet op med de allernødvendigste 
10-15 Ord. (Nogen dansk-grønlandsk Ordbog findes 
ikke, eller rettere kan ikke faas mere; den er for
længst udsolgt og er mærkelig nok ikke trykt op igen). 

Hvad e:.- nu de nØdvendigste Ord? Ja, beskæmmen
de nok er Ordet »vent« meget nødvendigt. Naar man 
ikke er vokset op blandt Fjælde, aldrig har prøvet at 
kravle rt.:.ndt i saa mægtige Formationer, skal det 
nemlig nok tage Pusten fra een, den allerførste Gang, 
man blot skal 100 m til Vejrs. 

Selv under Rekognosceringsturene, hvor man ikke 
havde nogen videre Oppakning, var det slemt nok at 
fØlge med, - og mange Gange lyder det: »uvatse!«, 
»Vent lidt!«. Saa er der Ord som til hØjre, til venstre, 
opad, nedad, stejlt, godt, daarligt o. s. v. - altsammen 
Ord der er nødvendige, naar man skal »diskutere« 
Opstigningsmulighederne. 

Al den megen Proviant og alle Reservesagerne skal 
jo imidle:-tid ikke med op i Fjældet, men lægges i 
Depot neC.e ved Landgangsstedet. Der rejses et stærkt, 
stort Telt, Sagerne ordnes omhyggeligt og vel be
skyttet m::>d Vejrliget - og mod ubudne Gæster. Tel
tet lukkes; der stables store Sten rundt paa Jordlær
redet (Bardunerne er ogsaa bundet til Klippeblokke, 
- der er ikke Tale om at sætte PlØkke i Jorden -
for der er som Regel ikke nogen Jord!), Rygsækkene 
er pakkeC.e, saa de er ved at sprænges, og Opstignin
gen kan begynde. 

De ubu:lne Gæster, man vil sikre sig imod, er ikke 
Mennesker - en Grønlænder vilde aldrig finde paa 
at tage noget fra en anden -, men Blaarævene, der 
nok skal finde frem til Teltet og faa Færten af de 
mange rare Sager derinde! 

Opstigningen foregaar nu i et noget mere behersket 
Tempo, e~d under Rekognosceringsturene, - Grøn
lænderne er tungt lastede med 2-3 Rygsække hver, 
og det store Instrument, som Maaleren som Regel selv 
bærer, er ogsaa tungt. Der er mange, mange smaa 
Hvil under Vejs! 

De fleste Mennesker tænker sig Grønland som det 
store, snedækte Land med Indlandsis, Isbjørne, Is
fjælde i Havene og 30-40°'s Kulde selv om Somme
ren. Men saadan er det nu ikke. Der kan være meget 
varmt i de store Dale, og Sneen ligger om Sommeren 
kun pletvis paa Sydsiderne, medens den paa Nord
siderne er mere standhaftig. De rivende Smeltevands
elve er selvfølgelig ikke lune og indbyder ikke til 
Bad, men hvor Vandet nede i brede Lavninger bliver 
mere roligt, kan der dog blive helt eng- eller mose
agtigt, og her sværmer i Tusindvis, - nej i Milliardvis 
af Myg. Og hvis de saa indskrænkede sig til disse 
Felter, - men overalt, hvor der blot har været lidt 
Sol i et Par Dage, kommer de, og de er ærlig talt en 
frygtelig Plage! Derfor ligner Karavanen under sin 
Opstigning formummede Haremskvinder, saadan er 
man hyllet i store MyggeslØr! 

Det er en træt, svedig og sulten lille Skare, der 
langt om længe naar op, og det varer ikke længe, fØr 
man faar fundet et eller andet spiseligt frem fra en 
Rygsæk! 

Lejrens Proviant i Fjeldet. 

Paa en Maale-Station. 
Oppe paa TopPen bliver Teltene rejst, et til Maa

leren, et til GrØ,nlænderne. Det er ganske smaa Telte, 
hvor man ikke kan staa oprejst, lige netop ligge ud
strakt og ogsaa kun med Besvær faa Plads til alle 
Sagerne; men ogsaa Teltet vejer jo, og det gælder 
om at gøre alting saa let som muligt, saa at man kan 
nøjes med helst kun 2 Mand til Hjælp. 

Og straks den fØrste Aften haaber man paa at 
kunne faa Maalingerne i Gang. Maaletiden er fastsat 
til bestemte Klokkeslet, fra f. Eks. Kl. 14.00 til Kl. 
2.00 om Natten. I dette Tidsrum skal man sørge for at 
»give Lys« til Naboerne og selv maale til Naboernes 
Lys. Om Dagen er det Blink fra smaa nøjagtig: op
stillede Spejle, der fanger Sollyset1 medens man om 
Natten, (den er alligevel mørk nok dertil), benytter 
stærke Lygter. Naar det er Maalevejr, er Luften utro
ligt klar deroppe, og selv saadan en lille Primuslygte 
eller en elektrisk Projektør kan ses paa disse store 
Afstande. 

Nu skulde man jo synes, at naar Maaletiden er fra 
14 til 2, skulde det være en smal Sag at blive færdig 
deroppe. Paa et Par Dage maatte det kunne gøres, -
og saa i strygende Fart nedad, for at klØ lØs paa den 
næste Station. Men Virkeligheden er desværre en 
ganske anden! 

Om Sommeren veksler Vejret meget, - men som 
Regel er det desværre kun mellem Regn, Sne eller 
overskyet! Og i ingen af Tilfældene er det muligt at 
se noget som helst. Saa ligger man deroppe og venter, 
bare venter; haabende paa at Vejrguderne alligevel vil 
forbarme sig over een, saaledes at de sidste 30-40 
Vinkler kan blive maalt. 

Dagbogen fortæller f. Eks.: 
»13. August. Første Dag heroppe var ikke straa

lende! Den begyndte meget godt. Det kunde lige
frem se ud til Maalevejr. Senere fortog det sig i 

· uhyggelig Grad, - for at ende med Snestorm, 
iblandet Regnbyger og tæt Taage! Jo jo: - nu 
kommer d~t »gode« Vejr sandelig ... 

14. August. En fæl Nat med mange Opvaagnin
ger. Efterhaanden meget Vand ind i Teltet. Det 
er forbandet koldt at lige lige paa Sten og Grus! 
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Bardunerne klarede Natten godt, men det var vist 
heller ikke saa slemt, - det lyder altid væne 
inde i Teltet ... 

15. August. Atter en Dag i absolut Afsondret
hed. Vi kan se ca. 20 m, saa ikke mere! Hvis dette 
bliver ved, naar vi saamænd ikke engang 3. Op
stilling ... 

16. August. Endelig er Vejret da lidt bedre. Hen 
paa Eftermiddagen kunde jeg se det meste af 
Omlandet, - men Taagen dækker alligevel alle 
hØje Fjældtoppe samt den lave Kyst ... 

17. August. Natten blev forholdsvis rolig. Det 
klarede efterhaanden, - men nu blæste det saa
dan, at al Maaling var umulig ... 

18, August. Hen under Aften Klaring, men det 
blev en kort Fornøjelse. Vinden slog om i Nord, 
og inden ret længe var hele Kystlandet dækket af 
tæt Taage. Kl. 1.30 var alt dækket, ogsaa min 
Station ... 

19. August. Situationen i Nat bedrede sig ikke, 
først Kl. ca. 5.30 i Morges lettede Taagen en Del, 
- dog ikke over Kysten; - men nu er den tæt
tere end nogen Sinde. Det bliver nok en Inden
dørs-Dag! 

- Ja: Taage hele Dagen. Jeg lavede af nogle 
tynde Bambusstokke en Hylde til Brød og Gryn 
m.m. Nu er KL 19.00 - og Vejret er uforandret 
stille og Brandtaage ... « 

Saadan kan man finde Side efter Side! Intet Under, 
at det tager nogen Tid at blive færdig, - og op til 
en Maaned oppe paa samme Fjæld er ikke noget 
Særsyn! 

Naa, der er jo ogsaa straalende, klare Nætter, med 
flammende Nordlys over hele Himlen, med Blikstille 
og med en lille ensom Mand oppe paa Toppen af et 
1500 m hØit Fjæld. Lygten lyser klart og skarpt, og 
paa Fjælde Nord for og Syd for staar andre smaa 
Menneskebørn ligesom her med Teodolitten snur
rende, med Øjet spændt rettet ud mod Nabostationen, 
med Blyanten griflende Tal ned i Observationsjourna
len, - og ligesom her ganske glemmende Sted og 
Tid, følende sig i nær Forbindelse med Kammeraterne 
derude, lØftet ud af den knugende Ensomhedsfølelse, 
de mange Dages tæt Taage, har hensat een i. 

Grønlænderne. 
Men alt faar jo en Ende. Stationen bliver virkelig 

færdigmaalt, og det hele kan pakkes sammen og bæ
res ned igen til Standlejren. Ogsaa den pakkes sam
men, klar til Indskibning; og sa'a er der kun det til
bage at vente paa Motorbaaden, hvis den ikke allerede 
er kommet. Og saa lØs paa næste Station. 

Imidlertid er Tiden deroppe jo ikke kun Venten og 
Maaling. Der er mange smaa oplivende Episoder, der 
afbryder Dagens Ensformighed. - Som dengang 
Grønlænderne kom slæbende med en stor Ørneunge, 
som de havde fisket ud af Reden, og sagde: »Mamar
poq!« (»det smager godt!<<). 

Det kostede flere halve Timers Arbejde med det 
ringe Gloseforraad at gøre dem begribeligt, at det var 
forbudt at dræbe Ørne, - at der næppe var den 
mindste Smule Føde skabt paa den, - og at For-

Ma..mm-poq. 

ældrene, der svævede over Hovedet paa os, kunde 
blive ubehageligt nærgaaende! 

Eller dengang den ene Grønlænder vilde fortælle, 
at den anden havde Fødselsdag: >>Lassa Fodsildeda« -
»Lassa Fodsildeda«. Det lØd egentlig nærmest, som om 
han vilde fortælle, at Lassa havde faaet daarlige Fød
der i Dag! 

Han maatte hele Vejen om ad Juleaften, for at gøre 
det forstaaeligt, hvad han mente: Juleaften - Jesus 
ganske lille - Jesus Fodsildeda! 

Og saa fremdeles. Samværet med de rare, flinke 
Grønlændere gjorde Dagene kortere, - og selvom de 
vist egentlig ikke forstod et Muk af, hvorfor vi vilde 
sidde og kukkelure i ugevis deroppe paa Toppen, var 
de dog altid villige og interesserede og gjordt alt for, 
at Arbejdet skulde gaa glat. Hver fjerde, femte Dag 
blev de 2 sendt ned efter mere Proviant, og disse 
Ture, der altid var meget trættende, og ofte farlige, 
blev altid udfØrte uden Spor af Vrøvl, hurtigt og 
præcist havde de med det1 der var skrevet op til dem. 

Men ogsaa Sommere!1 faar en Ende. Den sidste 
Station bliver maalt, der maa standses for at kunne 
naa at faa pakket sammen i rette Tid inden Skibet, 
der skal bringe Ekspeditionen hjem til Danmark1 af
gaar. 

Det er som Regel hen imod Midten af September, 
og det er ikke saadan, at man blot »tager den næste 
Baad«, - Pladserne er bestilte om Foraaret, og Skibs
lejligheden er sjælden, - altsaa: man maa være paa 
Pletten til Tiden! 

Og saa gaar Turen hjemad. En Sommers Arbejde 
er sluttet, man vender hjem med Journalerne fulde 
af Tal, - Grundlaget for Vinterens Arbejde paa Kon
torerne. - Men man vender ogsaa hjem, efter en 
Sommer tilbragt i Omgivelser saa storslaaede, at det 
vist er svært at finde deres Lige, - glade og sunde, 
med en Rigdom af Minder og Erfaringer, der for 
stedse vil placere Tiden paa Grønland som en af de 
bedste i ens Liv. 
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De Danske og deres ledende Mænd 

Det er Foraar, og Isen er brudt op. Den faste Borg, 
som Kong Valdemar I har lagt paa den Banke, 

der behersker Farvandet mellem Sjælland og Fal
ster, har en af sine store Dage. Den lune, beskyttede 
Vig er fuld af hvide og farvede Sejl fra alle Rigets 
Egne, fra Husum til det nordligste Halland. Kysten 
er fyldt med Hovslag og Hestevrinsken, Glansen af 
lynende. Sværd og brogede Kapper efter sidste Ly
bekker-MØde og af Stegelugten fra Hundreder af 
Lejrbaal - for de Kræmmere og Marketendere, der 
til daglig bor paa Slotsbanken ved Oringe, kan slet 
ikke klare Forplejningen ved denne Lejlighed. Det 
er Hirden - de velstillede BØnder, der har bundet 
sig til at tjene Kongen personlig med Mænd og Heste 
- som har faaet Kongens Indkaldelse til at møde paa 
Vordingborg Midfaste Søndag til den store Mønstring, 
(Dane)hoffet, der sædvanemæssigt afholdes om For
aaret, saa Hirden kan være klar til et eventuelt Som
merfelttog. 

Danmarks Friheclsbrev. 
MARTS Der er blevet hvisket en Del paa 

Ølstuerne om, hvad der var i 19 Gære. Længe var der blevet mumlet 
rundt om i Landet om Kong Erik V's, 

1282 den K!ippings, Egenraadighed. Under 
de urolige Tider har Kongen sØgt at 
ramme sine Fjender bl. a. ved at faa 

Reglerne om Majestætsfornærmelse anvendt paa dem. 
Nu var der igen Uro om, hvor langt hans BefØjelse 
gik, og som saa ofte var det, naar Folket stod op
stillet som Hær, at det viste sin Styrke - Værne
pligtshæren er Folkeforsamlingens og Folkerepræsen
tationens Moder. 

Efter elleve Dages Forhandlinger i Inderkredsen -
Kongens Tillidsmænd og Oppositionens Ledere, Bisper 
og Inde:lavere af de hØje Rigsembeder og Høveds
mænd for Kongens tyske Lejetropper - er man kom
met overens om et foreløbigt Forhandlingsgrundlag, 
og Torsdag fØr P'almesØndag, 19. Marts 1282, paa den 
hellige Josefs Dag, er dette Dokument blevet beseglet 
af Konge og Stormænd »efter alle Danskes Raad, og 

som de tog ved« - for Hirdens Folk, de toneangivende 
Mænd fra alle Egne, fØlte sig som Repræsentanter 
for alt Folket. Maaske har man taget hele den Pragt 
i Brug, som Riddertiden elskede og mestrede, indblæst 
til Tinge med Fanfarer af Herolder og bekræftet Ved
tagelsen med Slag paa de billedprydede Skjolde. 

Vi ved ikke stort andet, end hvad vi kan læse os 
til af Lovens tre korte Paragraffer. De fastslaar, at 
det er dansk Retsskik, at »det Parlament, som man 
kalder Hof«, mødes hvert Aar ved Midfaste paa et 
Sted ved søen efter forudgaaende Indvarsling i alle 
Rigets Lande. Ingen Mand maa arresteres, som ikke 
enten er lovlig dØmt af de faste Domstole eller grebet 
paa fersk Gerning; og Kongen maa ikke udsende sin 
egen Stævning til en Mand, fØr det er blevet forsøgt 
at faa ham til at bØje sig for Retten paa sædvanlig 
Vfa, paa hans Herreds- eller Landsting, hvor alle kan 
overvaage, at det gaar til efter Loven. 

Paa Grundlag af Martsforligets Principper vedtoges 
paa et nyt Hof i Nyborg i Juli tre mere detaljerede 
Love for Jylland, Sjælland og Skaane. Da nogle Stor
mænd imidlertid fandt, at Kong Erik stadig ikke holdt 
sig paa Rettens Grund, blev han myrdet en Novem
bernat i Finderup Kirkelade fire Aar senere. Men 
Kong Eriks Lov eller »Haandfæstning« af 19. Marts 

Vordingborg Ruiner (Vandtaarnctl. 
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1282 har en Betydning, der løfter den op over Øje
blikkets Strid, idet den fastslaar de grundlæggende 
Principper, der gØr Danmark til en Retsstat. Det er 
i Virkeligheden vor første Grundlov, Indledningen til 
den lange Række af Haandfæstninger, der regulerede 
Retsforholdet mellem Konge og Undersaatter lige til 
Enevældens IndfØrelse 1660. 

MARTS 

11 
1676 

Den mægtiges Fald. 

Efter Taflet den 10. Marts 1676 
blev der forelagt Kong Kristian 

V et opsnappet Brev, som gjorde det 
dybeste Indtryk paa ham. En af de 
Mænd i Hæren, der arbejdede for at 
fØre Krigen med Sverige med større 
Kraft, Hertugen af PlØn, havde nogle 

Dage fØr faaet det præsenteret af den kejserlige Ge
sandt. Det var skrevet af den danske Udsending i 
Paris og havde været bestemt for den franske i Kø
benhavn, og det viste sig med al Tydelighed, at vort 
Dipkmati bag Kongens Ryg søgte Tilnærmelse til 
Kejserens Fjende, Frankrig. 

Alle vidste, at den mægtige Rigskansler, Greven af 
Griffenfeldt, havde været meget imod, at vi havde 
stillet os paa spansk-Østrigsk-prøjsisk Side i den euro
pæiske Krig. Det var tydeligvis ham, der stod bag 
den ændrede Kurs, og vore allierede stillede os nu 
et klart Valg mellem dem og Frankrig: Rigskansleren 
skulde fjernes. 

Det blev en søvnløs Nat for den unge Konge. Seks 
Aar tidligere havde han tiltraadt sit ansvarsfulde 
Hverv; og det var da kommet frem og havde vakt 
Skuffelse i vide Kredse, at den Forfatning, som det 
i Rigets dybe NØd var blevet betroet hans Fader at 
lade udarbejde, gav Kongen den fulde lovgivende 
Myndighed. I Praksis maatte dette føre til et vildt 
Intrigespil i Kulisserne. om, hvem der faktisk skulde 
udøve denne uhyre Magt. 

Sejrherren var i enhver Henseende blevet den 'kø
benhavnske Borgersøn Peder Schumacher. Den 24-
aarige Konge, pligtopfyldende, men uerfaren og uselv
stændig, havde fuldstændig ligget under for den be

havde faaet Titel af Rigets Storkansler, han var ved 
at lægge alle Styrelsens Grene under sin personlige 
Ledelse. Han skaffede Handelskompagnierne Stats
støtte og modvirkede Skovenes Forfald, han satte sit 
Præg paa Udformningen af det nye Styre. Han trak 
Borgere og Borgersønner frem ved Siden af de store 
Jorddrotter, og overalt gik han selv i Sjidsen for dem, 
blev Ridder af Dannebrog og Elefanten, kØbte Samsø 
og TØnsberg og blev adlet som Greve af Griffenfeldt. 

Men alt dette var alligevel for meget for en enkelt 
Mand. Kongen vidste, at Vennens Helbred vaklede -
Hoste, Katarr, ondt i Øjnene. Han længtes vist selv 
efter at trække sig ud af det hele og blive uafhængig 
Fyrste af et lille tysk Grevskab-Kongens Ligemand! 

Han havde alligevel ikke Adelsmandens Fysik eller 
Sikkerhed og nedarvede Herskervane. Han blev over
modig. Han overskred Grænserne for den uhyre Kom
petence, der var tillagt ham. Der var andre Dygtig
heder, der ikke kunde komme til. Og han stødte an 
til forskellig Side. Niels Juel tilfØjede han en kræn
kende Tilsidesættelse. Han laa i Ægteskabsforhand
linger med det hertugelige Hus Augustenborg, og da 
den purunge Prinsesse, Hertugen af PlØns Kusine, 
allerede var kommet saa langt som til Korsør, brØd 
han pludselig af. Selv Kongen var han begyndt at be
handle ret overlegent. I Forvejen satte Kong Kristiern 
saa megen Pris paa ham, at frigjorde han sigJkke fra 
ham, var det ialtfald ikke Kongen, der blev enevældig. 

Da Dagen gryede, var Kongens Beslutning taget. 
I den aarle Morgen havde han en Konference med 
nogle faa betroede Mænd, hvoriblandt Livgardens 
Chef, GenerallØjtnant Arensdorf, som hØrte til dem, 
der havde modarbejdet Kansleren. Der blev planlagt 
en An·estation, for at man kunde faa Rede paa, om 
det var rigtigt, hvad man ymtede om, at Griffenfeldt 
ikke havde rent Mel i Posen. · 

Klokken ni, da Rigskansleren mØdte paa Køben
havns Slot til det sædvanlige MØde med Kongen fulgt 
af Udenrigsministeren, blev han standset i Drabant
salen foran det kgl. Gemak af Arensdorf, som i Kon
gens Navn afkrævede ham hans Kaarde. Han prote
sterede, det kom til et hidsigt Ordskifte, og Genera

len skal have optraadt 
ret brutalt. Til sidst 
maatte Griffenfeldt dog 
fØlge med over til det 
kgl. Bibliotek gennem 
Slottets Løngang. 

undrede 35-aarige Stats
mand, der var glimren
de begavet, og som 
midt under Svenskekri
gene havde udviklet sin 
Charme og sit Verdens
mandsvæsen, sin Stil og 
sin Veltalenhed, sit 
Kendskab til Politik og 
Statsret under et man
geaarigt Ophold i Eng
land og Frankrig. Naar 
han forelagde en Sag, 
var han i Stand til at 
gennemføre den, ogsaa 
overfor sin Herre og 
Konge. Han var blevet 
Universitetspatron og 
Leder af Højesteret og F. C. Lund: Griffenfe!dt føres ti! Fængslet i Kastenet. 

Imidlertid foretoges i 
hans Gaard, paa den 
Grund hvor nu Post
gaarden ligger i Køb
magergade, en Undersø
gelse af hans Papirer, 
som gav ret kompromit
terende Resultater. Vi 
ved nu, at han havde 
sat Salget af Embeder 
fuldkommen i System. 
En Varetægtsarrest blev 
besluttet, og Kl. 14 gled 
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en Baad ind i TØjhusets Havn, der laa paa den nu
værende Bibliotekshaves Plads. Kanslerens Ordrer 
og Kongens Portræt, som han altid bar paa sig, blev 
taget fra ham, og om Bord i Baaden blev han fØrt til 
Kastellet. Tillige blev hans Svoger, Borgmester J Ørgen 
Fogh, og hans Sekretær arresteret. 

Nogle Maaneder senere blev Peder Schumacher -
efter en lidt uregelmæssig Procedure - dØmt fra 
Ære, Liv og Gods for Landsforræderi og for at have 
bØjet Retten for Gunst og Gave, men benaadet med 
livsvarigt Fængsel. Derefter kunde Kollegierne - de 
faglige Embedsmandsforsamlinger - komme til igen. 
Og da han fØrst var blevet den styrtede Storhed, vak
te Medlidenheden atter Folkets Sympati. 

Vi havde valgt. Men da den danske Repræsentant 
tre Aar ::enere, under Fredsforhandlingerne i Lund, 
overfor den franske Mægler antydede Muligheden af 
Skaanes Tilbagegivelse, fik han det Svar: »Min stak
kels Herre, ikke ·en Landsby!« 

MARTS 

28 
1866 

Manden, der lagde en Provins til 
Danmark. 

T il 130 fremstaaende Mænd rundt 
om i Jylland, Godsejere, Fabri

kanter og Forstmænd, bragte de kØ
rende og ridende Poster i Februar 
1866 en Meddelelse fra ni navngivne 
Mænd, der begyndte saaledes: 

»Til Indbyderne 
for Det danske Hedeselskab! 

Vi tillade os herved at anmode Dhrr. Indbydere om 
at give MØde i Aarhuus paa Larsens Hotel den 28. 
Marts Kl 11 Formiddag, for at Hedeselskabet kan 
constituere sig og dets Love blive vedtagne.« 

Fra en forudgaaende Korrespondance med en vis 
IngeniØrkaptajn Dalgas1 vidste Modtagerne, hvad det 
gjaldt. En fyrretyve Stykker tog da Rejsen til Aarhus 
Dagen fØr MØdet, Tirsdag fØr Paaske. 

Det var blevet langt lettere at rejse i de senere Aar. 
Det var en Opgangstid som aldrig fØr, og et Net af 
indgrØftede Veje aabnede Jylland for Afsætningen og 
Civilisatic-nen. De, der kom fra Viborg, - hvoriblandt 
Dalgas selv og Overretsprokurator Morville, der havde 
givet ham rige Impulser, - kunde nu endog kØre med 
Jernbane, eller de kunde betragte Enge, Heder og 
Lyngmoser fra den nye Chausse RingkØbing-Holste
bro-Randers, den nuværende Hovedvej Nr. 16. Det 
var netop som Leder af denne Vejs Anlæggelse, at 
Enrico Dalgas Alen for Alen havde lært disse Ørkener 
at kende, hvor sjælden en Øbo satte sin Fod, og set 
deres Mu]gheder, - og at Tiden nu var inde til at 
udnytte dem. 

Arbejdet havde givet ham Kendskab ikke blot til 
Jylland, men ogsaa til Jyderne. Under Forhandlinger 
med Kon:munalraadene, med lokale Potentater, der 
hver vilde have Vejen om ad sin Dør, med begær
lige Lodsejere der skulde afstaa Jord, havde han lært 
at finde C:.en rette Vej frem baade mellem de brune 
Bakker og mellem de modstridende Interesser. 

Nu stod han igen overfor en Forsamling. Den kend-

Ingeniørkaptajn Enrico Dalgas. 

te Papirfabrikant fra Silkeborg, Mikael Drewsen, ind
ledede MØdet og valgtes til Dirigent, Adjunkt Erslev 
i· Aarhus til Sekretær. Derefter er det antagelig Dal
gas selv, der har forelagt Lovene. Vi kender ikke hans 
Tale, men kan tænke os, at han har henvist til, at 
Hertugdømmet Slesvig, der nylig var gaaet tabt, om
fattede 160 Kvadratmil; heroverfor stod jyske Heder 
med ca. 130 Kvadratmil, hvoraf anslagsvis ca. 70 
kunde opdyrkes, Resten beplantes. Da han ikke mente 
i København at have fundet tilstrækkelig Sangbund 
for den Tanke at gennemføre denne nationale Sag 
med Statsstøtte, havde han faaet den »lykkelige Ide« 
at henvende sig til Hedens egen Befolkning. Han op
fordrede fØlgelig nu de tilstedeværende til at slaa 
deres Kræfter sammen i »Det danske Hedeselskab« 
med det Formaal at fremme Plantning og Engvan
ding, arbejde for Vejnettets videre Forøgelse og For
bedring og sprede Oplysning om Hedens Forhold. Ar
bejdet tænktes lagt { Hænderne paa et selvsuppleren
de Repræsentantskab, der valgte en Bestyrelse. 

Fortsættes nederst næste Side. 
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Pantelleria - Italiens Malta 

/,.., TUNIS 

' , 
1q :' SOU$S6 • ,. ' 

' __ , 

af Øen; og Admiralen fik siden 
Ret til at kalde sig »Prins af Pan
tellaria«. Hans Slægt tog Bolig 
paa Øen, hvor den levede, indtil 
Tyrkerne i 1553 anlØb Havnen, 
som de hærgede og plyndrede. 
Størstedelen af Befolkningen skal 
ved denne Lejlighed enten være 
blevet dræbt eller fØrt bort som 
Slaver. 

Den allierede Offensiv i Fransk 
Nordafrika har henledt Opmærk
somheden paa Pantelleria, den 
italienske FæstningsØ i Siciliens
strædet, hvis Beliggenhed har 
givet den Tilnavnet »Italiens 
Malta«. Dens Fæstningsværker 
er dog i Modsætning til Maltas 
af forholdsvis ny Dato og næppe 
endnu fuldt udbyggede. Havnen 
er daarlig, og der er kun Plads 
til Smaaskibe; derimod har den 
italienske Regering i de sidste 
Aar antagelig anlagt vigtige 1/711. 

Øen er af vulkansk Oprindelse, 
ligesom Havet rundt om den er 
fyldt med endnu virksomme Vul
kaner. Der er talrige varme Kil
der paa den, og adskillige gigt

Flyvepladser paa Øen. Pantellaria ligger ca. 150 km 
fra Sicilien og har 150 km i Fugleflugtslinie til Tunis. 
Til Malta er der 200 km. Den er derfor baade vigtig 
for Aksens Spærring af Sicilienstrædet og som Base 
for tysk-italienske Luftstridskræfter. 

Pantelleria er en KlippeØ, der stiger op fra en Hav
dybde af 1000 m. Den er 836 m paa sit hØjeste Sted, 
83 Kvadratkilometer i Udstrækning og har 9000 Ind
byggere. De taler en Blanding af italiensk og arabisk, 
og lever dels af Agerbrug, dels af Fiskeri. Der dyrkes 
Vin, Oliven og andre Sydfrugter. F. Eks. Rosiner er 
en vigtig Eksportvare. 

Pantelleria har en omtumlet H1Sto1·ie. Dens fØrste 
Indbyggere var efter alt at dømme Fønikere fra Car
thago. Omkring 255 e. Kr. blev den imidlertid erobret 
af Romerne, der benyttede Pantelleria som Støtte
punkt i Kampen mod Middelhavets sørøvere. I 1311 
vandt dog en spansk Armada en Sejr i Nærheden 

Fortsnl frn forrige Side. 

Som sædvanlig havde den viljestærke Kaptajn fun
det den rette Middelvej. Lovene gennemførtes med en 
enkelt Ændring; til Bestyrelsen valgtes bl.a. Drew
sen, der dog nægtede at modtage Valg, samt Dalgas 
og Morville. 

Dermed havde Dalgas erobret de dannede og oplyste 
og stod nu overfor den langt haardere Opgave at 
vinde de jævne HedebØnder med deres Stejlhed og 
Egensind. Det var en Kamp mod personlig Mistro og 
mange Slægtsled daarlige Erfaringer; men da han 
fØrst havde overbevist dem om, at han ikke var ude 
efter personlig Profit, og da Mergelbanen fra Dam
holt til Hodsager havde vist Mergelens vidunderlige 
Virkninger, kom Gennembruddet, og det blev muligt 
at organisere Befolkningen om Engvandingskanaler 
og Mergelbaner. Paa visse Punkter maatte han slaa 
af, saaledes med Hensyn til Plantningssagen, der var 
mindre rentabel; men hvad han satte sig for, gennem-

svage Italienere har i de senere Aar benyttet Pan
telleria som Kursted. Ved et af de hyppige under
søiske Vulkanudbrud steg i 1831 den lille Ø Ferdinan
dea op af Havet i umiddelbar Nærhed af den, men 
forsvandt faa Aar efter atter i Middelhavets Bølger. 

Pantellerias Indsats i Kampen om Tunis er endnu 
kun lidet kendt, men det antages, at en stor Del af 
de Jagere, der ledsager de tyske og italienske Bombe
maskiner under Angrebstogterne paa de algierske 
Havne kommer fra Øens Flyvepladser. 

De italienske Stormbaade. 
Disse helt igennem italiensk byggede og konstru

erede Fartøjer, der bl. a. blev brugt under et Angreb 
i Algiers Havn den 12. December i Fjor, beskrives nu 
af »Popolo- di Roma« saaledes: 

Baaden er en Slags Miniature-Ubaad med 2 Mands 
Besætning; disse sidder, ifØrt Dykkerdragter, helt ag-

førte han. » Vi kunde forud have truffet Aftale om 
ikke at ville lade os »forsnakke<<, altid endte det dog 
med, at han fik sin Krig igennem; for hvad han sagde 
om Sagen, var altid det forstandigste, han forstod at 
tumle os, og altid med det gode, mest endda med 
Gemytlighed«. 

Er der nogen Mening i denne Sammenstilling: Kon
gen, der sikkert vilde det godt, men som kom i Strid 
med, hvad Folkets Ledere ansaa for Ret. Statsmanden, 
der paa mange Maader ydede en frugtbar Indsats, 
men som frastødte ved sin Magtfylde og sin Mangel 
paa Hæderlighed. Og Ingeniørofficeren, der vel paa 
sin Vis erhvervede sig lige saa megen Magt, og som 
i Vestjylland virkelig opnaaede, hvad Peder Schuma
cher havde drØmt om at gøre i Nordtyskland: at lægge 
en Provins til Riget som Erstatning for den, der var 
gaaet tabt. 

I alle Tilfælde ligger der Stof til Eftertanke her. 
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Italiensk Stormbaad. Forpm·ten kobles fra. 

terude. Kompas o. s. v. er selvlysende, og Baaden gaar 
fuldstændig lydlØst. Den fØres frem til Nærheden af 
Maalet, og her kobles Forparten, der er konstrueret 
som en Torpedo, fra og fortsætter til den rammer 
det fjendtlige Fartøj. Bagparten med de 2 Mand slyn
ges under Frakoblingen ud til Siden, dykker ned og 
gaar som Ubaad tilbage til Moderskibet. 

Special-Ubaade. 
Ubaadskrigen er stadig Vestmagternes vanskelig

ste Protlem. Dette skyldes bl.a. Tysklands Anven
delse af en ny Type Special-Ubaade: der for kort Tid 
siden blev sat i Tjeneste. 

De nye Special-FartØjer er dels indrettet som un
dervandsgaaende TankfartØjer, dels som Forsynings
skibe i Almindelighed1 og deres Hovedopgave er at 
forsyne de oceangaaende Undervandsbaade med 
Brændselsstof, Ammunition og Levnedsmidler, saa
ledes at disse ikke behøver at anløbe deres Baser for 
at indtage Forsyninger, men i lange Perioder kan 
operere i umiddelbar Nærhed af de fjendtlige Kyster 
og Skibsruter. 

Mosquito'erne. 
Een af de ny Flyvemaskiner, som Englænderne 

især sætter deres Lid til, er de Havilland-Fabrikernes 

Mosquito-Planer, som ogsaa anvendtes under Angre
bet paa København. Vi bringer her et Billede af Ma
skinen, der er udrustet med 4 20 mm Kanoner og 
4 Maskingeværer. 

Vore Dages Tank. 
Under de vældige Kampe i Sydrusland kaster Rus

serne ifØlge tyske Meldinger enorme Panserstyrker 
frem. Disse bestaar, efter »Artilleristische Rundschau« 
Nr. 6/42 - hovedsagelig af fØlgende Typer: De lette 
Tanks paa fra 8,5-9,7 Tons, der kaldes T. 26 A, B og 
C1 og alle er af WickerS Armstrongs Konstruktion. 

Desuden Middelsvære Tanks fra 10-28 Tons. Af 
disse er T. 28 konstrueret i Rusland. Den mest kendte 
- den 26,3 Tons T. 34 - er ligeledes bygget af Russer
ne, men efter Model fra Christie. - Af meget svære 
Tanks raader Rusland desuden f. Eks. over den 45 Tons 
T. 35 B, der har 4 Kanontaarne og endelig - ifØlge 
»Panzertruppe 1/42« - over en 100 Tons Kæmpe-Tank 
i 2 Etager. Denne kan dog kun bevæge sig paa fast 
Vej, og dens Maksimalfart er kun 15 km i Timen. Til 
Gengæld har den 3 Kanoner, hvoraf een paa 10,5 cm. 

* 

Med Hensyn til de nyeste amerikanske Panservaa
ben fremgaar det bl.a. af »Deutsche Wehr«, 30. Ok
tober 1942, at Amerika i Hovedsagen anvender 3 
Tanktyper: 

Den lette Tank er paa 12 Tons og har kæmpet 
baade i Østen og Nordafrika. Den fører en 31 7 cm 
Kanon og 3 Maskingeværer. Besætning 4 Mand. 
Den middelsvæ1·e Tank er paa 28 Tons. Desuden 
optræder nu en svær Type paa 57 Tons. Den har 
bl. a. en 75 mm's Kanon. 

En »Jeep«. 

Af lettere Køretøjer findes en Panservogn paa 6 
Tons og en Hastighed af 80 km i Timen. - IfØlge et 
Billede i »Army Ordnance« raader Amerikanerne des
uden over en »Tank-Ødelægger« paa 9 Tons. Den kØ
rer paa Hjul med Terrænbaand og er pansret til alle 
Sider1 men aaben foroven, saaledes at en 75 mm Ka
non kan skyde i alle Retninger, - ogsaa fremad over 
Førerhuset. 

Endelig har Detroitfabrikerne bygget den lille 
»Jeep«, med en Akseafstand paa 2 m og en V ægt 
(med Last) paa 1 Tons. To til tre »Jeep«s kan samtidig 
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transporteres i en Flyvemaskine, og iØvrigt er Køre
tøjet indrettet om »Universalvogn«, saaledes at den 
hurtigt kan ombygges til næsten ethvert Formaal. 
»Jeep«s bliver stærkt anvendt i Nordafrika; og paa 
Grund af de Hop, hvormed disse lette Vogne passerer 
Sand!JØlgerne i fuld Fart, kalder Englænderne dem 
ogsaa »Græshopperne«. 

Finlands genvalgte Præsident. 
Risto Ryti er fØdt 1889, cand. jur. 1914, studerede 

i London og nedsatte sig derefter som Sagfører. Al
lerede i 1919 blev han Medlem af Finlands nye Rigs
dag. Han koncentrerede især sine Kræfter om Økono
miske SpØrgsmaal; og efter Vinterkrigens Udbrud 
1939 blev han efter en Regeringsændring Statsmini
ster. Han fungerede som saadan indtil 19. December 
1940, da han ved KaUios DØd første Gang valgtes til 
Finlands Præsident. 

Svenske Forsvarsfilm. 
>>Arm€-, Marine- och Flygfilrn« viser nu over hele 

Sverige de Instruktionsfilm, der er indspillet sidste 
Aar. 

Den fØrste hedder »I Vinter-Bivouak« og giver en 
grundig Lektion i at slaa Lejr, selv under r..oget van
skelige Forhold. Den næste1 der kaldes »Stormpio
nerer«, har det taget en Maaneds Tid at indspille, til 
Gengæld er den baade overordentlig instruktiv og 
realistisk. Blandt andet vises der, hvorledes Pionerer
ne med Flammekastere og andre hØjmoderr..e Vaaben 
angriber en Maskingeværrede for at bane Vej for 
Fodfolket. - Endelig belyser »Samarbejde« det ind
viklede Maskineri, der hedder Stabs- og Forbindel
sestjenesten ved en Division under Angreb, - ved 
Hjælp af skematiske Kort med forklaren:le Tekst. 
Det er her General Cederschiold, der holder Traadene 
i sin Haand og understreger1 at Generalerne i den 
moderne Krig maa opholde sig ganske tæt ved selve 
Valpladsen, »Arme-, Marine- och Flygfil□<< bliver 
som bekendt fØrst og fremmest benyttet til Instruk
tion for det militære Personel, - Befalingsmænd som 
Mandskab. 

Overdækkede Redningsbaade, 

Som bekendt har Sverige kunnet opretholde en vis 
oversøisk Import, der sker ved Hjælp af Skibe, som 
de krigsførende giver frit Lejde, Alligevel sker der 
mange Krigsforlis; og i den Anledning er SpØrgs
maalet om Redningsbaadenes bedst mulige Udstyr 
al..:tuelt. 

En Konstruktion af Kaptajn Olsson ved Rederiet 
»Svea« har allerede i nogen Tid været benyttet· paa 
nogle af Skibene, og Konstruktionen efterp::-Øves for 
Øjeblikket ud for GOteborg. Den har en »Paraply«, 
der kan slaas op og ned efter Omstændighederne. Op
slaaet giver den god Beskyttelse, naar søen vasker 
ind over Baaden, og selv om den kun er d~lvis op
slaaet, kan Aarene alligevel bruges. 

Sveriges nye Flaade. 

Den 10. Januar lØb den svenske Flaades sidste Ny
bygning, Minekrydseren »Alvsnabben«, af Stablen paa 
Eriksbergs Værft, - næppe 3 Maaneder efter Køl
lægningen. Den er paa 3500 Tons, og Billedet viser, 
hvorledes den vil komme til at se ud, naar den er 
helt færdig. 

Minekrydseren ».A:lvsnabban«. 
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En 

>>Swi.n9,Pjatte<< 

21 var ikke fri for at ligne lidt af en Swingpjatte hin Dag 
i No~mber, da han mødte for at aftjene sin Værnepligt. 

Han saa forfærdelig ud: Stor bredskygget Hat, langt Haar, 
Jakke med »Knæ« i, og hvad der ellers hører til det obligato
riske Udstyr for en Swingpjatte. Der var heldigvis ikke mange 
blandt de v::>rdende Soldater, der lignede ham, thi det forholder 
sig jo trods alt alligevel saadan, at det fortrinsvis er de mere 
barnlige Sjæle blandt Ungdommen, der endnu kan finde For
nøjelse ved saad'On at klæde sig ud! 

21 vakte Opmærksomhed, som han stod der paa Pladsen. 
Men det V:Ide være Synd at sige, at det var smigrende Op
mærksomhed, han blev Genstand for. Han havde vist ellers 
nok regnet med, at især de af Soldaterne, som kom »langt ude 
fra«, vilde blive duperede. Men deri tog han fejl; i Stedet 
ynkedes alle over ham, og overalt mødte han kun overbærende 
Smil, der endog af og til slog over i det berømte danske Grin. 

Farvel til det lange Ha.ar. 

Iklædningen blev en Lidelse for ham, og især maatte han, da 
Huerne blev udleverede, tage i.mod et Utal af ironiske Be
mærkninge:-, 

Der var Tild Uorden i det lange Haar, da han endelig havde 
faaet en Hue, og saa var han meget utilfreds med den. 21 men
te, at den ikke passede ham - den var alt for lille, og det 
var den ve: i Grunden ogsaa, for den sad helt oppe paa hans 
Haaitop. 

Men den erfarne Depotofficiant havde endnu en Gang set 
rigtigt. All'3rede Dagen efter passede Huen nemlig udmærket, 
thi da havde 21 faaet nok af det lange Haar og sagt Farvel 
til det hos Barbermesteren. 

Endnu et Stykke Tid blev 21 drillet meget for sin Frem
træden paa Mødedagen; men efterhaanden som Tiden gik, og 
der kom andre Ting at tale om, glemte Kammeraterne, hvordan 
han havde set u:d, da han kom, og da han tillige lidt efter lidt 
ændrede Mentalitet og Indstilling, blev han snart akcepteret 
som en rig:.ig Kammerat. 

Thi det kan ikke nægtes, at han var noget. »pjokket« i Be
gyndelsen. Han havde aldrig givet sig af med Gymnastik, og 
al den »Spo1t«, han havde kunnet drive det til, var at se paa 
Fodboldkanp om Søn1dagen ! Spejderliv havde heller ikke hans 
Interesse, og derfor var hans ellers helt igennem velskabte 
Legeme blevet temmelig vanrøgtet og uhærdet, saaledes at han 
havde meget svært ved at klare sig overfor sine Kammerater. 

En ny Indstilling. 

Men blot tre Maaneders Rekruttid var nok til at forandre 
ham. Der :;.com noget rask over ham, han havde faaet Hold
ning, og Uniformen, der jo ellers ikke ligefrem er skræder
syet, og som i de første Dage hang forfærdeligt paa ham, 
klædte han: nu ganske godt - den »sad«. 

Før 21 blev Soldat, havde han aldrig spekuleret noget videre 
over nationale Problemer. Han havde levet sorgløst og frit og 
tænkte ikke over, at dette at være Dansker kunde me!dføre 
Forpligtels!:'r, Naturligvis - man kunde nok gaa med et Dan-

1 
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nebrogsflag i Knaphullet, men derudover behøvede man ,·el 
ikke yderligere at bekræfte sit nationale Sindelag. I alle Til
fælde havde han aldrig tænkt paa at gøre nogen positiv Ind
sats, og at man ifølge Grundloven hav'de Pligter i den Retning, 
skænkede han aldrig en Tanke. 

Det var derfor et heldigt Træf, at Loddet, i en Tid hvor saa 
faa unge Danskere bliver indkaldt, netop skulde træffe ham, 
saaledles at han nu kom til at gøre en lndsats for Landet ve'd 
at ofre et Aar af sin Ungdom som Soldat. - Et Aar, som det 
i normale Tider burde være en Selvfølge, at enhver ung dansk 
Mand skulde ofre. 

Det vil vist være urigtigt at paastaa, at 21 var glad for 
Tjen_esten. Det haarde Liv og Disciplinen passede ham ikke 
særlig godt, og ofte ønskede han sig tilbage til det civile Liv. 
»Dette her morer mig ikke«, sagde han! - Men efter:Iaanden 
maatte han dog indrømme, at Soldaterlivet var særdeles sundt 
især for ham, og Kammeraterne fik ogsaa gjort ham det be
gribeligt, at det saa sandelig ikke er for Fornøjelsens Skyld, 
man skal være Soldat. 

God Soldat? 

Han blev vel aldrig den helt ideelle Soldat, men han lærte 
hvilke Egenskaber en dansk Soldat skal have, og han erfarede, 
hvordan man som et Mandfolk skal gøre sine Pligter og tage 
den Modgang og de Vanskeligheder, som Soldaterlivet og 
Mennesketilværelsen i det hele taget altid vil føre med sig, 

Hans Opførsel i Geleddet var altid upaaklageligt, og han 
gjorde sig ofte Umage, især naturligvis naar Øvelsen interes
serede ham. Skydning havde særlig hans Aarvaagenhed, og pan 
Rekrutskolen erhvervede han sig Skytteskjoldet. I Gruppen 
var han Forsyner, en Stilling, der kan kræve meget af sin 
Mand, - men 21 viste under vore afsluttende Øvelser, at han 
kunde holde til selv meget strenge Strabadser. 

Det var interessant at bemærke, at han, da Tiden fo:- Hjem
sendelsen nærmede sig, var een af de Soldater, der agiterede 
krartigst for Indmeldelse i vort Regiments Soldaterforening. 
Der kunde vi jo genopfriske Soldatertiden - den Tid, der ikke 
mindst for ham, var kommet til at betyde saa meget. 

Swingpjatten forsvundet. 

Det var en hel ny 21, der viste sig for os, da v1 igen stod 
paa Kasernepladsen i civilt Antræk, Swingpjattetøjet var spor
løst forsvundet, ogsaa det var »hjemsendt«. 21 havde fundet ud 
af, at den Opmærksomhed, man kan vække ved at vise en rank 
Holdning, er mere værd end den, der kan fremkaldes ved, at 
man klæder sig ud, J. U. Bølling. 



Side 82 

Smuk Festdag i Faaborg. 

Paa 79 Aars Dagen for Kampen 
ved Mysunde fejrede 2. Regi
men:s 13. og 18. Bataillon denne 
Mindedag ved Kransenedlægning 
paa Krigergravene ved Faaborg. 
OberstlØjtnant Elmgren, der havde 
Kommandoen over de to Bataillo
ner, holdt en kort Tale, hvori han 
bl. a. udtalte: 

» Vi staar her ved Graven for an
dre Soldater end dem, der faldt 
ved Mysunde, men vi sender Tan
ker til Gravene i SØnderjylland, 
idet vi hædrer det Mindesmærke, 
der er sat for alle de faldne i de 
slesvigske Krige. 

Vi takker da Jer Soldater, der 
faldt paa SØnderjyllands Jord, 
Jer Soldater, der er Skyld i, at 
Navnet Mysunde staar paa vore 
Fanebaand, og alle Jer, der fØrte 
Kampen for vort Fædreland. 

Jeres Minde vil altid blive baa
ret med Hæder indenfor vore to 
Batailloner.« 

Efter Kransenedlægningen mar
cheredes gennem Byen til Torvet, 
hvor der holdtes Parade. Om Af
tenen havde de to Batailloner ind
budt Byens Borgere og Repræsen
tanter for søværnet til en Fest i 
»Klinten« - og der var fyldt til 
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sidste Plads. Her bØd Oberst!Øjt
nant Elmgren velkommen, hvor
efter Oberstløjtnant Hemmingsen 
talte om Kampen ved Mysunde. 
Regimentschefen, Oberst Have, 
bragte en Tak til Faaborgs Borgere 
for den Jule- og Nytaarsfest, der 
blev beredt Regimentet: » Vi har 
Ønsket at komme paa Talefod med 
Befolkningen i Faaborg. I Jule- og 
Nytaarstiden tog Befolkningen os 
ind til sig.<< 

Derefter talte Redaktør Refs
lund, »Flensborg Avis«, der bragte 
en hjertelig Hilsen fra SØnderjyl
land med en varm Tilkendegivelse 
af, at Befolkningen paa den anden 
Side Lillebælt længes inderligt ef
ter den Dag, da Regimentet ven
der tilbage. Oberst Have talte der
næst smukt for Flaget, hvorefter 
Borgmester Engelund takkede for 
Indbydelsen til »denne ganske ene
staaende Fest«. Gaardejer Slebs
ager foreslog, at der sendtes et Te
legram til Kongen, hvilket skete. 
Efter endnu et Par Taler, bl. a. 
af Kaptajn Schack, vistes en Film 
fra Regimentets Afrejse fra Søn
derjylland, og endelig vistes 2. Del 
af Flaadefilmen. I »Faaborg Avis'« 
Referat karakteriseres Festen som 
»den smukkeste Fest, der endnu 

Shagtobak 

NCumber" , 

"MandalayH 

"Old GrandeurN 

HCunningham" 

.. Fermenfa" 

"AxworthyH 

Byen ældsto Blad 
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har været holdt i Faaborg mellem 
Soldaterne og Byen - og <let siger 
ikke saa lidt«. 

Bøger. 

MiliUir-Kalenderen 1943. 
Ahlen og Akerlunds For:ag, Stock

holm, tilsendt os af Boghallen, 
Alfred G. Hassing A/S. 

Dette Aars svenske Militær
kalender giver bl. a. i 4 store Ar
tikler en klar Fremstill:.ng af den 
5-Aars-Plan for Forsvaret, som 
Rigsdagen vedtog i Stoc::Cholm den 
17. Juni 1942; men den _ndeholder 
tillige en lang Række Oplysninger 
om de værnepligtiges Forhold, om 
LØil, Uniformering o. s. v., og den 
giver en tabellarisk Oversigt over 
Sverrigs Oprustning. Denne vil 
som bekendt ialt komme til at 
koste tæt ved 4 Milliarder Kroner 
i 5 Aar, og det normale Budget er 
derefter 650 Mil!. Kr. om Aaret. 

Militcfrkalenderen 194.3 har der
for Bud ogsaa til alle dsnske, der 
vil have et Begreb om ooade hvad 
der skal og hvad der kan ydes, 
naar et lille Folk har taget den 
Beslutning, at dets Frihed skal gaa 
frem for alt. 

Se iØvrigt Artiklen »3'eltsport<<, 
hvor der bl. a. er g;ort Rede 
for Militærkalendei:ens :Jmtale af 
»Fl:iltidrottsml:irket«. 

G,.,ndlagl 1810 

dlktiese/skabet 

SMI'HI, MYGIND og IIOT'rE'llllEI\ 
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Da Bomberne faldt -

Efter Luftangrebet paa Køben
havn d. 27. Jan. gik vore Spræng
ningskom:rr.andoer under Kaptajn 
Sæbye (Næstkommanderende Offi
ciant Mic1uielsen) og KaptajnlØjt
nant Birkitede (Næstkommande
rende Offi::iant Pete1·sen) i Spid
sen for de modige Redningsfolk 
fra »Falck-.:< og »Zonen<< straks i 
Gang meC. at uskadeliggøre de 
tidsindstillede Bomber. Komman
doernes Lærer, Bombeeksperten 
Kaptajn L1,1,nd, der paa Vej til sit 
Hjem tilfældigt kom forbi, da 
Bomberne faldt, demonterede dog 
selv de fØrste, - uden andet Værk
tøj end sir: Pincet. 

Sprængningskommandoernes og 
Redningsfolkenes Indsats vakte da 
ogsaa ude!:; Beundring. I »Berling
ske Tidenc.e« skrev bl. a. fhv. Mi
nister, Direktør Tyge Rothe, at de 
»ved deres modige og koldblodige 
Indsats i Opfyldelse af deres Pligt 
som gode danske Mænd viste et 
straalende Eksempel for os alle«. 

»Socialdemok1·aten« skrev Mor
genen efte:- Angrebet: }>Der var en, 
der efter Bombeangrebet var Da
gens Marni, og det var Kaptajn E. 
Lund, der paa en modig Maade 
uskadeliggjorde flere Bomber.« Og 

Ekstrabladet skrev: »Men i Køben
havn vil der i Dag næppe være to 
Meninger 'Jm, at det er et Hjerte 
af den rette Slags, der slaar bag 
Kaptajn Einar Lunds Uniforms
kappe.« 

Af Kai Munks smukke Digt skal 
vi endelig citere de tre sidste Vers: 

Da kom en Mand med en - ja gæt, 
hvad tror .:le? bare en Pincet 
og prikked dristig rundt omkring 
den lede Eelvedsting 
- og fik to! sidst den prikket tam. 
Folk lo og græd og spurgte ham: 
»Hvor turrie De? Hvor turde 
De gØre det, De gjorde?« 

»Ja, hvis jeg var Kirurg, min Fm·, 
og førte« - smilte han til Svar -
»en lille Smule fejl min Kniv, 
det gjaldt en andens Liv. 
Men gØr jeg her forkert mit Snit, 
saa koster det jo bare mit. 
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Fra venstre Kaptajn Sæbye, Kaptajn Lund og Kaptajnløjtnant Birkhede. 

D e t kommer mig til Bedste -« 
- og gik saa til den næste. 

Se, gamle Danmark! Tvivled du? 
Se, du har Drenge her endnu. 
Det svælge1·, svælger i mit Bryst 
af Tak og he!!ig Lyst. 
Din Skjald - ja, ja: din Journalist 
han fik dog Daad at se til sidst 
og !Øfter paa Kasketten 
for Manden med Pincetten. 

De danske Soldater paa Lolland. 

14. Artilleriafdelings Uddannel
sesbatteri under 10. Artilleriafde
ling holdt den 17. Januar i Lejren 
ved Aalholm en vellykket Fest for 
sine tidligere Kvarterværter i Her
ritslev Sogn samt forskellige ind
budte fra Nysted, i Forbindelse 
med en Opvisning og en Fremvis
ning af Lejren. 

Chefen, Kaptajn K. J. Fenger 
bØd Velkommen paa Batteriets 
Vegne, og derefter fandt Opvis
ningen Sted. Særlig Interesse sam
lede sig om Luft- og Panserværns
skytset, og de 300 civile Tilskuere 

lønnede Gang paa Gang Opvisnin
gen med stærkt Bifald. 

Programmet sluttede med fælles 
Kaffebord i Barakken, hvor Borg
mester Simon Jensen, Nysted, bØd 
Soldaterne velkomne til Lolland
Falster og udbragte et Leve for 
den danske Soldat. Pastor Karl 
Jensen, Nysted og Pastor Toft, 
Herridslev, udtrykte begge C.eres 
Taknemlighed for Opvisninge:i og 
sidstnævnte udtalte bl. a.: »Vi er 
mange, der blev glad overras~ede 
over at mØde saa megen Venlighed 
fra de danske Soldater. Vi har væ
ret glade for at lære dem person
ligt at kende i vore Hjem. Office
rer og Mandskab fortjener en hjer
telig Tak.« Hertil sluttede Forsam
lingen sig ved at rejse sig. 

En Menig 753 Bredstrup Holm 
takkede i en lille Tale paa sine 
Kammeraters Vegne Kvarter·1ær
terne, der fik et drønende Solda
ter-Hurra. 

Endelig sluttede Kaptajn Fenger 
af med at love en ny Opvisning, 
fØr de nye Rekrutter kommer til 
Maj. 

Garnisonen i Holbæk /æ,.,l'"". OJaa 

Holbæk Amtstidende 

A/S CARL PETERSEN 

HOLBÆK TØMMERHANDEL 
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Nr. 4 APRIL 1943 2. Aargang 

I et af de al vor
ligste Tidsrum i 

Danmarks Historie 
har vii skønt Landet 
er besat, kunnet fo
retage Valg til Rigs
dagen. 

VALGET Selv om Forsvars
spØr gsmaalet ikke 
i den gamle Rigs
dagssamling har 
været til generel 
Behandling med 
Hensyn til større 
Lovforslag, saa har 
dog Rigsdagssam
lingen som Helhed 
vetl principielle U<l
talelser i og uden 
for Rigsdagen væ
ret med til at fØre 
»Folk og Værn«
Sagen ind i et -
historisk set - helt 
nyt Spor, hvor 
gamle Fordomme 
og gammel Mistæn
keliggørelse er ble
vet skrinlagt til 
Fordel for en ny 
positiv Indstilling. 

Et nyt Folketing 
er valgt som et Ud
tryk for Folkets 
Vilje og Ønske i 
den nuværende Si
tuation. 

Den Bekendelse 
til Danskhed og 
Folkestyre, der lig
ger bag dette Valg, 
vil vi ogsaa fra 
»Folk og V ærn«s 
Side hilse med Glæ
de og Taknemme
lighed. 

Store Opgaver -
rækkende dybt ind 
i Folkets Liv og 
rækkende udenfor 

Landets Grænser 
(især hvad det nor
diske Samarbejde 
angaar) - venter 
paa at blive !Øst af 
de Mænd og Kvin
der, der nu staar 
som Udtryk for den 
danske Nation. 

Maatte det lyk
kes Danmarks nye 
Rigsdag at videre
føre og uddybe den
ne Linie under An
svar over for den 
voksende Værne
vilje indadtil og 
den ukerulte Kon
stellation udadtil. 

Vi Ø.nsker, at dis
se Opgaver maa bli
ve lØst i Sammen

Christiansborg Slot og Grundlovens Giver. 

»Folk og Værn« er 
et sagligt Oplys
ningsarbejde, der 

loyalt tilsiger sin 

holdets og Oprigtighedens Aand, hvor de mindre Hen
syn maa vige for de større vitale Hensyn. 

En af de store Opgaver, som bliver aktuel for de 
kommende Rigsdagssamlinger, er vort Lands kommen
de Forsvarsordning qg de Problemer, som staar i 
Forbindelse hermed. Her maa vi fra »Folk og Værn«s 
Side udtale det brændende Ønske, at dette Spørgs
maal maa blive hævet over al Partipolitik og lØst i 
Ansvarsbevidsthedens og Forstaaelsens Aand ud fra 
de Erfaringer, som nu er gjort. 

Støtte hertil uafhængig af Forskydninger paa Rigs
dagen. Vi betragter mere end nogensinde vort Virke 
som et midtpunktsamlende Arbejde og fØler vort Med
ansvar i det Opbygningens Arbejde, som venter paa 
at blive øvet i Fremtidens Danmark. - I et folkestyret 
Land er det en Rigdom, at Modsætninger frit kan bry
des og Afgørelserne afstemmes i Forhold hertil, men 
det er tillige en Rigdom at have Rigsopgaver - hvor
til vi bl. a. regner Udenrigs- og Forsvarspolitik -
hvorom alle gode Kræfter i vort Folk kan samles. 
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Af cand. mag. Nicolai Krarup 

Paa Mellemslesvigs Slagmarker. 

N aar man skal vælge en Slagplads, kan man ikke 
altid nøjes med at tage strategiske Hensyn. Sa

gen har ogsaa en politisk Side: Markeringen af Krigs
maalene. 

Tænk f. Eks. paa den provisoriske holstenske Rends
borg-Regerings Situation i Marts 1848. Dens Hær
ledelse havde vel foretrukket at tage Kampen med 
Danmark et Sted ved den ældgamle Grænse for det 
tyske Rige, der hvor der mellem de store Moser og 
Slien kun er en smal Passage for den gamle »Hær
vej<< til Viborg, som her ved Slesvig spærredes af 
Befæstningsanlæg (Dannevirke). Det lod imidlertid 
til, at Indbyggerne af Angel hellere vilde have Søn
derjylland sluttet til Holsten end til Kongeriget, og 
for at sikre deres Tilslutning blev Hæren skudt frem 
til Flensborg Fjord, i en meget ugunstig Stilling. 

APRIL 

9 
1848 

Kampen om Flensborg. 

D en nye Nationalitetsgrænse mel
lem Dansk og Tysk markeredes 

af et Hedebælte, der ud mod Fjorden 
gav Plads for et smalt Bakkedrag med 
bedre Jord, hvor saavel Hærvejen 
som den nyanlagte Chausse pas-
serede paa sin Vej til Flensborg. Her 

besatte den holstenske Hærs 6-7000 Mand - Monar
kiets holstenske Garnisoner forstærket med nogle rigs
tyske frivillige - en Række Dalstrøg og Landsbyer 
i Kreds om Flensborg. Det var denne Stilling, de 
10-11.000 Mand nordfra angreb, besjælet af disse 
Ugers foraarsfriske Begejstring og Enighed (Folk og 
Værn, 1. Aarg, Nr. 4). 

Søndag den 9. April 1848 Kl. 9 fægtede fynske 
Styrker sig ind i Landsbyen Bov, der fra dansk Side 
betragtedes som Forsvarets Tyngdepunkt. Paa Grund 
af sin Overlegenhed kunde General Hedemann tillade 
sig en Knibtang-Operation, idet sjællandske og nord
jyske Afdelinger tillige blev sendt sydpaa for vestfra 
at angribe Harreslev. Efter en halv Times Kamp var 
Bov taget, og den fjendtlige Kommando, som meget 
hurtig blev klar over, at Slaget ikke kunde vindes, 
reddede i Tide en væsentlig Del af Hæren sydpaa 

gennem Flensborg; kun forholdsvis smaa Styrker blev 
efterladt i Stillingerne med Ordre til at gøre Mod
stand saa længe som muligt. Ved Middagstid maatte 
dog ogsaa disse søge sydpaa, dels ad smalle, ufarbare 
Skovveje, dels ad Chausseen, hvor de blev beskudt 
fra de danske Skibe paa Fjorden. Da de naaede Flens
borg, stod Danskerne allerede i Gaderne, tog nogle 
Hundrede Mand til Fange og splittede Resten til alle 
Sider; kun faa slap tilbage til den Arrieregarde, der 
nu stod opstillet paa Bakkerne Syd for Byen, og hvis 
videre Retræte det ikke lykkedes at standse. Først et 
Par Dage efter skØd man den danske Hær frem til 
Omegnen af Slesvig By for at markere, »at det var 
det hele Hertugdømme Slesvig, man kæmpede for«. 

Da Slaget ved Bov havde klargjort, at de splittede 
og demoraliserede Holstenere ikke kunde klare sig 
alene, bidrog Sympatien for dem til at rejse en BØlge 
af tysk EnhedsfØlelse, som drev den prøjsiske Konge 
til at kgmme dem til Undsætning. Men herhjemme 
havde vi faaet den Opmuntring, der ligger i at be
gynde et Felttog med en Sejr, og kunde derfor med 
forholdsvis Ro tage Meddelelsen om, at vore Tropper 
efter hæderfuld Modstand maatte retirere for 30.000 
Prøjsere ved Slesvig Paaskedag den 23. April. 

Som saa ofte før overlod vi derefter, trygge ved 
det danske SØherredØmme, Jylland til Besættelsens 
Vilkaar, men beholdt dog foran Sønderborg Bro et 
Brohoved i Sundeved: DybbØI Banke. Og paa dette 
Stadium begyndte den næste Krig om SØnderjylland: 
Saa snart det i 1864 blev Alvor med den prøjsiske 
Deltagelse i Krigen, rømmede man den sydlige Stil
ling ved Dannevirke, trak sig kæmpende tilbage gen
nem Jylland, men beholdt de to Flankestillinger ved 
Fredericia og DybbØl. 

mtngi3teb ff olfettbenbe 
Midtsjæ/land1 forende og 1tor1te Blad 
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Danmarks »karelske Næs«. 
APRIL 

18 
1864 

I April 1877 skrev Holger Drach
mann fra SØnderborg nogle Rejse

breve »Derovre fra Grænsen«. Paa 
DybbØI-Dagen, 18. April, sad han 
ved Broen over Alssund. Det var ved 
Midnat, i SpØgelsetimen, og Livet 
her tretten Aar tidligere blev paa 

en ganske særlig Maade nærværende for hans Digter
sind: 

Hvad er det for stolte Mænd, 
Skulderbrede, bringestærke, 
Som ad Gaden drager hen, 
Tavse, under Fanens Mærke? 
Tavse, thi de drager mod 
Døden, matematisk sikkei; 
Stolte, de er dØbt i Blod 
Paa det Bjerg, som for dem ligger. 

Og det dundrer suu hult od Pontonbroen hen; 
Vil den lyde for selvsamme Trit vel igen? 
Vil de komme tilbage, som nu drager over 
Til DybbØI, hvor DØden bag Brystværnet 

sover? 

DØden rejser sig, skyder Børster og slikker sig om 
Læberne: 

Der skal Mod til at bakses med saadan et Syn, 
Men paa Bjerget staar Mænd med en Rynke 

i Bryn. 
De var madkære hjemme, lidt træge Krabater, 
Men paa Banken staar Mænd: de danske Soldater. 

Disse Aprildage i 1864 paa DybbØl var et af disse 
Øjeblikke i et Folks Liv, hvor Folkets Skæbne lige
som fortætter sig i et enkelt 
Punkt. Prøjserne bombardere-
de Sønderborg og pressede 
utaalmodig paa foran DybbØl, 
medens Bismarck sørgede for 
at faa udsat den kommende 
Fredskonference fra Uge til 
ge, fordi han ikke vilde møde 
ved Fredsbordet uden at have 
hele Slesvigs Fastland i sin 
Haand. Men netop derfor stod 
der mod ham en dansk Folke
vilje, som var enig om, at det
te krampagtige Tag, som vi 
Pndmi havde i de yderste 
Græstørv af Fastlandet, skul
de holdes, saa længe det paa 
nogen Maade var muligt, -
koste hvad det vilde. 

ment fra overlegne prøjsiske Styrker, der havde 
en Uddannelse som danske Sergenters, og som delvis 
laa uden for Skudvidde af vore Kanoner. Paa dansk 
Side skulde der spares paa Krudtet til den endelige 
Storm. Forsøgte en Skanse endelig at skyde, maatte 
de danske Soldater, der kun havde Forladegeværer, 
rejse sig op i Kugleregnen, medens de ladede, hvor
imod de prØjsiske Geværer kunde lades fra liggende 
Stilling. 

Efter et Par haarde Dage stod det dog klart den 
9. April, at Stillingen var uholdbar, og den danske 
Hærledelse telegraferede til København for endnu en 
Gang at anbefale en Tilbagetrækning til Als i Tide. 
Krigsministeren blev vundet for Tanken, men Kon
sejlspræsident (Statsminister) D. G. Monrad sagde 
Nej. 

Ligesom mange andre mente han, at Danmark nu 
kæmpede med Ryggen mod Muren. Gik vi ud af den
ne Krig uden Slesvig og ud.P.n den planlagte Union 
med Norge og Sverige, saa var Danmark ikke leve
dygtigt. Men Krigen selv var ikke haablØs, thi for 
Prøjsen var den kun en stor Generalprøve fØr den 
kommende Kamp om Magten i Europa, og det ind
viklede Maskineri, der hedder »Bevarelsen af den 
europæiske Ligevægt«, var derfor ogsaa begyndt at 
arbejde for os, - blot vi viste, at vi vilde holde ud. 

Over for den haardnakkede Modstand blev Prøj
serne ved at udsætte Stormen, mens de skØd deres 
Skyttegrave nærmere og nærmere til Skanserne. En
delig ved Firetiden ved Daggry Mandag den 18. April 
1864 (i Store Bededagsugen) begyndte en Beskydning 
som aldrig fØr. Kl. 10 blev der pludselig ganske stille. 
Man hørte en Lærke stige til Vejrs. Og saa brØd Hel
vede løs. 

Og saa blev disse 2500 
Mand, - hvoriblandt adskil
lige svenske og norske fri
villige - liggende i de ti 
Skanser, der var gravet tværs 
over Odden, og krøb sam
men i Jordhullerne for det 
daglige, endeløse Bombarde- Niels Simonsen: Batteriet Dinesen ved Bov 9. April 1848, 
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Angrebet gjaldt 
den sydlige Del af 
Skanserækken (Nr. 
1-61). Nogle Ste
der naaede Angri
berne frem allerede 

fØr Forsvarerne, 
fordi disse af Bom

bardementet var 
blevet tvunget ned 
i Jord.huller flere 

Hundrede Meter 
paa den anden Si
de, og inden mange 

dominerende Rolle i 
denne Sag, var man 

nu efterhaanden 
blevet rystet nær
mere sammen af Ir
ritationen over, at 
disse elendige Jord
dynger ikke vilde 
give sig. Med denne 
Stemning i Ryggen 

kunde Bismarck 
hævde paa Konfe
rencen i London, at 
et L::i.nd, der havde 
kostet saa meget 
tysk Blod som Sles
vig, kunde Prøjsen 
ikke slippe. Paa den 

Minutter vajede 
det sort-hvide prØj
siske Flag paa samt
lige angrebne Skan
ser. Mest Besvær Vilh. Rosen.stand: anilen Sirlf': var 

DybbØls Fald Naa
desstØdet for de 

Forhaabninger om en nordisk Samling, som bl. a. den 
svensk-norske Konge havde holdt oppe til det sidste. 

voldte Skanse 2; Bajonetangreb den 18. April 1864 i Dybbølstillingen. 
Korporal Nelle-

mann fik to Gange fjernet 
Skansen faldt. 

det plantede Flag, fØrend 

Nu rykkede imidlertid 8. Brigade til Undsætning 
fra Sønderborg, - friske Tropper, sendt til Hjælp 
fra Fredericia. Og samtidig sendte »Rolf Krake« fra 
Bugten Skud paa Skud mod de fremrykkende Skarer 
for at sikre vor Retræte fra de nordlige Skanser. Hel
digvis var PrØjserne kommet i Uorden under Stor
men; men de naaede dog at besætte den tilbage
trukne Linie lige bag Skanserne, som var blevet op
kastet af os til Brug under Tilbagetoget, og her, om
kring DybbØl Mølle, foregik Sammenstødet. 

Det danske Angreb paa Møllen blev fØrt frem med 
største Tapperhed, men over for Prøjsernes hurtig
skydende Bagladegeværer havde det ingen Chancer. 
Alligevel lykkedes det de tapre Mænd at !Øse den 
Opgave: At holde en Tilbagetogslinie fri langs Ky
sten, og ad den gik nu de forsprængte Rester af de 
danske Afdelinger tilbage mod Brohovedet foran 
Broerne, hvorfra de derefter gik over til Als for at 
slutte op bag de opstillede Batterier. Ved 2-Tiden 
kunde Retræten betragtes som heldigt afsluttet, og de 
to Broer svinges ud. Men fra Als fortsattes Skyd
ningen til ud paa Aftenen. 

DybbØl-Forsvarets Betydning. 
ligger storpolitisk set ikke mindst i den Stimulans, 
det gav den tyske Enhedsfølelse. MPilPns man i R~
gyndelsen havde set med nogen Mistro paa Prøjsens 

Militært set var Stillingen stærkt forrykket efter 
DybbØls Fald; da Vaabenstilstanden atter hØrte op, 
gik Prøjserne uden større Vanskelighed over til Als, 
og efter den store Anspændelse ved DybbØl var der 
ikke mere Kraft i Folket til at fortsætte Krigen. Men 
Æren var reddet; og overalt i Europa mødte Danske 
i de næste Aartier noget af den samme Respekt, som 
siden 1939 staar om Finnerne. Og DybbØls Betydning 
som Baggrund for det efterfølgende kulturelle For
svar af det danske Slesvig lader sig overhovedet ikke 
maale. Endnu er det jo Vingerne af den to Gange 
genrejste Dybbøl Mølle, dette Symbol paa dansk stæ
dig Udholdenhed, der pryder Frakkeopslagene paa 
DybbØl-Dagen (der tillige er Flagdag). 

Monrad selv tog aabent Konsekvensen af sit Stand
punkt: Vi havde spillet hØjt Spil og tabt, og Dan
marks Undergang lod sig forudse. Mange af de jævne 
Bønder havde derude i Kugleregnen desuden ind
drukket en dyb Overbevisning om, at det nyttede 
altsaa ikke noget at slaas for Land og Rige; hellere 
maatte man sætte sit Haab til en international Rets
orden. 

Det er ikke her Stedet at komme nærmere ind paa 
Striden om disse Ting. Men det er værd at lægge 
Mærke til, hvad det betyder for to andre Folks Stil
ling i D:::i.g, nt Firint?rrw gik til Fronten, mens Esterne 
betraadte Indrømmelsens Vej. 

APRIL 

9 
1940 

Der er endnu en Dag1 der af

gørende har grebet ind i Dan

marks Historie: Den 9. April 1940. -

Men herom er det dog endnu for 

tidligt at tale. 
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Det kgl" Fyr- og Vagervæsen 

Af 
Registrator i Fyrdirektoratet 

John Nielsen 

Blarn1L Ue ikke-militæ1e Irnsli
tutioner, der sorterer under 

Marineministeriet, indtager Det 
kgl. danske Fyr- og Vagervæsen 
en ganske egen Stilling. 

Poul de Løwenørn. Alle senere 
Chefer for Fyrvæsenet er ud
gaaet fra Marinen, ligesom der 
stadigvæk er knyttet tjenstgø
rende søofficerer til F & V. De 
Fyr og SØmærkPr, som ikke til
hører F & V (565 Havnefyr og 
Fyr i Srnaafarvande), skal være 
godkendt af Marineministeriet og 
bliver kontrollerede af F & V, 
der saaledes har Ansvaret for en 
betryggende og tidssvarende Af
mærkning og Belysning af all" 
danske Farvande. 

SkØnt det store Publikum ikke 
kender ret meget til Fyrvæsenets 
daglige ArbeJde, har der dog til 
alle Tider hvilet et vist Skær af 
Romantik over Fyr og Fyrskibe, 
og Fyrvæsenets Opgave: at vej
lede de søfarende og sikre den 

Hals Barre Fyr. 

F & V ledes af en FyrdirektØr 
(Kommandør P. E. B. Sinding), 
og Direktoratet har til Huse i det 
smukke gamle »Søkvæsthus« paa 
Christianshavn. Ikke langt her
fra, ude paa 01lug~væ1Hel, lig
ger Fyr- og Vagermagasinerne, 
og her er tillige Kajplads for de 4 
af F & V's 5 Inspektionsdampere 

store, moderne Trafik gennem vore smaa og vanske
lige Farvande, virker ganske umiddelbart sympatisk. 
Fyrenes regelmæssige Glimt hen over Havet ved 
Nattetid har noget tiltrækkende og betryggende ved 
sig, og hvilken Sejlsportsmand har ikke efter en 
stormfuld Tur over Køge Bugt hilst Fløjtetønden ved 
BØgestrØmmen eller To-Kosten Syd for Amager Vel
kommen med det lille fortrolige Nik, man kun skæn
ker gode og trofaste Venner. 

I de fØlgende Linier skal der gives en ganske kort 
Oversigt over det Materiale, Fyr- og Vagervæsenet 
raader over, og det Ar
bejde, der Aar ud og 
Aar ind udføres for at 
holde disse Fyr, Tøn
der og »Koste<< i for
svarlig Stand. 

Det begyndte i 1784. 
Som ovenfor sagt er 

Fyr- og Vagervæsenet 
(F & V) underlagt Ma
rineministeriet, og saa
ledes har Forholdet 
været siden 1849. Men 
allerede længe inden 
den Tid (o. 1784) var 
det moderne danske 

samt for 2-3 Reservefyrskibe. 
Et 5. Inspektionsskib er stationeret i Esbjerg. Til man
ge Fyr og Lystønder benyttes Gas (Blaugas og Fedt
gas), og denne Gas fabrikeres af F & V selv paa Fyr
væsenets Gasstation i Korsør. 

Dag og Nat. 
Vore Farvande besejles jo baade ved Dag og ved 

Nat, og der skal altsaa sørges baade for en Dag
Afmærkning og en Nat-Afmærkning. Dag-Afmærk
ningen i Hovedfarvandene bestaar fØrst og fremmest 
af Vagere. En Vager er en kegleformet TØnde med 
Spidsen nedad; den flyder paa Vandet og er forankret 

med en Kæde til en 

Fyrvæsen blevet 
grundlagt af Admiral Det gamle Søkvæsthus i Aften.belysning. 

paa Havbunden an
bragt svær Betonklods. 
Foroven, altsaa over 
V andet, bærer de stør -
re Vagere en flettet 
Kurv, der oventil en
ten er spids eller flad, 
samt en opret Stage, 
der i Reglen har en 
»Topbetegnelse« be
staaende af 1, 2 eller 3 
opadvendte eller ned
advendte Riskoste. Dis
se Vagere anbringes 
paa passende Steder 
langs begge Sider af 
Sejlløbene (omtrent 
som Lygtepæle langs 
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begge Sider af en Gade, men i langt større indbyrdes 
Afstand). og de anbringes saaledes, at man altid, naar 
man sejler nordfra ned gennem de danske Hovedfar
vande, og fra disse ind i lukkede Sidefarvande (Fjorde, 
HavneindlØb), har TØdmalede Vagere med spids Kurv 
og opadvendte Koste om Styrbord, d. v. s. paa hØj1·e 
Haand, hvidmalede Vagere med flade Kurve, men 
nedadvendte Koste, om Bagbord, d. v. s. paa venst1·e 
Haand, - og altsaa lige omvendt, naar man sejler 
sydfra nordefter og ud af lukkede Farvande. 

Enligt liggende Grunde og »Puller«, som kan pas
seres paa begge Sider, afmærkes i Reglen med Vagere, 
der er rØd- og hvidstribede, og som bærer en Ballon 
af Fletværk paa Toppen af Stagen. Foruden disse 
større Vagere findes i Smaafarvandene mange mindre, 
uden Kurve, og med en Halmvisk i Stedet for nedad
vendte Koste paa de hvide Bagbordsmærker. Og en
delig afmærkes Løbene paa meget lavt (»lægt«) Vand 
VPrl Rt:ci[{Pr ng Grankviste, dQr stikkos lige ned i 
Bunden langs Løbene, f. Eks. ved Fanø, Rømø, HØjer. 
Af Vagere og mindre Sømærker er der i vore Far
vande udlagt ca. 3300, af Stager og Grankviste henved 
800. Til daglig passes mange af disse Vagere af Lodse
rierne og private Tilsynsførende, med hvem F & V har 
Kontrakt. Men Storme, Paasejlinger eller Drivis an
retter hvert Anr megen Skade poo Vngernc, og saa 
træder F & V hjælpende til. Det kan som Eksempel 
anføres, at der i Aaret 1936-37 forsvandt ikke mindre 
end 1030 Vagere, men at det lykkedes at finde og gen
udlægge de 1006! Alene dette Eksempel giver et godt 
Indtryk af det store Arbejde, der udføres mellem Aar 
og Dag for at holde Afmærkningen i Orden. 

Til Dag-Afmærkningen hØrer ogsaa visse Genstande 
i Land, især let kendelige hØje Træer, Buske, hvide 
Husgavle, Taarne og lign., der er fredede som Land
sømærker, samt Baake1-, d. v. s. hØje Træstilladser af 
ejendommelig Form (runde, trekantede, timeglasfor
mede), der let kan ses og genkendes ude fra Søen. 

Fyr og Tønder. 
Men Skibene sejler jo ogsaa om Natten, og man 

kan roligt sige, at efter den Udvikling, der er fore
gaaet indenfor Fyrvæsenet (ikke mindst i Danmark), 
sejler Skibene nu lige saa sikkert i den mørkeste Nat 
som ved hØjlys Dag. 

Paa fremspringede Steder langs vore Hovedfarvande 
(f. Eks. Hanstholm, Skagen, Stevns) er der anbragt 
hØje, stærkt lysende Fyr, som kan ses langt til søs 
(26- -36 km), og som lyser hele Horisonten rundt und
tagen ind over Land. Deres Opgave er at vejlede 
Skibe, der ude fra det aabne Hav nærmer sig (an
duver) Kysten, og de kaldes derfor Anduvningsfyr. 
Det er Landets største og kraftigste Fyr (Hanstholm 
8 Millioner, Stevns 1 ½ Million Hefnerlys. 1 Hefnerlys 
har samme Lysstyrke som et Julelys), og Fyrene kan 
let skelnes fra hinanden, fordi hvert Fyr har sin egen 
»Karakter«, d. v. s. sin egen Maade at blinke paa. Ved 
at sammenholde et Fyrs Blinken med Sekundviseren 
paa sit Ur, kan Skibsføreren aflæse det fremduk
kende Fyrs »Karakter<<, og ser han saa efter i sin 
»Fyrliste«, hvor disse Karakterer staar nØje angivet, 

kan han straks konstatere, hvor omtrent han befinder 
sig. »Faste Fyr<< (uden Blink) bruges slet ikke mere 
i vore Hovedfarvande. Netop fordi de ingen Karakter 
har, kan de ikke blot forveksles med hinanden, men 
ogsaa med Skibslanterner eller Lys i Land, ja endog
saa med - - - Stjerner! 

En helt anden Kategori af Fyr er de saakaldte 
Vinkelfy1· og Ledefyr. Vinkelfyrene udsender deres 
Lys i røde, hvide (klare) og grønne Vinkler, der er 
saaledes rettede, at den hvide Vinkel lyser hen over 
»rent« Farvand (SejllØbet), medens den røde og 
grønne Vinkel lyser hen over det læge (lave) eller 
»urene<< (for Sejladsen farlige) Vand paa hver S1de 
af SejllØbet. Den almindelige Form for Ledefyr er et 
højere Bagfyr og et lavere Forfyr, opstillet i nogen 
Afstand fra hinanden og lysende samme Vej. Ved at 
holde de to Fyr »overeet« (d. v. s. det hØjere nØjagtigt 
over det lavere) faar man en ret Linie (Fyrlinien), som 
ledør Skibot sikkort gennem en Gclv meget cmæver 
Rende. Læseren vil nemt kunne forstaa, at man ved en 
Kombination af flere efter hinanden fØlgende Vinkel
fyr og Ledefyr kan lede Skibe trygt og sikkert gennem 
smalle og krumme Farvande (Lillebælt, Grønsund). 

Ialt raader F & V over 154 Fyr, hvoraf rundt reg
net en Trediedel er elektriske, en Trediedel Gasfyr 
og en Tredietlel Petroleumsfyr. Som Eksempel kan 
nævnes, at den elektriske »Pære« i Hanstholm Fyr
lampe er 30 cm i Diameter, 10.000 Lys, 4000 Watt. 

Det hænder imidlertid ofte, at enligt beliggende 
Flak eller Grunde eller Spidsen af udskydende Rev 
ligger saa langt fra Land, at Fyr ikke kan benyttes. 
Hertil bruger man saa Lystønder, meget store, svære 
J erntØnder, der foroven bærer et Stativ med en Fyr
lanterne, og som indeni er fyldt med Gas eller Acety
lenbeholdere. De ligger opankrede ligesom Vagerne 
og udsender deres advarende Blink baade Dag og 
Nat ved Hjælp af et sindrigt Blinkapparat, der auto
matisk regulerer Blinkene og drives af den stærkt 
komprimerede Gas. Mange af disse Lystønder er des
uden, af Hensyn til Taage, indrettede som FlØjte
eller Klokketønder, idet de ved deres Bevægelser i 
søen bringer en Klokke eller FlØjte til at lyde. F & V 
har under normale Forhold 84 Lys-FlØjte-KlokketØn
der udlagt paa Station. Enkelte Steder (f. Eks. Sjæl
lands Rev, Lysegrunden, Læsø NW Rev) har man 
ude i Vandet, paa selve Grunden, opfØrt Fyrbaaker, 
d. v. s. Beton-Jernkonstruktione~, der bærer selvbetje
nende Fyrlamper, som i flere Tilfælde tændes -0g 
slukkes af et lille Vidun<lerim,trument, en »Solveniih~, 
der automatisk tænder Fyret, naar det bliver mørkt, 
og slukker det igen, naar Dagen gryer. 

Fyrskibene. 
Paa meget vigtige Steder i Hovedfarvandene er der 

udlagt Fyrskibe. De danske Fyrskibe er alle byggede 
af Egetræ, da man har gjort den Erfaring, at Træskibe 
er lunere end Jernskibe, mere elastiske ved Paasej
linger, og giver bedre Pladsforhold om Læ, da man 
unrlgaar vandtr.Ptte Skotter. Desuden er deres kobber
forhudede Skibshund mere modstandsdygtig mod Be
groninger end Jernskibenes. Fyrskibene er ret smaa, 
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men stærkt byggede. 
Skibssiderne er rød
malede med et hvidt 
Kors, i hvis vandret-

te Arm Stationens 
Navn staar malet 

med sorte Bogstaver. 
Omtrent midt i Ski
bet staar den solide 
Fyrmast, der foroven 
bærer Fyrlanternen, 
som med sine Linser 
og elektriske Lamper 
ikke væsentlig adskil
ler sig fra Landfyre
nes. Nede i Skibet fin
des de nødvendige 
Rum for Besætning, 
Proviunt og undre For
nødenheder samt et 
forholdsvis stort Ma
skinrum. Flere af Fyr
skibene har Drivmotor 
og Skrue og er altsaa 
i Virkeligheden Motor
skibe. Bortset herfra 
har alle Fyrskibene 
Bn.lg for et kraftigt og driftsikkert Maskineri for at 
kunne fremstille den nødvendige Elektricitet til Fyr
lanterne, almindelig Belysning, elektrisk Sirene, 
Ankerspil, Pumper og Radio. Det moderne Fyrskib 
har nemlig baade Radiotelefoni og Radiotelegrafi og 
er i mange Tilfælde (11) indrettet som »Radiofyr«, 
d. v. s. at det med regelmæssige Mellemrum udsender 
Radiosignaler, som gør det muligt for Skibsførerne at 
pejle (bestemme Retningen til) Fyrskibet, selv om de 
ikke kan se det paa Grund af Taage eller for stor Af
stand. F & V ejer 16 Fyrskibe, hvoraf de 13 under nor
male Forhold er udlagt paa Station, 3 i Nordsøen ud
for Esbjerg, 8 i Kattegat og Sundets nordlige Del, 
1 ved Gedser og 1 ved Korsør. 

Bjergning af en Lystønde. 

Uraaayb l<'yrslab. 

Og saa er der endelig de saakaldte »Fyr i søen«: 
Hals Barre ved det Østlige Ind!Øb til Limfjorden, 
N ord1·e Røse og Drogden i Sundet. Det er simpelthen 
store Landfyr, som man har bygget op midt ude i 
Farvandet. Fyret staar paa en kunstig Ø (i ca. 10 m 
Vand), der er dannet af en Sænkekasse af Jernbeton, 
udvendig beklædt med Granit, indvendig fyldt med 
Beton og Sand. I selve denne Sokkel er udsparet Rum 
til Maskinhal og Beboelse. Paa »Dækket<< findes, for
uden Fyrtaarnet, Huse med Kabys, Opholds- og Vagt,_ 
stue, event. Lodsvagt. Og saa er disse »Fyr i søen« 
naturligvis udstyret med Centralvarme og andre Be
kvemmeligheder samt de mest moderne tekniske In
stallationer: Dieselmotorer, Trykluft-Sirener, Radio
fyr, der styres af elektrisk regulerede Kronometre, 
elektriske Hejsegrejer og meget mere. Det nyeste af 
disse »Fyr i søen«, Drogden (1939), har kostet 650.000 
Kroner, ikke meget mere end et Fyrskib, og da det 
besidder alle et Fyrskibs Fordele og ingen af dets 
Mangler, er det Hensigten ad Aare at erstatte flere 
Fyrskibsstationer, f. Eks. Lappegrunden og Schultz's 
Grund, med »Fyr i søen<<. 

Det daglige Arbejde. 
Se, det var nu Materialet, som F & V arbejder med. 

Men saa er der Arbejdet selv. Først og fremmest skal 
Fyrene Landet over tændes og slukkes med stor Præ
cision, og ved alle større Fyr skal der holdes Vagt Dag 
og Nat, dels for at holde Øje med Fyrapparaterne, 
dels for at Sirenerne kan blive startede, saa snart 
Taage eller Snetykning truer Sigtbarheden, dels ogsaa 
for at holde et vaagent Øje med alt, hvad der foregaar 
rundt om i Farvandet. Flere Fyr har desuden Signal
station (Skagen, Hammeren m.fl.), der modtager og 
afsender Meddelelser til forbisejlende Skibe. Dernæst 
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skal alle Fyrets tekniske Installationer passes (med 
tilhørende Journalføring), og det skal ske med minu
tiøs Omhu, - man behøver ikke megen Fantasi for 
at forestille sig, hvad der kan ske af Ulykker, hvis et 
Fyr svigter. Mange danske Fyr ligger paa svært til
gængelige Steder (Anholt, Nordre Rønner, Hyllekrog, 
Christiansø), og Livet kan være ensomt nok, især om 
Vinteren. Alligevel findes der Steder, hvor Tjenesten 
kan være haardere endnu, nemlig ude i Fyrskibene. 
Et Fyrskib har i Reglen en ombordværende Besætning 
paa 6 Mand og en Fører. Førerne har Tjeneste hver
anden Maaned, Resten af Besætningen afvekslende 
1 Maaned Tjeneste og 14 Dage fri. Der gives altsaa 
Fyrskibsbesætningerne ret megen Frihed, men Maa
nederne ude om Bord kan til Gengæld være haarde 
nok. Der er meget Arbejde at passe, fØrst og frem
mest de almindelige Skibsarbejder, dernæst Arbejdet 
med Pasningen af de fyrtekniske Installationer, Ra
diotjenesten, Vagttjenesten og den meteorologiske Tje
neste. Alligevel kan Livet om Bord være baade graat 
og ensformigt. - »Det er værst de fØrste tyve Aar,« 
.sagt.le en ældre Fyrskibsmatros engang! 

Morsomt er det heller ikke, naar Efteraars- og Vin
terstormene sætter ind, og Fyrskibet i ugevis hugger 
og stamper med Stævnen op mod de hØje søer. Og 
der kan være Fare paa Færde. De solide Ankerkæder 
kan springe. Det er sket baade udenfor og indenfor 
Skagen (oftest ved Graadyb og Østre Flak). I 1909 
blev f. Eks. Vy! Fyrskib af Søerne ligefrem kastet hen 
over Horns Rev og skyllet i Land ved Nymindegab. 
En Matros mistede Livet ... men Skibet holdt! Det 
hænder ogsaa, at Fyrskibene paasejles, - de kan jo 
ikke flytte sig. Lappegrundens Fyrskib Nord for Hel
singør er f. Eks. blevet paasejlet Snese af Gange. 

--------------

Anholt 
Fyr. 

Endelig maa man heller ikke glemme det dygtige 
og vanskelige Arbejde, der Aar ud og Aar ind udføres 
af de fem Inspektionsskibe, Argus, Løvenørn, Absalon, 
Kattegat og N ordsØen. Disse Skibes Hovedopgave er 
at fØre Tilsyn med alt F & V's Materiel rundt om i 
Farvandene. Paa deres Inspektionsture skal de obser
vere, om Sømærkerne er i Orden og paa Plads, de 
skal forsyne Lystønderne med Gas og Acetylen, de 
skal udlægge og kontrollere i Hundredevis af Vagere 
og mindre Mærker, og det skal ske med saa stor Nøj
agtighed, at Mærkernes Plads i søen passer aldeles 
nøjagtigt med de tilsvarende Angivelser i Søkort og 
BØger. Om Vinteren, naar Drivisen melder sig, skal 
Inspektionsskibene inddrage og senere genudlægge 
alle 13 Fyrskibe og alle de store Lys- og FIØjtetØnder, 
og det er et Arbejde, som i daarligt Vejr kræver 
fØrste Klasses SØmandsskab. To af Damperne bringer 
hver 14. Dag Post, Proviant og Af!Øsningsfolk ud til 
Fyrskibene, - heller ikke nogen Børneleg i hØj SØ 
og Snetykning. Mange ensomt beliggende Fyr bliver 
ligeledes forsynede af Inspektionsskibene (Hesselø, 
Hals Barre, Anholt, Christiansø). l!!ndehg skal disse 
Skibe ogsaa opsøge, afmærke eller uskadeliggøre alle 
Vrag og andre SØfartshindringer i danske Farvande. 

Pladsen har ikke tilladt detaillerede Beskrivelser, 
men det vil forhaabcntlig frcmgaa af denne lille Over
sigt, at Fyr- og Vagervæsenets Personale, ca. 600 
Mand, har Arbejde nok, ikke mindst i denne Tid, 
hvor Forholdene har medfØrt en Række særlige Op
gaver, - et smukt og ansvarsfuldt Arbejde, og et 
Arbejde af særlig Betydning i et Ø-Land som Dan
mark, hvor vi alle, direkte eller indirekte, er afhæn
gige af, at de mange Skibe ved Dag og Nat, i Storm og 
Stille, kan sejle trygt og sikkert fra Havn til Havn. 
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HÆRENS 
SPRÆNGNINGSKOMMANDOER 

Af KaptajnlØjtnant 

E. Birkhede 

D en 15. Jan. 1942 over
tog den danske Hær 

og Flaade den for Befolk
ningen saa betydningsfulde 
Tjeneste ved Uskadeliggø
relse af forsaget Ammuni
tion, d. v. s. ikke sprængte 
Granater, Bomber og Mi
ner. 

Chefen for en Sprængningskommando og en Redningsinspek-tØr arbejder 
med en af Bomberne i Gunlpgsgade, 

For at kunne være Be
folkningen til mest mulig Støtte lod Hæren og SØ
værnet uddanne Personel til denne særlige Tjeneste, 
og siden ovennævnte Dato har Hærens og søværnets 
Sprængningshold rundt om i Landet arbejdet med 
deres specielle Opgave. Udøvelsen af- Tjenesten blev 
ordnet paa den Maade, at søværnet skulde tage sig 
af Uskadeliggørelsen langs Kysterne, medens Resten 
tilfaldt Hæren. 

Organisation og Opgave. 
Hæren udstationerede 7 Sprængningskommandoer, 

der foruden i Hovedstaden placeredes i en Række 
Provinsbyer. 

Et Sprængningskommando bestaar af en Chef ( en 
Officer af Kaptajns-, KaptajnlØjtnants- eller Premier
løjtnants Grad), en Næstkommanderende (en Befa
lingsmand af Officiantgruppen) og 12 Menige, Kom
mandoet, der i særlig aktive Perioder kan deles, idet 
Næstkommanderende er uddannet til selvstændigt at 
lede Kommandoet, er udstyret med Automobiler og 
passende Materiel, der i Hovedsagen bestaar af 
Sprægningsmateriel, Sprængstof, Desarmeringsværk
tøj og Mineringsmateriel. Desuden har hvert Kom
mamlo eL Arkiv, der stadig fornyes, med Beskrivelse 
af de forskellige hidtil kendte Bombetyper. 

Sprængnings kommandoets Opgave er: 
at undersøge Nedslagsomraader for saa hurtigt som 

muligt aL give Direk.Liver for den nødvendige Af
spærring samt at konstatere Farligheden af even
tuel usprængt Ammunition og i videst muligt Om
fang afværge Ulykker; 

at foretage Sprængning, Flytning eller Desarmering 
af Forsagere paa bedste og sikrest mulige Maade; 

at fremskaffe Materiale til Belysning af ukendt Am
munitions Indretning, Virkemaade og Virkning. 

ArbP--jdet i Ma.rken. 
Et Sprængningskommandos Arbejde kan forme .sig 

paa forskellig Maade: 
Et eller andet Sted i Landet er kastet nogle Bomber. 

Gennem Myndighederne, almindeligvis Politiet, sendes 

Melding for Sjællands vedkommende til Komman
danten i KØbenhavn, for Fyn til Chefen for Jydske 
Division, hvilke Chefer Sprængningskommandoerne er 
direkte underlagt. Herfra alarmeres nærmeste Spræng
ningskommando, der rykker ud med hele Styrken 
eller Dele deraf, eftersom Tilfældet nØdvendiggØr det. 
Nedslagsomraadet undersøges omhyggeligt, »kæmmes 
igennem« for om muligt at finde eventuelle Forsagere. 

Indgangshui for 500 lbs. Bombe. 

Pludselig findes et Hul. Formen og Størrelsen knnde 
tyde paa, at en Bombe »gemmer sig« der; man kan jo 
af Sprængstykker fra Kraterne af de sprængte Bom
ber danne sig et SkØn over Bombens sandsynlige 
Størrelse, eller maaske har man været saa heldig at 
finde Bombehalen, der næsten altid ved Bombens 
Anslag mod Jorden slynges bort. 

Sprængningskommandoets Menige sættes i Gang 
med Gravningen i Hold paa 2-4 Mand, idet der altid 
i Nærheden af Bomber arbejdes med saa lille Styrke 
som muligt af Hensyn til Risikomomentet. Efter at 
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være kommet ca. 3 m ned i Jorden, mener en af Sol
daterne at støde paa »noget haardt«. Alle beordres op 
og bort fra Udgravningen, og Kommandoets Chef 
eller Næstkommanderende, der fra Udgravningens 
Kant fØlger hvert Spadestik, udfører selv den sidste 
Del af Gravningen, og kort efter ligger Bomben blottet. 
Den viser sig at være af en hidtil ukendt Type (her i 
Landet), og det besluttes at forsøge en Desarmering, 
d. v. s. en Fjernelse af Brandrøret, saa man kan faa 
Undervisningsmateriale til Uddannelse af nyt Perso
nel. Et Treben med en Talje rejses over Udgravnin
gen, en Wirestrop fastgøres i Bombens Ophængnings
Øje, og Bomben trækkes fri af Jorden; en speciel kon
strueret Desarmeringsanordning paasættes Brandrøret, 
og nogen Tid efter ligger den efter Fjernelsen af Paa
tændingsorganerne - BrandrØret - nu forholdsvis 
uskadelige Bombe paa Jorden. Den imidlertid fundne 
Hale, som i dette Tilfælde var næsten uskadt, kunde 
»paasættes« Bomben, saa man kunde danne sig et 
SkØn over, hvorledes Bomben havde set ud fØr Kastet. 

Medens dette Arbejde er udført, har en af Solda
terne i nogen Afstand fra Arbejdsstedet fundet et nyt 
»mystisk« Hul i Jorden. Ogsaa her bliver gravet, og 
nogle Meter nede findes en anden Bombe. Denne 
Bombes BrandrØr er ved Slaget mod Jorden blevet 
deformeret; det kan ikke skrues ud, hvorfor Bomben 
maa bortsprænges. En Sprængladning lægges paa 

Sp1·ængladning paalægges. 

Bomben, Kommandoets Personel fjerner sig, og paa 
et nærmere fastsat Klokkeslet foretages Sprængnin
gen. Sprængnings-Klokkeslettet fastsættes god Tid i 
li'orveJen under Hensyntagen til, at Politimyndighe
derne skal have Tid til at varsko Beboerne i omlig
gende Bygninger. Fra de nærmeste Huse er Beboerne 
almindeligvis - afhængig af Afstanden til Bomben -
evakuerede, saa snart Bomben opdages. 

Langtidsforsinkelse. 

Ikke alle Bombetyper er man saa heldig at kunne 
desarmere, endsige forsøge derpaa. 

De saakaldte langtidsforsinkede Bombers DrandrØr 
er nemlig af en saadan Konstruktion, at en Drejning 

af Brandrøret, der er nødvendig hvis Bomben skal 
desarmeres, bevirker, at den detonerer. Om Tidspunk
tet for Bombens Detonation, hvis den faar Lov at 
ligge urørt, kan heller intet siges, idet det afhænger 
af Tykkelsen af en Celluloidskive, der tjener som 
»Stoppeknast<< for BrandrØrets Slagbolt. Ved Bombens 
Anslag mod Jorden knuses en lille Glasbeholder bag 
Celluloidskiven, og Beholderens Vædske - Acetone 
- begynder at bortæde Skiven. Naar denne enten er 
bortædt eller gjort saa svag, at den mindste Rystelse 
faar den til at »falde sammen«, bliver der Plads, saa 
Slagbolten kan slaa ned i Fænghætten og bringe Bom
ben til Detonation. Saadanne Bomber kan detonere 
paa Tider, der varierer fra nogle faa Minutter og helt 
op til ca. 30 Døgn efter Kastet. 

Bomber over København. 

Blandt de i København fornylig kastede Bomber 
var en stor Del langtidsforsinke<.le, og en Del af disse 
detonerede af sig selv paa Tidspunkter mellem 50 
Minutter og ca. 48 Timer efter, de var kastede, - et 
Par af dem, medens der arbejdedes med dem eller i 
Nærheden deraf. 

Overfor saadanne Bomber har man egentlig ingen 
anden Udvej end at bortsprænge dem paa Stedet. 
Desarmeres kan de ikke, og som nævnt ovenfor kan 
Rystelserne under en eventuel Borttransport være 
nok til at bevirke, at de springer. 

Hvor der kun er Tale om »dØde Ting<< som Maskiner 
og Fabriksbygninger, Ting, der kan erstattes af Men
neskehaand og Penge, maa der selvfølgelig derfo:r 
tages et vist Hensyn til Indsatsen af Menneskeliv. Men 
lige saa selvfølgeligt er det, at hvor Talen er om Af
værgelsen af en Ulykke, som f. Eks. mange Familiers 
Tab af deres Hjem, Tab af alt, hvad de gennem et 
helt Liv har samlet sig, maa dette Hensyn vige. 

Saaledes blev der då ogsaa efter Angrebet paa Kø
benhavn den 27. Januar 1943 gjort Forsøg paa i fire 
Tilfælde at fjerne denne Bombetype. 

En Bombe fjernedes under Branden i Sukkerhuset 
(af Kaptajn E. Lund fra H. t. K. med Assistance af 
Falcks Redningskorps) under Hensyntagen til, at 
Brandvæsenet, for at begrænse Kæmpebranden, skulde 
arbejde i umiddelbar Nærhed af Bomben, men ikke 
kunde være der, saa længe Bomben laa der. 

De Øvrige 3 Bombers Mulighed for Fjernelse fra 
Stedet, hvor de »havde lagt :::.ig til Hvile«, drØ.fledes 
indgaaende af de to Sprængningskommandoers Che
fer og Næstkommanderende, og jeg kan sige, at der 
var fuld Enighed om, at Forsøget burde gøres. 

11~- . 
,, \ , 1, gacu· ogsan 1 

Statsbanernes Kino" 
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Den ene af disse Bomber laa i Sukkerhuset ved 
nogle i Forvejen uskadte Maskiner. Af Sukkerhusets 
Direktion var præciseret, at disse Maskiner i Øjeblik
ket var ganske uerstattelige, og at Landets Sukker
produktion vilde lide et alvorligt Afbræk, hvis disse 
Maskiner Ødelagdes. Hvad Sukkeret er for Danmark 
i Dag, ved enhver. Ikke alene er det en NØdvendig
hedsartikel for den danske Befolkning, men tillige en 
Eksportartikel, der giver Ret til IndfØrsel af andre 
livsvigtige Fornødenheder. Altsaa maatte der her ses 
bort fra SpØrgsmaalet om »døde Ting« som Maskiner 
og lign. 

De to andre Bomber fandtes i GunlØgsgade, hvor 
alene deres Ravage ved Indtrængen i det Hjem, hvor 
de laa, fæstnede Beslutningen om, at »ud skulde de«. 

Efter at der i Fællesskab var truffet Dispositioner 
for Arbejdet, fjernedes den i Sukkerhuset liggende 
Bombe af Sprængningskommando »København« med 
Assistance af Zonens Redningskorps, medens Spræng
ningskommundo }>Næstvod1i arbejdede i <11mlØgsgarl<-" 
med Assistance af Falcks Redningskorps. Her blev 
den ene Bombe firet ned paa Gaden, lagt paa en lille 
Blokvogn og transporteret ned til Kajen, hvor den 
senere blev bortsprængt. 

Den anden Bombe lykkedes det ikke at fjerne. Saa 
snart Nedfiringen skulde paabegyndes, detonerede 
Bomben, men Ua alle var i i hvert Fald nogenlunde 
Dækning, kom ingen noget til, selv om TØjet var 
noget »kalkpudret« bagefter. 

Heldet fulgte derfor for anden Gang den Dag Spræng
ningskommandoerne. Var Bomben kommet ned paa 
Gaden, da Tiden for Bombens Detonation var inde, 
er det i nogen Grad uvist, om Ødelæggelsen da havde 
indskrænket sig til kun at omfatte Materiel. Det fØrste 
heldige Tilfælde indtraf, da vi af forskellige Grunde 
ændrede en tagen Beslutning om ca. Klokken 13.00 
at paabegynde Arbejdet med en Bombe i en Værk
stedsbygning bag Sukkerhuset. Klokken 13.52 deto
nerede denne Bombe af sig selv. 

11.850 Bomber. 

Sprængningskommandoerne har udført deres ikke 
altid helt ufarlige Arbejde siden 15. Januar 1942, og 
rundt om i Landet fjernet - ved Desarmering eller 
Dartsprængning, alt efter Forholdene - de mange 
Forsagere, der har været blandt de ialt nedkastede 
ca. 2100 Sprængbomber og ca. 9750 Brandbomber. 

Som en Bombe ser ud inden Kastet. 

Kommandoerne har ved dette Arbejde kun gjort 
deres Pligt, den danske Soldats Pligt mod den danske 
Befolkning, idet Kommandoets Opgåve, som tidligere 
nævnt, netop er »i videst muligt Omfang at afværge 
Ulykker«. Det skal derfor blot fremhæves, at Udfø
relsen af denne Pligt igen gav et Bevis for, at den 
danske Soldat er brav og modig. 

Efter at have klarlagt for Sprængningskommando 
»Næstved<<S 12 Menige, hvad det drejede sig om, bad 
jeg f. Eks. 3 Mand melde sig frivilligt til Hjælp ved 
Rydning af den Lejlighed i Gunløgsgade, hvori Bom
berne laa, - og alle 12 Mand bogstaveligt talt væltede 
hinanden for at melde sig fØrst. Kommandoernes 
Personel har, naar de er i Arbejde, ikke Tanker for, 
om Arbejdet er farligt eller ikke; værre er det utvivl
somt for dem, der sidder i Uvished hjemme og venter. 

Om Sprængningskommandoernes Arbejde forlØber 
lige saa heldigt næste Gang - hvis der bliver en næ
ste Gang - kan intet siges, men jeg kan med fuld 
Sikkerhed sige, at saavel de to Kommandoer, der den 
27. Januar ved deres Arbejde fik »Offentlighedens 
Projektør« rettet paa sig, som de Øvrige i Landets sta
tionerede Kommandoer og med dem de Befalings
mænd og Menige, der i Øjeblikket staar som en Slags 
Reserve, er rede til atter at træde til, saa snart der 
kaldes. 

S. & l. Sydsjællands Jernforretning 1/s 
Næstved DybbØI-Posten 

Kolding Telefon 1490 

Folkebanken for Als & Sundeved nanik itoker & Varmekedel_Komp. % H. Schubelers Sønner 
Bredgade 58 Malermestre 

Sønderborg 
Tel1. C. 12179 & C. 14809 Slagelsegade 5 Til. Central 4206 



Dykkeren gØres klar til at gaa ned. Tømme1·flaade med Wfretræk. 

Bom.berne 1 
af Hærens og Søværr 

Sprænggrav inden 2. Sprængning. 

Bombens Krater efter Sprængningen. 1, Bombe 



Udgravet 500 lbs. Bombe. 

:adeliggøres 
ængningsko,nmandoer 

ri Land. 

Skade paa Gunlpgsgade 5 efter Detonation. 

Desarmeringsanordning 
paasættes. 

Treben er rejst, Bombe
trækkes fri af Jorden. 

Bomben lægges paa Blokvogn. 
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Da søværnet 

Chefen for 
Søartilleriet, 
Kommandør
kaptajn C. V. 
Th. Heiberg. 

D a Søværnet under Øverste Ledelse af Chefen for 
SØartilleriet, Kommandørkaptajn C. V. Th. Hei

be,·g, efter Luftangrebet paa København fik til Op
gave at finde og uskadeliggøre de Bomber, der var 
faldet i Havnen, meldte der sig straks civile Dyk
kere, blandt andet fra Redningskorpsene, til dette 
farlige Arbejde; - ja, der kom endog Tilbud om 
Hjælp fra en Dykker, der i Øjeblikket befinder sig 
i Vestre Fængsel. 

Det var imidlertid allerede bestemt, at Arbejdet 
skulde udfØres af militært Personel fra søværnet, der 
disponerer over alt nødvendigt Materiel og tillige 
ejer Landets eneste Dykkerskole, som igennem Aarene 
har uddannet de civile Dykkere. 

Den 27. Februar Kl. 10 gik KaptajnlØjtnant Wern 
som fØrste Mand ned efter den fØrste Bombe, lidt 
Syd for Knippelsbro. 

Derefter fortsattes i de fØlgende Dage Havnebun-

Bombewiren gives i Land ved Sprænggraven. 

uskadeliggjorde Bomberne 
t Københavns Havn 

dens systematisk:e Afsøgning af 9 Dykkere fra Ubaads
Divisionen. 

Samtlige søværnets Dykkere havde meldt sig fri
villigt. Men kun 9, der udtoges ved Lodtrækning, blev 
de heldige, og de udfØrte ialt 15 Dykninger, hver paa 
2 Timer. Dykkerholdet bestod af en KaptajnlØjtnant, 
Undermaskinmestre, Matros- og Torpedokvartermestre 
og en Skibsbygningsmath. 

Dykkerne laa paa en Platform, der var sænket ned 
under Dykkerbaaden, og som blev hævet og sænket 
efter Vanddybden. Naar en Bombe blev fundet, lagde 
Dykkeren en Wire om den, saaledes at den var klar 
til LØftning og Slæbning. Og den 4. Marts var Afsøg
ningen endt, saa at man kunde tage fat paa Arbejdet 
med at transportere de 3 fundne Bomber fra Finde
stedet hen til Sydhavnen, hvor de skulde sprænges. 

Desuden havde man paa Havnebunden konstateret 
3 Bombekratere, 1-1 ½ Meter dybe og med en Dia
meter paa 3-4 Meter. 

I Dagene 4.-6. Marts foregik saa Transporten un
der Ledelse af SØlØjtnant I (R) T. Munch-Nielsen. 

Ved Hjælp af et Wiretræk ind til et Automobil 
blev Bomben lØftet op under en Tømmerflaade, der 
for og agter var fortØjet til en Minekabelbaad til
hørende Mineskibs-Divisionen, hvis Personel ogsaa 
havde meldt sig frivilligt. Dette bugserede nu TØm
merflaaden med den i 5 Meters Dybde anbragte Bom
be til Sydhavnen. I Nærheden af Sprængningsstedet 
blev derefter Bomben, fra selve TØmmerflaaden, lØf
tet direkte op paa denne. Efterhaanden blev Marinens 
Folk hele Mestre i dette specielle Arbejde. Den første 

(Fortsættes Side 105) 

Den fjernstyrede Boremaskine anbringes paa 1.Bombe. 
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Englændere og Amerikanere. 
De amerikanske Troppers Forhold i England er et 

særligt - og vigtigt - Problem, fordi Overgangen 
fra amerikansk til britisk Atmosfære er saa voldsom. 
Amerikanerne er i Begyndelsen tilbØjelige til at op
fatte England som stillestaaende og gammeldags i 
Forhold til deres egen fuldstændigt uhæmmede Ind
stilling, og de falder derfor i Forundring over mangt 
og meget, lige fra Parlamentets ærværdige Skikke, 
der bæres af Mænd, »klædt ud<< i gammeldags Drag
ter, til de morsomme smaa London-Drosker. I sin mest 
rendyrkede Form kommer dette til Orde i et Brev fra 
en amerikansk Sergent, der skrev hjem til Familien 
i Chicago: »Disse her Englændere vilde blive brave 
Gutter, hvis de blot kunde afskaffe deres uhyrlige 
Slotte og urimelige Fordomme.« 

Først efterhaanden lærer de amerikanske Soldater, 
at Manden i Parlamentet med de sorte Knæbukser 
ogsaa kan tage sin Tørn i en Flyvemaskine eller Tank. 
Han slaar sig til Taals med, at al denne Fortid be
tyder noget i Englænderes Øjne. Men det kniber alli
gevel med f. Eks. at faa de stille SØndage i England 
til at gaa, naar han sammenligner de Øde Gader og de 
lukkede Biografer og Bar'er med sin egen Hjembys 
Larm. - Og han kan kun daarligt vænne sig til den 
engelske Kaffe. 

Derfor har den amerikanske Ledelse ogsaa forsynet 
enhver amerikansk Soldat med en lille Bog: »Britain«, 
hvori der gives Svar paa mange forblØffende og ofte 
lidt haanende Kommentarer, der dukker op i hans 
Hjerne. 

Hvis han f. Eks. finder Englænderne en Smule for 
reserve1·ede, svarer Bogen: »Paa en lille Ø, befolket 
med 45 Mill. Mennesker, maa den enkelte baade selv 
staa Vagt om sit eget Privatliv og passe paa heller 
ikke at trænge ind i andres.« - Naar Talen er om 
de komiske Drosker, er Svaret ægte amerikansk: 
»Læg Mærke til, hvor snildt de vender i en smal 
Gade. Saa vil du forstaa, hvorfor de er saa smaa.« 

- Og med Hensyn til Kaffen siger den amerikanske 
Øverstkommanderende: »Englænderne forstaar be
stemt ikke at lave god Kaffe. Men du har til Gen
gæld ingen Anelse om at lave god Te. Saa det kan 
gaa lige op!« 

Kroatien. 
Efter Jugoslaviens Fald proklamerede den gamle 

OppositionsfØrer Pavelic den nye Stat, Kroatien, og 
der blev udraabt en italiensk Prins Lil Konge. Han 
har imidlertid endnu ikke taget Ophold i sit Land, 
og Pavelic har - heller ikke ved Aksetroppernes 
Hjælp - hidtil formaaet at bekæmpe den Uro, der 
siden har hersket i store Omraader. Situationen har 
derfor været uklar, men en nylig udstedt Proklama
tion fra den tyske Øverstkommanderende i Kroatien 
giver nu for fØrste Gang et vist Overblik over den. 
Det fremgaar af Proklamationen, at det Omraade, i 
hvilket de kommunistiske Partisaner, General Mikhai
lovitsj med Resterne af den jugoslaviske Hær og de 
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Af det tidligere Jugoslavien har Ungarn besat 
Landet nord fm· Donau, Tys klan d N ordserbien 
med Belgrad, Dele af Bosnien og det tyskp1·ægede 
Slovenien. B u l g ur i e n har endelig besat Syd
se1·bien og It al 'i.ene 1· n e hele Adriaterhavskysten. 
Resten er blevet til det ny K1· o a tie n. - Kr b av a 
- Omraadet ligger langs Dalmatiens Nordøstgrænse. 

Øvrige Guerilla-Afdelinger søger at undergrave dels 
den kroatiske Stats, dels Aksemagternes Kontrol, stort 
set omfatter de fire Femtedele af Kroatien, nemlig 
hele det Omraade, som ligger Syd for Sava-Floden. 

I Proklamationen erklæres nemlig dette Omraade 
for militær Okkupat"ionszone, i hvilken den tyske 
Krigsmagt overtager al udøvende og administrativ 
Myndighed. I Okkupationszonen gælder særligt stren
ge Strafferegler for alle, som gør Modstand mod de 
tyske, kroatiske eller italienske Organer. 

Dette vil altsaa sige, at Tyskland nu overtager den 
Øverste Ledelse af Kampen mod Guerillastyrkerne, 
men at kroatiske og italienske Afdelinger deltager i 
denne. Telegrammer fra Zagreb oplyser iØvrigt, at 
de kroatiske og italienske Afdelinger navnlig opererer 
i det nævnte Omraades sydøstlige HjØrne, Krbava
Omraadet med Hovedstaden Bikhatsj. · 

Den nye Ordning maa utvivlsomt ses som et Led 
i den stærkt intensiverede Kamp mod Guerillastyr
kerne, som er kommet i Gang i de sidste Uger, og 
som naturligvis faar særlig Interesse i Forbindelse 
med Mulighederne for en allieret Invasion paa Bal
kan. I Okkupationsomraadet ligger iØvrigt Kroatiens 
off1c1elle Hovedstad, Hanja Luka. 

Krigsskueplatlsen Tunis. 
Tunis har fra Oldtidens Dage været Europas Bro

hoved i Nordafrika. Nord for Byen Tunis ligger Re
sterne af det gamle Karthago, der kæmpede og tabte 
i Konkurrencen mod Rom om Datidens Verdensherre
dØmme. Kairouan, der i disse Dage har været saa 
stærkt omstridt, er, sammen med Mekka, Medina og 
Jerusalem, een Mohamedanernes hellige Byer og 
endnu rig paa Mindesmærker fra sin Storhedstid. Det 
vrimler med mohamedanske HØjskoler, Moskeer, som 
det fØr i Tiden var DØden for en Kristen at betræde, 
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Paladser og gamle offentlige Ba<l.eanstalter, LI.er endnu 
er i Brug. Tebessa, som nylig har været truet af de 
tysk-italienske Tropper, har været Garnisonsby for 
Kejser Augustus' berømte 3. Legion. I Dag ligger den 
som en vigtig Endestation for tre vigtige Jernbaner, 
hvoraf een fører mod Vest til Resten af fransk Nord
afrika, een til de allieredes Udskibningshavn Bone 
og een igennem Tunis op til Tunis BY. Denne havde 
ved Krigens Udbrud 257.000 Indbyggere, hvoraf ca. 
100.000 Europæere, men den har bevaret mohamedan
ske Præg med Minareter, Paladser, Bazarer og Kamel
karavaneserailler, alt gennemskaaret af smalle, krum
me Gyder. Byen er ved en 10 km lang Kanal for
bundet med Havnebyen Galetta. Fra Havnebyen 
Sousse bliver der aarlig eksporteret 40.000 hl Olie. 
Sfax er en ret ubetydelig Havneby, og Gabes, der nu 
er Base for Mareth-Linien, var i Oldtiden kendt som 
Purpurtil virkningens Hovedsæde. 

Bizerta, der nu spiller en saa stor Rolle, er oprin
deligt anlagt af Fønikerne, men blev ramt af samme 
Skæbne som Karthago. Den havde sin Blomstringstid 
som sørøverrede, da Maurerne herskede i Tunis og 
gjorde Middelhavet usikkert; men da Franskmændene 
omsider erobrede Tunis, var den dog kun en ussel 
Fiskerflække. Nu er den som bekendt udbygget som 
Flaadehavn og er blevet kaldt »det andet Toulon«. 

Der bor i Tunis næsten lige saa mange Italienere 
som Franskmænd (95.000 mod 110.000), og Italienerne 
kom fØrst som KolonisatorPr, mP-n Frankrig fØrst som 
Stat. Derfor har Tunis i de sidste Menneskealdre altid 
været et Stridens Æble mellem Paris og Rom, og i 
1938 krævede Folkestemningen i Italien Tunis af 
Frankrig, sammen med Korsica og Nizza. De to sidst
nævnte Steder har de italienske Tropper i Dag ube
stridt. Men om Tunis kæmpes der endnu; og der er 
ingen Tvivl om, at Mussolini vil sætte meget ind paa 
at beholde dette sit sidste Fodfæste i Afrika - baade 
af Prestigehensyn og fordi Linien Bizerta-Sicilien paa 
Aksens Haand er en virksom Slaa for de engelske 
Konvojers Sejlads gennem det midterste Middelhav 
til det mellemste Østen: Saa længe Laasen holder, 
maa de sejle hele Vejen Syd om Afrika. 

Parti'San-Krig. 
I en Artikel i et schweizi.sk militært Tidsskrift hed

der det som Instruktion til Partisan-Krigen: 
»Fjenden hærger vore Byer; men hvor Vejene gaar 

gennem Skov, der lurer vi paa ham. Vi blokerer dem 
og skyder paa de fjendtlige Tropper fra gode Stil
linger; vi spreder Forvirring, Usikkerhed og Rædsel 
mellem dem. Men inden han faar Pusten og opdager, 
hvor vi ligger, er vi borte igen, forsvundet i vore 
Skove og Smuthuller. 

Jo dristigere, jo galere vore Foretagender er, jo 
dybere de trænger ind i Fjendens Etapesystem, jo 
mere modfalden bliver Modstanderen. - Og saa kom
mer Rygterne af sig selv. De bliver vildere og vildere, 
lammer den indtrængende Fjende og ophidser Befolk
ningen. Vore Patruljer raserer Veje, sprænger Broer, 
Ødelægger J ernbanelinier og skærer Telefontraadene 
over. Frivillige sniger sig stadig væk ud til Friska
rerne og forstærker dem. Kvinderne sørger for deres 
FØde. Befolkningen er deres Vejvisere og giver dem 
Underretninger om Fjenden. Denne maa trække Trop
per til fra Fronten for at beskytte sine Forsynings
linier. - Og til sidst flammer det aabne Oprørs Ild 
over hele Landsdelen og fortærer Angriberne i sine 
Luer.« 

Ubaads-Krigen. 
Ubaadsfaren er stadig de allieredes største Problem. 

Derfor konstru.E!res stadig nye Midler mod den lurende 
Fare fra Dybet, og den 3. Marts gav f. Eks. U. S. A.s 
Marineminister Knox Meddelelse om en ny FartØjs
type, der er konstrueret til Konvojtjeneste. 

Det nye Konvojeringsfartøj er en lille Jager paa 
1300 Tons .Dens Kanoner er stærke nok til Kamp mod 
Ubaade i opdukket Stilling; og den er desuden rige
ligt forsynet med Luftværnsskyts, Dybvandsbomber 
og Torpedorør. Fore!Øbig skal der bygges 200 af den
ne Type. 

Paa deres Side forsyner Tyskerne nu Ubaadene i 
rum SØ ved Hjælp af Undervandsdepoter og store 
Tank-Ubaade paa 3500-4000 Tons, der er lastede med 
Olie, Ammunition, Reservedele, Medicin og Proviant 
i Køleskabe. Undervandsdepoterne placeres paa forud 
aftalte Steder i Havene. Det er store, hermetisk luk
kede Staalkapsler - større end Tank-Ubaadene -
der baade kan ligge op- og neddykket. De »Robin
son'er«, der udgØr Besætningerne paa disse ensomme 
»Amfibie-Støttepunkter«, er frivillige og bestaar især 
af Folk fra Hvalfangere og Fyrskibe, der er vant til 
den enerverende Ensformighed om Bord. 

Kosakkernes Renæssance. 
Under Vinterkrigen er Kosakkerne, som man hidtil 

har været tilbØjelig til at betragte som en Fortidslev
ning, atter kommet til Hæder og Værdighed. Paa de 
store Sletter kan deres Heste ofte komme frem gen
nem Sneen, hvor Tanks og motoriserede Tropper kø
rer fast; og derfor har der Maancdcr igennem ud
viklet sig dramatiske Kampe mellem Panseret og 
Hesten. 

Men naturligvis er Kosakkernes Krigsførelse mo
derniseret; og dette er gennemført af »Kosak Nr. l«, 
Budjenny, hvis Berømmelse paa gocl kosakvis baade 
gælder hans Evne til at slaas og til at tømme et 
Bæger. 

Derfor er den moderne Kosak nu udrustet med baa
de Antitank-Gevær og Panserværnskanon, og hans 
gode Egenskaber i Kampen mod Panservaabnet skyl
des ofte, at Hesten er hurtigere i sine Bevægelser, 
naar det gælder Manøvrering paa Kamppladsen, end 
Tank'en. - Kosakkernes vigtigste Opgave synes dog 
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Militær-politisk Oversigt 
Paa Foraarets Tærskel 

D en store russiske Vinteroffensiv, der blev startet 
fra det fjerne Volgas Bredder og langt inde i 

Kaukasus' Bjerge, tilintetgjorde ikke alene saa godt 
.som alle <len ly:;k.e So1111ne10ffemsiv:, Rc::sultt1.k1. Den 
truede tillige en Overgang med at lukke alle de tyske 
Styrker mellem Donetz, Dnjepr og Sortehavet inde, 
og den brØd paa hele Strækningen fra Charkov over 
Kursk og Wjasma til Vellikie Luki gennem den med 
saa store Ofre forsvarede Vinterlinie 1941-42 og 
trykkede det tyske Springbrædt mod Moskva, den 
store l:!'rontbue foran Smolensk, ind. 

I sidste Øjeblik lykkedes det dog Tyskerne at kaste 
friske Divisioner mod den russiske Panserhær, der 
rykkede frem mod Dnjepr; og det tyske Modangreb 
mellem det tilbageerobrede Charkov og Voroshilov
grad omfatter nu den russiske SydflØj og kan under 
en tysk Sommeroffeiisiv blive en farlig Trusel. 

Naar Stalingrad undtages, har Tyskerne imidlertid 
dog overalt reddet deres Tropper ud af de truende 
Omfatninger. De har bevaret den vældige Front 
ubrudt; og bag dem stamper Berlin nu nye Divisioner 
frem fra de Fabriker og Kontorer, hvor· tyske Kvin
der og Arbejdskraft fra hele Europa skal rykke ind 
i Stedet. Bag den søger Berlin desuden nu at mobi
licere den besatte Del af Europas totale Krigs
potential. 

Paa Foraarets Tærskel gaar saaledes Kampens næ
ste Omgang ind som en vældig Udslidningskamp, 
- medens begge Parter spejder mod Vest og Syd efter 
de allieredes 2. Front. 

Den anden Front. 

Man har undret sig over, hvorfor denne ikke for
længst er sat ind, - paa et Tidspunkt, hvor (som Dr. 
Goebbels udtrykte det i sin store Tale) » Ulykken var 
over Tyskland« mod Øst, hvor Vinteren paa Atlanter
havet nedsatte Ubaadskrigens Effektivitet, og hvor 
Tyskland maatte fØre et stort Antal nye Divisioner 
frem for at kunne dæmme op for den russiske Storm
bØlge. 

Om Forklaringen derpaa kan man imidlertid kun 
gisne; men sikkert synes det dog, at den er sammensat 
af saavel politiske som militære Faktorer, hvoraf i 
ethvert Fald nogle enkelte - saa uklart Billedet end 
tegner sig - synes at kunne fastslaas. 

Mr. Edens Rejse til Washington angives ganske 
aabent at have til Maal at bilægge en Række Uover
ensstemmelser mellem Rusland og Vestmagterne, der 
utvivlsomt i nogen Grad har ligget i Vejen for <'n 
virkelig koordineret Krigsførelse. Maaske har her
under Spørgsmaalet om Finland og de baltiske Stater 
spillet ind; men i ethvert Fald har russiske Krav paa 
den Østlige Del af 1939's Polen faaet den polske Eksil
regering i London til at protestere under Henvisning 
til Atlanterhavsdeklarationen og Polens Stilling som 
Englands Forbundsfælle. Det er tillige ingen Hemme
lighed, at London og Moskva hver for sig støtter de 
indbyrdes kæmpende Partisangrupper i Jugoslavien; 
og det vil endelig blive en Kendsgerning, at i samme 
Takt som Rusland maatte nærme sig Dardanellerne, 
vil der opstaa en Situation, hvorunder England søger 
at holde dette vigtige Stræde lukket for russi§>k Eks
pansion i Middelhavet og til det mellemste Østen. -
Alt dette viser, at England maa være interesseret i at 
begrænse den russiske Indflydelse i Europa, hvis Lon
don ikke (i Tilfælde af et tysk Nederlag) blot som 
Resultat af sine Anstrengelser vil se Berlin ombyttet 
med Moskva. Krigens For lØb viser imidlertid tillige, 
at Vestmagterne :ikke kan undvære Rusland som For
bundsfælle; og det er utvivlsomt den vanskelige Op
gave at bygge Bro mellem disse to Hensyn, der er et 
af Mr. Edens vigtigste Hverv i Washington. 

Men naar den anden Front endnu ikke er blevet 
etableret, kan dette ogsaa have andre Aarsager. Thi 
Atlanterhavet er denne Fronts Etape, og her raser 
stadig Krigen mellem Sænkninger og Nybygninger, 
uden at det dog for den udenforstaaende er muligt at 
fastslaa de Tal, der viser til hvilken Side Vægtskaalen 
til 8lut vil synke. Kun saa meget staar fast, at dette 
Problem stadig af Vestmagterne selv betegnes som 
deres alvorligste, og at det givetvis har spillet ind 
under Operationerne i Afrika og vil spille ind under 
enhver anden Operation. 

Landgangen i Nordafrika havde det klart udtalte 
Maal at kaste Aksen i Havet for derved at skaffe fri 
Passage for de allierede Konvojer gennem Middel
havet til det mellemste Østen og et Angreb fra Afrika 
paa Europas Sydkyst. Naar disse Maal - over 4 Maa
neder efter Landgangen - endnu ikke er naaet, og 
naar Aksen i Stedet har faaet Tid til at sætte sig fast 
i Brohovedet Tunis og befæste Europas Sydvold, 
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Østf1·onten fØlger, medens disse Linier skrives i Ho
vedsagen følgende Linie: Vest om Vellikie Luki -
nord og øst om Smolensk - over Sulkinitsje - nord, 
Øst og syd om Orel - vest om Kursk - langs Donetz 
til Voroshilovgrad - herfra mod Syd langs Miu.sflo
den til Sortehavet, Øst for Taganrog. Desuden har Ty
skerne i Kaukasus et Brohoved om N ovorosisk og 
Kubanflodens Munding, med Forbindelse over Kertsj-

Strædet ti! Krim. (23/3 43) 

skyldes dette muligvis for en Del de allieredes For
bindelsesvanskeligheder over Atlanterhavet. Men det 
skyldes maaske især de forvirrede politiske Forhold 
i Nordafrika, der medførte, at langt Størsteparten af 
de landsatte Tropper maatte anvendes til at holde 
Nordafrika besat. 

Disse Forhold, og den deraf følgende politiske Tov
trækning mellem Washington og London, har maaske 
tillige haft deres Andel i, at de Slag mod Aksen, som 
blev bebudet efter Casablancamødet, forelØbig ude
blev. Thi hvor .saadanne Slag end skal fØres, kræver 
de Tonnage samt omhyggelig militær og politisk For
beredelse. Begge Dele har imidlertid lagt stærkt Be
slag paa Vestmagternes Kræfter i Nordafrika, og dette 
har sikkert i nogen Grad forsinket baade Forberedel
serne og disses Resultat andre Steder. 

Med den Enighed mellem de Gaulle og Giraud, der 
nu synes at kunne omsættes i Handling, og med den 
Afstandtagen fra Vichy, ja selv fra Petain, som nu 
præger Udviklingen, synes Vestmagterne imidlertid at 
være kommet et betydnihgsfuldt Skridt videre. Det er 
sandsynligt, at de herefter fØr eller senere vil kunne 
kaste sig over Brohovedet Tunis med stor Overmagt. 

Invasion? 

Imedens Aksen naturligvis har benyttet den saaledes 
vundne Tid til at befæste den af Tyskland og Italien 
besatte Del af Europa, har der fundet den samme 
diplomatiske og indrepolitiske Virksomhed Sted i de 
Lande, der kan tænkes at blive berørt af de kom
mende Begivenheder, som altid gaar forud for store 
Begivenheder. 

I Frank1·ig har Lava! den 20. Februar indstiftet 
et nyt Nationalraad og desuden omdannet sit Mini
sterium. Han har herunder taget klar Afstand baade 
fra Doriots Forsøg paa at efterligne den tyske Natio
nalsocialisme og fra den tredie Republiks Mænd. I 
Stedet deltager han ved Tysklands Side i den totale 
Arbejdsmobilisering ved at sende Arbejdere til Tysk
land. I Anledning af visse Rygter om indre Vanske
ligheder i denne Anledning oplyses fra autoritativ 
tysk Side, at man intet kender hertil. »I ethvert Fald,<: 
tilfØjes der, »kan det ikke dreje sig om politiske Van
skeligheder.« Lava! holder altsaa det Fodslag med 
Berlin, som han har bebudet. 

Langs Kanalen vidnei· samtidig stærk tysk Aktivitet 
om, at man her gør sig klar til at tage mod den 
allierede Invasion, der vel vil kræve de største Styr
ker, men tillige den mindste Tonnage. 

I Finland har Valget af den ny Præsident og Rege
ringsomdannelsen faaet de amerikanske Presserøster, 
der diskuterede Muligheden af en finsk Separatfred, 
til at forstumme. Det Øgede svenske Beredskab peger 
dog paa, at man endnu ikke i Stockholm anser en 
Krigsudvikling mod Nord for helt usandsynlig, - selv 
om der netop hertil i hØj Grad vilde medgaa allieret 
Tonnage. 

Paa den pyrenæiske Halvø indtager Spanien og 
Portugal en skarp anti-kommunistisk Holdning, men 
har samtidig Øget deres Samarbejde for at holde sig 
udenfor Krigen. I Spanien er Monarkisternes Ind
flydelse Øget paa Falangens Bekostning; og General 
Franco har f. Eks. gjort Kong Alfonsos Dødsdag til 
national Mindedag. Balearerne i det vestlige Middel
hav og spansk Marokko i Nordafrika vogtes af bety
delige Militærstyrker, og France har stærkt under
streget, at en Angriber automatisk vil finde Spanien 
paa Modstanderens Side. Fra begge de krigsførende 
Parter er da ogsaa fremkommet Forsikringer om ikke 
at ville krænke Spaniens Neutralitet. 

Af samtlige Invasionsobjekter synes i Øjeblikket de 
fleste Dlikke rettet moLl Dalk.an, ::;elv om <l.eL netop 
for en Invasion her vil betyde mest for Vestmagterne 
at have fri Passage gennem Middelhavet - og altsaa 
at have taget Tunis fØrst. Grunden til de mange Ryg
ter er, at 9. og 10. britiske Hær, suppleret med talrige 
amerikanske Enheder, staar »arbejdsløse<~ i det mel
lemste Østen, efter at Truslerne mod dem, baade mod 
Nord (fra Kaukasus) og mod Syd (fra Afrika), er 
forsvundet. Et allieret Stød over Saloniki og gennem 
Dardanel.lerne var tillige Churchills Yndlingside un
der sidste Krig; og Partisaner, der opererer i Jugo
slavien, kan maaske ogsaa spille ind i Overvejelserne. 

Hertil kommer desuden Tyrkiets Holdning. Dette 
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Land opretholder et venskabeligt Forhold til Tysk
land, men Udviklingen har medfØrt 2 Ting, der med
fører, at Ankara nu atter understreger sit Venskab 
og sin Alliance med England. For det fØrste gør Lev
nedsmiddelsituationen Tyrkiet mere og mere afhængig 
af London. For det andet maa Ankara, hvis Sovjet 
nærmer sig Dardanellerne, søge Hjælp hos England 
paa samme Maade som Sultanen tidligere maatte gØre 
det overfor Zarrigets Forsøg paa gennem det gyldne 
Horn at naa ud til Middelhavet og det mellemste 
Østen. Det er paa Baggrund heraf, at man maa se 
Churchills Besøg hos Præsident InOnu straks efter 
Casablanca-MØdet. Churchill har formentlig som Ve
derlag for Englands Støtte krævet, at Tyrkiet skal 
forsvare Dardanellerne mod ethvert Angreb, hvilket 
vil være en betydelig Fordel for Vestmagterne un
der en Operation mod Balkan. Og Premierminister 
Saradjoglus store Tale fornylig, hvori han stærkt un
derstregede det engelske Vc-nskab o{J hyldP<lP AmP
rika, samt det Samarbejde, der nu finder Sted mellem 
allierede og tyrkiske Militærmissioner, vidner om, at 
der er etableret en ny Forstaaelse mellem Tyrkiet og 
Vestmagterne. Denne er fra Tyrkiets Side næppe ret
tet mod Tyskland i Øjeblikket, men kan dog alligevel 
faa Betydning, hvis et allieret Invasionsforsøg faar 
Fodfæste paa Balkan. Thi Tyrkiets smidige og ude
lukkende realitetsbetonede Udenrigspolitik: har stedse 
omhyggeligt indrettet sig efter Krigens Konjunkturer. 

I det fjerne Øst er Situationen ganske uklar. Ge
neral Wawel er trængt et lille Stykke ind i Burma, 
men har gjort Holdt uden noget alvorligt Forsøg paa 
at naa sit proklamerede Maal: Burmavejens Generob
ring samt Genaabningen af »Burmavejen« til Chun
king-Kina. 

General Mac Arthur har afværget den japanske 
Trusel mod Port Moresby paa Ny Guinea og har taget 
Guadalcanar, Øen med den vigtige Flyveplads i Salo
monøernes Gruppe, fra Japanerne. Dermed er disses 
Forsøg paa i det sydvestlige Stillehav at overklippe 
U. S. A.s Forbindelse til Ausfralien foreløbig strandet. 
Men paa den anden Side synes Mac Arthur ikke i 
Stand til at tage det næste Skridt imod sit prokla
merede Maal: Filippinerne - nemlig en Erobring af 
den vigtige Havn Rabault i BismarckØgruppen. 

Japanerne er paa deres Side travlt beskæftiget med 
at konsolidere deres Erobringer og udnytte Ostindiens 
Rigdomme. Dette er imidlertid et SpØrgsmaal om Ton
nage, og Tokio indrømmer aabent, at det i den Anled
ning er nødvendigt at fordoble Handelsflaaden, - en 
aabenlyst særdeles vanskelig Opgave. !Øvrigt tales der 
om japanske Troppekoncentrationer baade ved Sibi
riens Grænse, i Kina og i Burma. Saavel et sibirisk 
som et indisk Eventyr ligger dog vist i Øjeblikket 
udenfor det sandsynliges Rammer. Skal Japan endelig 
strække sine i Forvejen haardt strakte Forbindelses
linier yderligere, forekommer et fornyet Angreb paa 
Australien sandsynligst; thi det er utvivlsomt herfra, 
at en allieret Offensiv mod Ostindien vil frembyde de 
største Farer. Mere sandsynligt er dog maaske endnu 
et Forsøg paa at slaa Chiang Kai-sheks Kina ned, for-

inden de allierede bliver stærke nok til at tage Of
fensiven. 

Paa Foraarets Tærskel er Situationen paa hele den 
verdensomspændende Krigsskueplads saaledes karak
teriseret af Vinterens Remis-Spil, der paa begge Sider 
har medfØrt en ny og vældig Opmarch for at frem
tvinge de Afgørelser, som begge Parter bebuder. Un
der denne Opmarch staar baade Aksen og Japan fore
lØbig i Defensiven, - men ingen af dem har haft saa
dan Modgang, at de ikke ved fØrste gunstige Lejlig-
hed er i Stand til at slaa haardt. W. 

Da Søværnet uskadeliggjorde Bomberne 
(Fortsat fra Side 100) · 

Dag tog Transporten og LØftningen af Minen op paa 
Flaaden 1 Time 5.) Minutter, - den sidste Dag kunde 
det klares paa 1 Time 5 Minutter. 

Paa Sprængningsstedet blev Bomberne ved Wire
træk fra Land halet ind i en i Forvejen gravet 
Sprængg1·av paa Sydsiden af det opfyldte Terræn i 
Sydhavnen. Derefter gik søværnets Bombeuskadelig
gØrelseshold i Gang med Forsprængning og Demon
tering. 

Den første Dag foretog man to Boringer gennem 
Bombeskallen med en fjernstyret, elektrisk Borema
skine. Derefter anbragtes to Tændpatroner i ,Hullerne, 
og Bomben blev sprængt. Den næste Dags Bombe 
kunde derimod desarmeres ved Langtræk, og man 
undgik derfor Sprængning_ Den tredie Dag maatte 
man imidlertid igen bruge den fjernstyrede Bore
maskine og sprænge Bomben. 

Alle tre Bomber var paa 500 Ibs. og havde Brand
rør med Langtidsforsinkelse. I det samlede Arbejde 
deltog - indenfor de forskellige Kategorier af Per
sonel - ialt ca. 60 Mand fra Søværnet. Det gik, som 
alt veludfØrt Arbejde, af uden større Staahej. Paa 
samme Maade som Tilfældet var med Hensyn til Hæ
rens Sprængkommandoer viste den danske Offentlig
hed alligevel, at dei værdsatte den Indsats, der blev 
gjort. 

Den 9. Marts skrev saaledes den kØbenhavnske »So
cial-Demokraten« i Anledning af den officielle Beret
ning, der blev udsendt af DireldØren for søartille
riet: 

»Redegørelsen giver et stærkt Indtryk af den helte
modige Indsats, Marinen har ydet ved Eftersøgningen 
og Uskadeliggørelsen af Bomberne. Systematisk og 
grundigt er Arbejdet gennemført, og det tjener SØ
artilleriet, som her for fØrste Gang havde givet sig 
i Lag med Opgaver af denne Beskaffenhed, til megen 
Ære, at det har kunnet foregaa uden Uheld af nogen 
Art. 

Det vil vinde almindeligt Bifald, at Direktøren for 
SØartilleriet nu indstiller Mandskabet, som deltog i det 
farlige Arbejde, til en særlig BelØnning af Staten.« W. 
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Den svenske Hjælpe-Aktion ti I Grækenland 
Et forsonende Træk i Krigens haarde Ansigt 

Græske Børn ti.l Bryllupsfest i den lykkeiige Tid 
før Krigen. 

E fter den heldige Krig i de albanske Bjerge mod 
Italien bukkede Grækenland under for den tyske 

Indmarch i Foraaret 1941; og samtidig brØd Landet, 
ogsaa Økonomisk, fuldstændig sammen. Administra
tionen svigtede, og den sorte Børs tilrev sig de ganske 
utilstrækkelige Kvantiteter af Levnedsmidler, der var 
til Raadighed. Priserne steg skyhØjt, og Befolkningen 
sultede. Dollarskursen, der fØr Krigen var 150 Drach
mer, naaede op til 30.000. 

Aksemagterne gjorde ganske vist, hvad de kunde, 
for at hjælpe. To Økonomiske Befuldmægtigede, Neu
backer og d'Agostino, har skaffet Sukker, tørrede 
Grøntsager og Kartofler til Grækenland, og efter
haanden er Dollarskursen faldet til »kun<< 15.000. Men 
Grækernes to vigtigste Ernæringsmidler, Brød og 
Olivenolie, kunde ikke fremskaffes, og Sult og NØd 
bredte sig i en forfærdende Grad. 

Da etableredes der et Samarbejde mellem det inter
nationale Røde Kors og Sve1·ige med det Formaal at 
bringe det ulykkelige Grækenland Hjælp; og gennem 
Forhandlinger med begge de krigsførende Parter lyk
kedes det at opnaa Tilladelse til at fØre oversøiske 
Levnedsmidler gennem Krigszonerne og fordele dem 
i Grækenland. 

Alligevel kun 192 g Brød pr. Dag. 

De allierede gik ind paa at frigive 15.000 Tons 
Levnedsmidler om Maaneden til dette Formaal; og 
Aksen akcepterede, at en international Kommission 
af Svenskere og Schweizere kontrollerer, at Levneds
midlerne udelukkende komm'er Grækerne til gode. 
Kanada skænker desuden Korn; og Levnedsmidlerne 

sejles fragtfrit over paa svenske Skibe. Disse diri
geres af Sveriges Udenrigs- og Marineministerium 
efter Aftale med de krigsførende om Skibenes Kurser 
samt de Havne, der skal anløbes; af de Skibe, som 
afgik fra St. Johns paa New Foundland den 1. Februar 
i Aar, blev saaledes eet dirigeret til Saloniki, eet til 
Smyrna og to til Piræus. 

Levnedsmiddelpriserne kan derfor sættes meget lavt, 
idet de kun skal dække Omkostningerne i selve Græ
kenland til Losning, Formaling, Bagning, Transport og 
Administration.En )>Oka« Brød» - d. v. s. lidt over et 
Kilo - koster saaledes i Øjeblikket 200 Drachmer. Til 
Sammenligning tjener, at en haardt arbejdende Ar
bejders Dagløn er ca. 3000 Drachmer; og det er karak
teristisk for Forholdene, at en Oka Olivenolie, der 
næst efter BrØd er Grækernes vigtigste Levnedsmid
del, koster 16.000 Drachmer paa den sorte Børs, og at 
Olivenolie, saavel som RrØci, før KriaPn kostede 30-
40 Drachmer pr. Oka. - Inflationen i Grækenland kan 
kun jævnføres med den, der raadede i Tyskland i 
1920'erne. 

Den almindelige Brødration er 192 g, men Kommis
sionen sørger for, at de haardt arbejdende faar et 
Tillæg paa 128 g, ligesom Børn og Syge faar en ekstra 
Tildeling. Den har endvidere etableret Byttehandel 
med Bønderne, saaledes at disse faar Klid, der bliver 
tilbage ved Formalingen af Kornet, og i Stedet leverer 
Mælk, der fordeles til Sygehuse m. m. 

Til Kontrol har Kommissionen en Stab af Hjælpere, 
der ogsaa besøger Bagerierne, - hvoraf der alene i 
Athen findes 700, - for at holde Øje med Indmaling, 
Brødets Vægt o. s. v. Denne Del af Arbejdet er ikke 
den letteste, men er efterhaanden blevet mere effektiv. 

By og Land. 

Hidtil er det imidlertid kun Byerne, der har faaet 
Brødkorn; men i Øjebl~kket er Kommissionen til
lige i Færd med at· udstrække sin Virksomhed og
saa til Landsbyerne. Da Levnedsmiddelforraadene ik
ke slaar til til alle, fØlger man dog det Princip, at 
kun de, der ikke er Producenter, faar Kort. Man gaar 
nemlig ud fra, at enhver, der frembringer noget 
spiseligt, hvad enten det er Oliven, Faar eller Geder, 
derved faar Varer, saaledes at de ikke alene kan for
sørge sig selv, men ogsaa bruge dem som Bytteobjekt 
i Handel om andre Ting - selv om det skal ske paa 
den sorte BØrs. De hører saaledes til de bedst stillede 
i Befolkningen; og de, der bor i Nærheden af dem, 
anses ogsaa for at have en Fordel. Derfor er Ratio
nerne for Ikke-Producenter paa Landet kun % af 
Bybcbocrncs. 

IØvrigt er de Distrikter, hvori der drives Agerbrug 
og Husdyravl saa vidt muligt gjort selvforsynende, 



Nr. 4 FOLK OG VÆRN Side 107 

Den antike græske Verdens mest majestætiske Tempel 
Olympieion var helliget Zeus. Der er nu 15 korintiske 

Søjler tilbage. 

saaledes at de beholder deres Levnedsmidler til eget 
Brug. Dette gælder f. Eks. Thessalien samt Mace
doniens Landsbyer, imod at disse til Gengæld paa
tager sig at forsørge Storstaden Saloniki. 

Resten af Landet bliver for Tiden delt i Distrikter, 
hvor Kommissionen paatager sig de indførte Levneds
midlers Fordeling. I hvert Distrikt oplægges desuden 
et Reserve-Lager for alle Tilfældes Skyld. Dette er 
i Athen paa 17.000 Tons; og denne Foranstaltning 
viste sig f. Eks. nyttig, da et af de svenske Skibe fra 
Kanada, »Eros«, forliste sidste Efteraar. - Endvidere 
er Tyrkiet gaaet ind paa Oprettelsen af Levnedsmid
dellagre i Smyrna; og herfra fordeles Varerne ved 
Hjælp af græske Motorbaade til Øerne i det ægæiske 
Hav, fØrst og fremmest Mytelene, Chios og Samos. 
Kommissionen skal om kort Tid ligeledes overtage 
Forsyningen af Kreta og Cycladerne. 

Foruden de ovennævnte Levnedsmidler har Uen 
faaet Lov til at importere 3000 Tons tørrede Grønt
sager samt 100 Tons Tørmælk om Maaneden til Græ
kenland, og den ufattelige Nød, der har hærget Lan
det, er saaledes nu nØdtØrftigt ved at blive afhjulpet. 
Om den Taknemlighed, som Befolkningen fØler her
for, vidner en Beretning fra et Kommissionsmedlem, 
hvis Ankomst til en græsk Ø blev hilst ved Ringning 
fra alle Kirkeklokker. 

Højagtelse for et lille, men tappert Folk. 
Den Hjælp, der paa denne Maade bringes frem 

tværs gennem Krigens Helvede og som formidles af 

baade krigsførende og neutrale, er eet af de faa 
milde Træk i denne Krigs haarde Ansigt. Men den 
er tillige et Vidnesbyrd om den HØjagtelse, der fra 
alle Sider vises - og sikkert ogsaa Fremtiden vil 
blive vist - et lille, tappert Folk. W. 

Allevegne fra. 
(Fortsat fra Side 102) 

at være omgaaende Bevægelser mod Panserdivisioner
nes Train, især deres Benzin- og Ammunitions-Ko
lonner. 

Stabsofficerer paa Ski. 
Trods den milde Vinter i Europa har Svenskernes 

SkilØber-Konkurrencer været i fuldt Sving; og den 
26. Januar stillede bl. a. de svenske Officerer i Stock
holms-Stabene op til Erhvervelsen af Svenska Dag
bladets »Ski-Skytte-Mærke«. Af de 62 Deltagere kla
rede 12 Guld-, 34 SØlv og 5 Dronccmærkct; og mc 
dens søndagens bedste civile Resultat havde været 
120 Points, naaede Løjtnant S. G. HOrlin 124 Points. 
Blandt Vinderne var desuden 2 Oberstløjtnanter og 4 
Majorer, hvoraf Major Claes Peyron fik 120 Points. 

Den eneste Deltager, der havde Grund til at være 
en Smule skuffet over Resultatet, var Prins Gustav 
Adolf. Prinsen tog ganske vist Sølvmærket med Glans. 
Hans Tid var 44 Minutter, og han skØd mod Skiven 
28 Points af 30 mulige. Men i Skydning mod Figur 
fik han kun 2 Træffere mod 6 mulige; og Resultatet 
blev altsaa kun 96 Points - eller 16 for lidt til Guld
mærket. 

Prinsen viste dog kun sin Skuffelse ved at sige: »Det 
med Figurerne maa jeg aabenbart træne noget mere 
til.« - At Lyset var daarligt Kl. 9 om Morgenen, og 
at der blæste en Vind paa 3-4 Sekundmeter, talte 
han ikke om. »Men der er,« skriver Svenska Dag
bladet, »ingen Tvivl om, at Prinsen kan tage Guld
mærket naar som helst, ,hvis Vejret og Lykken er 
blot en Smule bedre.« 

- !Øvrigt staar de militære svenske SkilØbere jo 
som bekendt i hØj Klasse. Saaledes vandt den sven
ske Militærpatrulje i Italien 1941 en opsigtsvækkende 
Sejr i Kamp mod Eliten af Europas SkilØbersoldater. 
Paa Billedet ses den sejrrige Patrulje undervejs. 

Den svenske Skiløberpatrulje i Italien 1941. 
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Krigen er total • ogsaa med Hensyn til Værnenes Mentalitet 

K rigen er total - ogsaa paa den Maade, at hver 
eneste Soldat og Orlogsgast maa være gennem

trængt af den stærkeste Tro paa og Tillid til sin Op
gave. 

Vaabenfærdighed og god Uddannelse, fysisk Træ
ning, Taktik og det man i Almindelighed kalder Di
sciplin (d. v. s. den ydre Form for Lydighedens Øje
blikkelige Udløsning) er ikke længere nok. Den har 
ve1 aldrig været det, men er det i Dag mindre end 
nogen Sinde. Det moderne Værns Slagkraft og 
Modstandsdygtighed afhænger i sidste Omgang fuld
stændig af den Aand, der bærer dets Soldater og 
Orlogsgaster. Det er de1·es dybe Pligt- og Fællesskabs
fØlelse, indbyrdes og mod deres Land - og dermed 
deres hensynsløse Offervilje - der bringer den sidste 
Afgørelse. 

Derfor bør de Dage ogsaa være forbi, da der kan 
fremsættes Paastande om, at Værnene og deres Ide 
er uden Aand - og desuden er de Dage forbi, da 
Værnene selv kan undvære aandelig og moralsk Træ
ning ved Siden af den fysiske. Aand er derimod som 
aldrig fØr blevet den Grundvold, hvorpaa der skal 
bygges. 

Det er denne Aand, der skaffede Milliarderne til 
f. Eks. Tyrkiets og Sveriges Oprustning og dermed de 
krigsførendes Tro paa, at disse Lande ikke alene har 
de materielle, men ogsaa de aandelige Forudsætninger 
for at kunne værge sig. 

Et af Vidnesbyrdene om, i hvor hØj Grad man er 
klar over Nødvendigheden af, at dette totale. aande
lige Beredskab ogsaa, og i denne Tid ikke mindst, 
gælder Værnene, blev for nylig aflagt i Sverige af 
Statsminister Per Albin Hansson. 

Som en Manifestation af den Aand, der hersker i 
det svenske Værn, som et Produkt af Folkets Indstil
ling og Befalingsmændenes Arbejde, redegjorde han 
for dettes Forholdsordre under et fjendtligt Angreb: 
I saa Fald, proklamerede Albin Hansson, har en hvil
ken som helst Del af Værnet, stor eller lille, kun een 
eneste Ting at gøre: at slaa til og blive ved at slaa. -
For enhver anden Ordre vil være falsk. 

Ved en Forholdsordre om Værnenes Beredskab hav
de den svenske Øverstkommanderende allerede da 
indskærpet, hvad det for Befalingsmænd og Mandskab 
især kommer an paa. I Ordren til Befalingsmændene 
hedder det saaledes bl. a.: »Befalingsmændene er an
svarlige for, at Øvelserne drives saaledes, at de ind
kaldte fØler, at de virkelig har lært noget, at Tiden 
er blevet godt udnyttet, og at de rejser hjem med Øget 
Tillid til det svenske Forsvar. Kun hvis dette bliver 
Tilfældet, har Øvelserne fuldt ud givet Landets Krigs
magt den Øgede Slagkraft, som er nødvendig for at 
sikre Sveriges Frihed og Uafhængighed ... 

Disciplinen er og bliver den Grundvold, uden hvil
ken krigsduelige Afdelinger ikke kan skabes. Den 
skal derfor opretholdes med al Strenghed, og enhver 

Befalingsmand skal nøje følge hver enkelt Mands 
Færd. God Disciplin stiller imidlertid ogsaa de største 
Krav til Befalingsmændene selv: For at vinde sine 
undergivnes Tillid skal de være Foregangsmænd, 
baade naar Talen er om personlig Optræden, om 
Kundskaber og om Udholdenhed under MØje og Stra
badser.« 

Til Mandskabet, til hver eneste indkaldt, er der 
desuden udleveret et })Orienteringshefte«, der slutter 
med følgende Appel: 

»Der kræves af hver eneste Mand god Vilje, vaagen 
Interesse og anspændt Energi. Tiden skal anvendes 
paa rette Maade, saaledes at saavel den enkeltes som 
den fælles Dygtighed udvikles. Det er en Medborger
Pligt for enhver indkaldt gennem sin Indsats at styrke 
Rigets Forsvar.« 

I Orienteringsheftet gives iøvrigt, ved Hjælp af 
Kort, Oplysning om Stillingen i Norden og Verden, 
set fra et svensk Synspunkt. Der gøres rede for For
maalet med Divisionsøvelserne, og det fremhæves, at 
hver enkelt indkaldt kan bidrage sit til at styrke 
og Øge det selvstændige Initiativ, der er givet Ordre 
til, baade af Regeringen og den Øverstkommanderen
de. -I Fortsættelse heraf meddeles det fra Forsvars
stabens Pressetjeneste, at der vil blive afholdt korte 
Foredrag for at give Mandskabet bedre Indblik i 
Sveriges Stilling og de Krav, denne stiller til Krigs
magten og alle Medborgere. 

Den svenske Rigsdag har i Aar - foruden den Op
rustning, der har fundet Sted siden 1936 - som be
kendt vedtaget en Femaarsplan til 3, 7 Milliarder 
Kroner og derefter et Normalbudget paa 750 Mill. Kr. 
aarligt. 

Men Sverige ved, at moderne Vaaben ikke er til
strækkeligt. Samtidig maa Folk og Værn finde hin
anden paa det nationale Fællesskabs stærke Grund
lag, i Enighed om at værne de Værdier, som Fortiden 
gav, og som Fremtiden skal skabe, paa nordisk 
Grundlag. 

Folket maa gøre sit dertil ved sin dybe Forstaaelse 
af Forsvarets Betydning og Nødvendighed for dets 
Frihed - eller i givet Fald for Hævdelsen af den 
Frimandsære, uden hvilken et sundt Folk ikke kan 
leve. Og Værnet skal gøre sit ved ikke alene at 
give de indkaldte taktisk Vaabenfærdighed, men ved 
desuden til de moderne Vaaben at knytte den mo
derne Opdragelse, der skaber Værnets aandelige 
og moralske Fællesskab og den endelige Sammen
knytning af Mandskabets Pligtfølelse som Borger og 
som Soldat. 

Derved bygges med andre Ord Broen mellem Be
vidstheden om de nationale Værdier og NØdvendig
heden af at forsvare dem, ogsaa med Vaaben i Haand. 
Ikke som en Gnier, der forsvarer sin Pengepung, men 
som en Frimand, der forsvarer selve Livets Grundlag 
for sig og sine Efterkommere. W. 
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En Højskolemands Tvivl. 

Forstander Gunnar Damgaard
Ni.elsen, Ryslinge HØjskole, skriver 
i »Ryslingebogen« bl. a.: 

»Vort forsvar. Vi kan ikke drøfte 
det nu. Vi kender ikke de politiske 
forudsætninger for en fremtidig 
forsvarsordning. Nordens vej er 
rettens og ikke magtens. Altsam
men rigtigt. Men har din samvit
tighed ro i denne sag? Historiens 
fØrste ord om os bliver dog dette: 
de var det første slægtled i Dan
marks Historie, der satte landets 
frihed og selvstændighed paa spil, 
saa at sige uden ofre. Jeg konsta
terer kun kendsgerningen. Jeg 
dØmmcr ikke. Vi mnu ullc guu ind. 
under den dom og prøve os selv. 
Valgte vi den lØsning, der førte til 
9. april, fordi det var den rigtige, 
eller fordi det var den mindst kost
bare, den billigste - i dobbelt for
stand? Det er spØrgsmaalet, og det 
er jeg i alt fald ikke blevet færdig 
med. For der var engang en frem
med, der sagde om os, at vi havde 
en tendens til » lette løsninger, der 
ikke altid slaar til«, naar det gæl
der at være eller ikke være.« 

Orlogshjem for Marinesoldater. 

Paa Orlogsværftet helt"" ude paa 
Nordsiden af Holmen har KFUM's 
Soldatermission bygget et Orlogs
hjem for de værnepligtige Marine
soldater. Hjemmet er rejst for en 
Del af Landsindsamlingens Midler, 
og den 9. Marts blev det indviet 
ved en HØjtidelighed, hvori en 
Række af Marinens fremtrædende 
Officerer deltog. Blandt disse saas 
Viceadmiral A. H. Vedel, Chefen 
for Flaadestationen, Kommandør 
Asger Grandjean, Marineforenin
gens Formand, Kommandør Paul 
Ipsen, Kongens Jagtkaptajn, Kom
mandØr Halfdan Barfod, Komman
dØrkaptajn Godske de Lichtenberg 
- Folk og Værn - Kommandør
kaptajn I. A .Hauptmann-Ander
sen, Politikommissær Groes-Peter
sen og Holmens Provst, Dr. theol. 
Michael Neiiendam. 

Orlogshjemmet er en ganske en
kel Træbarak, bygget paa Pæle, 
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saa den staar hævet op over J or
den, og beregnet til at transpor
tere. Et lyst og rummeligt Hjem 
med gode Bekvemmeligheder for 
Marinesoldaterne. Kaffe og lettere 
Forfriskninger serveres til billig 
Pris. 

Ku1·sus for Garnisonen. 

Erhvervsraadet og Turistforenin
gen 1 Holbæk, som i :i'Jor afholdt 
en interessant Rundskuedag for 
Garnisonens Medlemmer med Be
søg paa en Række producerende 
Virksomheder, fortsætter sin Virk
somhed for at skabe Kontakt mel
lem By og Garnison ved at arran
gere et Par Kursus· for Garniso
nens Medlemmer. I Samarbejde 
med Garnisonskommandanten ar
rangeres Foredrag med Spørge
time i to sideløbende Kursus, som 
giver Deltagerne et Indblik i det 
danske Samfund og en Orientering 
i en Række samfundsmæssige For
hold samt praktiske Oplysninger 
om Dagliglivets Jura. Som Fore
dragsholdere virker bl. a. Amt
mand de J onquieres og Borgmester 
Alfred Hansen. 

Medaille for ædel Daad. 

Paa Justitsministeriets derom 
nedlagte Forestilling har det under 
24. Februar 1943 behaget Hans 
Majestæt Kongen at forunde Kap
tajn, VaabeningeniØr Einar Carl 
Otto LauTitz Lund Medaillen for 
ædel Daad med Tilladelse til at 
bære samme i Anledning af den 
ham med Fare for hans eget Liv 
ydede Indsats under Rednings
arbejdet efter Bombeangrebet paa 
København den 27. Januar 1943. 

Haandboldkamp mellem Arbejdere 
og Officerer. 

Søndag den 14. og SØndag den 
21. Marts blev der spillet en Haand
bold-Konkurrence mellem Hol
mens Arbejdere, søværnets Kvar
termestre og søværnets Officerer. 

Initiativet er udgaaet fra Hol
mens Arbejdere - »Orlogsværf
tets Idrætsforening« - og Direk-
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tØren for Orlogsværftet, K.H. Niel
sen, har udsat en smuk Vandre
pokal. 

Mange gode Kampe blev der ud
spillet mellem søværnets dygtigste 
Hold - saaledes vakte en Kamp 
mellem et Arbejderhold og et SØ
officershold megen Interesse, da 
de to meget jævnbyrdige Hold 
fulgte hinanden op til a 11, hvor
~ftn »O T F' « i sirl~te SPkund 
scorede det afgørende Maal. 

Konkurrencens Slutresultat blev: 
Nr. 1: Orlogsværftets Idrætsfor

ening, Nr. 2: Kvartermesterfor
eningen og Nr. 3: søofficerernes 
Idrætsforening, det maa dog be
mærkes, at der kun var ringe For
sk.el i <le enkelte Holds Præsta
tioner. 

Fra Holmens Kirke. 

I Februar holdtes en Marine
gudstjeneste om Bord paa Kaserne
skibet »Fyen« paa Initiativ af Ski
bets Chef, Orlogskaptajn Greve. 

Til Stede ved Gudstjenesten, som 
forrettedes af Pastor Scheller-Niel
sen, var 400 nyindkaldte Marinere, 
som derigennem ikke blot fik en 
festlig Indledning til deres Ma
rinetid, men ogsaa blev mindet om, 
at vor Kirke under deres Tjene
ste vil fØlge dem og række dem 
sin Hjælp. 

Ligeledes i Februar modtog Hol
mens Kirke 3 Delinger af Livgar
dens Øvelseskompagni. Præsterne 
gennemgik for det indkaldte unge 
Mandskab de mange Minder, som 
knytter sig til Kirkebygningen og 
dens rige Indhold og dermed til 
vort Fædrelands Historie. Hver 
Gang sluttedes med en kort An
dagt oppe i Store Kapelsal. De 
indkaldte forstod, at Kirken ikke 
er et Museum, men Guds Hus for 
danske Slægter, enten de tjener til 
Lands eller Vands. 

Højesteretsdom. 

Ved Højesteretsdom af 15. Marts 
1943 blev Premierløjtnant Lade
gaard-Mikkelsen frifundet for den 
Anklage for uagtsomt Manddrab 
under en Øvelse ved Næstved, der 
var rettet mod Premierløjtnanten. 
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B9ger 
A.Kilhle: Billeder fra min Arbejds

dag. Lohses Forlag Kr. 2.50. 

General W. W. Prior, der indtil 
1/io 1941 var Hærens Øverste Chef, 
har med en stærk og sikker Streg 
tegnet et Portræt af denne Person
lighed; og den lille Bog, der kun 
koster Kr. 2.50, har tilfulde naaet 
sin Hensigt, saaledes som General 
Prior selv udtrykker det i sit For
ord: Ikke blot at sætte et Æres
minde for vor gamle, hØjtskattede 
Chef, men ogsaa at give kommende 
Generationer af unge Officerer et 
lille Indblik i denne fremragende 
Mands Liv og Virksomhed, for at 
de derigennem kan hente Impuls 
til forØget Arbejde i den opofrende 
_Gerning, de har valgt for Livet. 

at finde frem til netop det, der 
passer til Lejligheden, og bag i 
Bogen findes blanke Blade til Ind
skrivning af nye Sange. 

Den i vide Kredse kendte og af
holdte Soldatermissionær Kilhle, 
der i over 40 Aar har været i før
ste Række under K. F. U. M.s Ar
bejde blandt de indkaldte, fortæl
ler i denne udmærkede lille Bog 
om sine mange Minder fra Arbej
dets Mark. Den slutter med en 
smuk Hyldest til Danmarks Konge. 

W. W. Prior: Generalløjtnant A. A. 
B. Kiihnel. Ejnar Munksgaards 
Forlag. 

General A. A. B. Kiihnel har som 
faa militære Chefer præget sin 
egen Generation af Hærens Offi
cerer, og hans Aand lever den Dag 
i Dag i de Traditioner, der præger 
Hærens Uddannelse af Førere og 
Generalstabsofficerer. 

Sangbog for Hæren og Søværnet. 

Krigs- og Marineministeriet har 
nu udsendt den bebudede nye 
Sangbog, der indeholder et alsidigt 
Udvalg af Sange, Viser og Salmer. 
Indholdsfortegnelsen gør det let 

Søofficer. 

Meddelelse fra Ekspeditionen. 

Paa Foranledning af talrige. 
Efterspørgsler beklager »Folk og 
Værn« at maatte meddele, at 
Enkeltnumre af Bladet Nr. 1-6, 
Aargang 1942, er udsolgt. 

Derimod ligger Bladet inde med 
et ganske lille Oplag af »Folk og 
Værn«, 1942, smukt indbundet. 
Prisen er Kr. 7.50. 

J. Liitken Fri~ast & Co:'1, 
Nykøbing F. 
Telefon rno o~ 544 

Ca. 1. Juli d. A. antages unge Mænd til Uddannelse til Søofficerer. 
For at kunne komme i Betragtning ved Antagelsen kræves det, 
at Ansøgeren har dansk Indfødsret, at han ikke før I. Januar 
1943, er fyldt 20 Aar, og at han har bestaaet enten 

1) Studentereksamen (matematisk-naturvidenskabelig Ret
ning) 

eller 2) Studentereksamen (sproglig Retning) samt yderligere 

a. Adgangseksamen til ,,Polyteknisk Læreanstalt". Dan-'' 
marks tekniske Højskole, eller 

b. den Tillægsprøve, som giver sproglige Studenter Ret
tigheder som matematiske Studenter 

eller 3) en til Studentereksamen svarende Eksamen samt even-
tuelt en Tillægsprøve. 

Ansøgninger skal indsendes senest z Juni til Søofficersskolen. 
hvorfra Anmeldelsesblanketter og iøvrigt alle Oplysninger kan 
faas ved personlig eller skriftlig Henvendelse. 

I hele Uddannelsestiden erholdes gratis Undervisning, Kost, Logi, 
fuld Overmundering og Løn. For Undervisningsmateriel betales 
en mindre, aarlig Afgift. 

SØOFFICERSSKOLEN 
Holmen K. Telf. C. I 6.172 
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KJØBENHAVNS 
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Aktiekapital Kr. 50.000.000 
Reserver ca. Kr. 38.500.000 

34 Afdelinger i København og Omegn 

52 Filialer og Kontorer i Provinsen 

Hovedkontor: 

HOLMENS KANAL 2 
C.8600 

Ellh<ver Foresporgsel bes::vares bered-villigt 

Alle Bankforretninger udføres 

Fyns Tidende 
f.c,c, 'f .t.iiied o,g. f.of.k_utv,ce 

Køb altid paa Rejse Morgenbladet Fyns Tidende 

Hold Fyns største og bedste Blad 

Aarhus Amtstidende 
Stiftet 1866 

Lolland-Falsters Folketidende 
Ny~·obing F. Telefon 62 r - 103 

Sliffets slørsle Blad 

' 
~iedåim@~lht ®'i~ieaa~ie 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

SPAREKASSEN 

FOR NYBORG BY OG OMEGN 

Oplag: Hverdage over 18.000 
Søndage over 20.0 0 



20 mm helautomatisk 

LU FTVFERNSKAN O N 

Skudhastighed 

500 Skud i Minuttet 

fremstillet af 

DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, 
COMPAGNIE MADSEN, A/5 

Frihavnen, København 0 . 
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DEN NORDISKE TANKE 

vinder frem. 

I en Artikel af Socialdemokratiets Formand, Folke
•tingsmand Alsing Andersen om Nordens Økonomi

ske og politiske Enhed, der vil findes paa dette Blads 
Side 117, hedder det om de danske Arbejdere, at »deres 
nordiske Følelser og Interesser ikke paa nogen Maade 
er blevet svækket, fordi de nordiske Lande i Øje
blikket er blevet adskilt mere eller mindre af Krigs

. begivenhedernes Gang. Man kan med Sandhed sige 
tværtimod«. 

Og som Hr. Alsing Andersen taler paa de danske 
Arbejderes Vegne, tales der fra alle Samfundsgrupper 
i vort Land - og fra hele Norden. De nordiske Folks 
Samfølelse har netop i denne tilsyneladende Splittel
sens Tid fortættet sig til en beslutsom Vilje til nu paa 
et baade idealistisk og praktisk Grundlag at omsætte 
fælles Ønsker og dyrekøbte Erfaringer i en Løsning 
efter de store Linier, som Tiden kræver. 

I Danmark. 
Der findes nu over hele Norden en voksende For

staaelse af - som »Socialdemokraten« i København 
skrev 14. Februar - at Norden efter Krigens Afslut
ning kan komme til at staa overfor et afgørende Valg, 
der vil komme til at staa imellem paa den ene Side 
en simpel Videreførelse af det overvejende kulturelle, 
politisk uforpligtende Samarbejde, som var i frodig 
Vækst fØr Krigen og paa den anden Side et politisk 
Samarbejde, en virkelig nordisk Politik. 

»Dette Valg, fortsætter Bladet, som sikkert skal 
træffes, vil næppe levne os Tid til en langsom Vækst 
og Modning af nye Tanker. Vi maa derfor gØre denne 
Ventetid til en Selvbesindelsens og Forberedelsernes 
Tid ... Vi kan ikke skyde disse Problemer fra os med 
Henvisning til, at Efterkrigstidens Vilkaar er as ube
kendte.« 

I sin store Aarhus-Tale den 1. Marts supplerede 

Alsing Andersen derefter disse Udtalelser ved (efter 
»Socialdemokraten«s Referat) at sige, at »ha~ var 
klar over, at Forbindelserne paa kulturelle, vide:iska
belige og sociale Omraader ikke vilde strække til 
overfor den nye Situation, der venter os, men at der 
maa blive Tale om et vist Fællesskab paa Handels
politikens, Udenrigspolitikens og Forsvarspolitikens 
Omraader. En anden Sag er selvfØlgelig, at det endnu 
er for tidligt at afgøre Formerne for Fremtidens langt 
intimere nordiske Samarbejde. Men Norden kender 
nu Danmarks socialdemokratiske Arbejderbevægelses 
Stilling, og mens vi venter paa den Fredens Dag, da 
Opbygningen af et nyt Norden kan begynde, bØr vi 
bruge Tiden til at berede Sindene paa en ny Problem
stilling, sprede Oplysning med Sigte paa et Valg, som 
vi ikke undgaar, men som Folkene maa træffe paa 
Grundlag af en klar Forstaaelse af alle dets Konse
kvenser.« 

Ogsaa fra Venstres Side er der udtalt klar Tilslut
ning tili disse Tanker og fra det konservative Parti 
udtalte Rigsdagsgruppens Formand, Folketingsmand 
Ole BiØrn Kraft, der tillige er Medlem af Samarbejds
udvalget straks den 16. Februar, ifØlge »National
tidende«s Referat: 

» Vi Danske maa gøre os een Ting ganske klart: 
Forsvar og Norden hØrer sammen. Den nordiske 
Statstanke har sit Udspring i Ønsket om den størst 
mulige Tryghed og Sikkerhed for de nordiske Folks 
Frihed og Fred. At tænke sig den nordiske Tanke 
virkeliggjort realpolitisk uden Forsvar er en Umulig
hed.« 

Hertil fØjede »Berlingske Tidende« i sin Leder den 
7. Marts: 

» Umiddelbart indlysende er det da, hvad Maalet 
med en nordisk Samling maa være. Maalet kan ikke 
være en fælles nordisk ForsvarslØshed. Samling om 
et forsvarsløst Norden er i det afgørende Øieblik 
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Samling om et Intet. Et Norden, der lader SpØrgs
maalet om Værnet ude af Betragtning, byder ingen 
Bet:yggelse hverken for det enkelte Land eller for 
det nordiske Folkesamfund som Helhed. Maalet maa, 
som Overstatholder Nothin paapeger det, være en 
fælles og væbnet nordisk Neutralitet.« 

Medens et overvældende Flertal i vort Folk saaledes 
staar klart bag den nordiske Tanke om ogsaa politisk 
Samling, synes et Mindretal af Befolkningen endnu 
at staa vaklende. 

Med Hensyn til det radikale Parti gælder dette 
et enkelt Punkt, nemlig det forsvarspolitisk forenede 
Norden. I en Leder for den 4. Marts skrev saaledes 
»Politiken«, efter at have paavist »hvor stærkt den 
nordiske Tanke har grebet Sindene i denne MØrketid«: 

»1v.Ien selv om de nordiske Riger slaar deres Kræfter 
sammen til et regionalt Forsvar, bliver det dog stadig 
kun 17 Millioner Mennesker, som skal forsvare et 
Omraade, der er større end TYsklands og Frankrigs 
tilsammen.« 

Senere fortsætter Bladet dog: »Det er naturligvis 
givet, at uden Sveriges Medvirken vil, om ikke af 
andre saa af geografiske Grunde, enhver Tanke om 
et t.:.dvidet nordisk Samarbejde falde til Jorden.« 

Ud over almindelige Tilkendegivelser om varm In
teresse for et udvidet nordisk Samarbejde har ingen 
af Regeringerne i de nordiske Lande fremsat bindende 
Udtalelser vedrørende det nordiske Samarbejdes 
Fremtid.« 

I Sverige og Finland. 

Denne Udtalelse, i saa bindende Form, som det i 
Øje:::>likket overhovedet er muligt, foreligger imidler
tid nu fra den svenske Forsvarsminister Per Edwin 
SkOld - og dette paa en saavel finsk som svensk 
Baggrund, der giver Hr. Sk0ld og formentig hermed 
den svenske Regering et bredt nordisk Grundlag. 

I Finland er Socialminister Fagerholm ogsaa fØr 
Præsident- og Regeringsskiftet gaaet stærkt ind for 
den forøgede Interesse, der under denne Krig er vakt 
i det finske Folk for et effektivt nordisk Samarbejde. 
Der.. genvalgte Præsident Ryti's fØrste Handling var i 
et stort Interview ligeledes at gaa varmt ind for den
ne Tanke; og i den ny Regering sidder f. Eks. For
manden for den finske Afdeling af Foreningen Nor
den, Ehrnrooth sammen med den over hele Norden 
populære, tidligere Forsyningsminister Ramsay i Nøg
lestillinger. 

Blandt alle de Røster, der i Sverige hæver sig for 
Nordens Sag, og som Pladsen ikke tillader at referere, 
skal her kun nævnes Formanden for den svenske For
ening Norden, Overstatholder Nothin's store Radiotale 
om det nordiske Samarbejdes realpolitiske Udform
ning. 

Hr. Nothin slog i denne - man kan roligt sige 
officiøse Udsendelse fra den svenske Statsradio -
fast, at det enkelte Lands Neutralitet maa afløses af 
en ::ælles og væbnet nordisk Neutralitet. Thi en Tru
sel mod eet nordisk Land, er en Trusel mod dem alle. 
Kunde f. Eks. Sverige regne med fortsat at leve i 
Sik~erhed, saafremt dets Nabolande var gaaet under? 
spØ:-ger han. Og han giver selv Svaret: » Vi vilde da op-

leve, at vor Situation i Længden vilde blive uholdbar. 
Selv om blot et eneste af de fire nordiske Lande var 
okkuperet, vilde dette betyde en væsentlig forøget 
Fare for, at de Øvrige kunde blive Skuepladsen for 
kommende Kampe_ Opgaven maa derfor være at 
holde ikke blot det enkelte Land, men det samlede 
Norden udenfor Stormagternes Konflikter.« 

Det svenske Tilsagn., 

Men det, der med et Sæt gjorde Planerne om Nor
dens Enhed til en Realitet, man ikke kan komme uden 
om, var dog den svenske Forsvarsminister SkOlds 
aabne Tilbud ti! Brødrefolkene. 

I en stor Tale i Stockholm, den 19. Marts, sagde 
han fØlgende (»Nationaltidende«s Referat): 

»I urolige Tider afhænger vor Skæbne af vor Evne 
til at forhindre Landet i at blive inddraget i Krig. 
Et vigtigt Midde! hertil er det militære Beredskab. 
Herigennem vil vi gØre et Angreb paa Landet saa 
dyrt som muligt. - Sikkert er det, at hvis et Angre;) 
mod Norden mødte fæJ.es Modstand fra alle de nor
diske Lande, vilde Betænkelighederne hos en eventuel 
Angriber være meget større, end naar det drejede sig 
om hvert Land for sig. 

Dette beror ikke blot paa Forøgelsen af de til Raa
dighed staaende militære og Økonomiske Hjælpemid
ler, men ogsaa paa det udstrakte Territorium, mod 
hvilket en Angriber skal operere. I den motoriserede 
og mekaniserede Krigs Tid kan en stærk Angriber 
hurtigt slaa selv en næsten lige saa stærk Modstand 
til Jorden, hvis Angrebsomraadet kun er af lille Ud
strækning. Men det udstrakte Areal med Modstand fra 
Sted til Sted er en Faktor, der kan kuldkaste alle 
Beregninger. Den væbnede Neutralitets Grundvold 
bliver derfor uden Tvivl betydelig stærkere, hvis den 
var fælles for et forenet Norden. 

Men naturligvis kan man sige, at et saadant nor
disk Samarbejde ogsaa medfører forøget Risiko for 
Sverige. Et af de Øvrige nordiske Lande kan blive 
angrebet, uden at Sverige rives med. Men i Længden 
vilde det være en tung Belastning for Sveriges Selv
stændighed, hvis et af de nordiske Lande mistede sin 
Frihed. 

I Virkeligheden er Danmarks og Norges UaJf
hængighed en Forudsætning for den svenske Ver
denshandel. Og under Forudsætning af, at de øvrige 
n<>rdiske Lande ønsker at fØlge samme Udenrigspolitik 
som Sverige, og hvis de endvidere Ønsker en fælles 
Udenrigspolitik og Forsvarspolitik iØvrigt med Beva
relse af hver Nations Selvstændighed og Egenart> bør 
Sverige i egen Interesse være med i et nordisk Sam
arbejde.« 

• 
I sine Kommentarer hertil skrev bl. a. det liberale 

»Stockholms Tidningen«, at dette er »første Gang, at 
noget Regeringsmedlem i et nordisk Land har givet 
klar og utvetydig Besked. Brødrefolkene har nu faaet 
et Forbundstilbud fra Sverige i saa officiøs og saa 
udtrykkelig Form, som Forholdene tillader det.« 

Initiativet til et enigt Norden er saaledes aabent og 
klart taget af Sverige. Derfor rykker Tiden nær, da 
ogsaa vi maa tage vort Standpunkt. 
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Arbejderne og Norden 
Af Formanden for Socialdemokratiet, 

Folketingsmand, fhv. Finansminister Alsing Andersen 

I den Diskussion om Nordens Fremtid, som for Ti
den foregaar i Skrift og Tale i Finland, Sverige og 

Danmark, er det ofte fremhævet, hvilken Betydning 
det har for et udvidet nordisk Samarbejdes Etable
ring og Funktion, at der staar en virkelig Folkefor
staaelse og Folkevilje bag. 

Til Bedømmelse af hvorvidt der vil kunne paa
regnes en saadan Forstaaelse, er det vigtigt og op
muntrende at huske, at der gennem de sidste Aartier 
- navnlig siden sidste store Krig - har fundet en 
stærk Udvikling Sted af det nordiske Samarbejde paa 
vidt forskellige Omraader af Samfundenes politiske, 
kulturelle, erhvervsmæssige og sociale Omraader. 

Statsoverhovederne har sammen med Stats- og 
Udenrigsministrene i visse Situationer haft fælles 
Drøftelser. Derved er de nordiske Landes Samhørig
hed ikke alene slaaet fast overfor Omverdenen, men 
hos hvert enkelt af de nordiske Folk har Tankerne 
om vor Samhørighed ved saadanne Lejligheder faaet 
en kraftig Stimulans. · 

Lignende Virkninger er udgaaet fra nordiske Mini
stennØder, fra Konferencer mellem nordiske Rigsdags
mænd af alle Partier i Fællesskab og fra talrige Spe
cialkonferencer, som Repræsentanter for Kultur- og 
Erhvervsliv har haft i disse Aar, og hvis Fonnaal net
op har været ikke blot at styrke, hvad der var fælles, 
men at finde frem til ·samarbejde paa nye Omraader. 
Disse Bestræbelser har sat deres Spor i Landenes 
Lovgivning baade kulturelt, erhvervsmæssigt og so
cialt gennem en vis fælles Retningslinje i Udviklingen. 
Dertil kommer, at det ogsaa har Betydning for Nu
tidens og Fremtidens Drøftelser, at Repræsentanter 
fra alle Samfundsejre paa denne Maade er kommet i 
Kontakt med hverandre. Der er derved lagt mange 
gode Sædekorn ,som forhaabentlig vil vise deres Livs
kraft i den Tid, der kommer. 

Med andre Ord, der findes Tusinder af Mennesker 
i hvert af vore Lande, der kender nordisk Samarbejde 
paa anden Maade end gennem teoretiske Drøftelser 
eller stemningsbetanede Sammenkomster ved festlige 
Lejligheder. De har gennem et praktisk Arbejde, 
hvor ofte mange Vanskeligheder har maattet over
vindes ved fælles Hjælp, oplevet Samarbejdets Værdi. 

Jeg bryder naturligvis ikke Staven over teoretiske 
Drøftelser - for de er nødvendige for det praktiske 
Arbejde. Jeg forkaster heller ikke Værdien af stem
ningsfyldte Tilkendegivelser af den nordiske Sam
hØrighedsfØlelse, der lever i os alle, og som heldigvis 
ogsaa altid spontant har givet sig Udtryk, naar Ar
bejderrepræsentanter fra de nordiske Lande har væ
ret samlet. 

Folketingsmand Alsing Andersen. 

Men disse to Ting er ikke nok. Bygger man fortrins
vis paa dem, ender man uvægerligt i nye, bristede 
Illusioner. Det, vi nu og i Fremtiden maa lægge vore 
Kræfter i, er det praktiske Samarbejde i størst muligt 
Omfang. Og her er det godt at vide, at et Grundlag 
er lagt og Forarbejder gjort. 

Arbejderne holder en væsentlig Del af den nordiske 
Fællesfront. 

Jeg er glad ved at kunne sige, at Arbejderne i de 
nordiske Lande har en stor Andel heri. 

Lige fra den moderne socialdemokratiske Arbejder
bevægelse i 1870'erne begyndte i Danmark og herfra 
bredte sig videre til Sverige og Norge, har der be
staaet en stadig Vekselvirkning mellem de skandina
viske Arbejderbevægelser. Denne Kontakt, der be
gyndte mellem Personer og Grupper, tog fastere Form 
saa tidligt som i 1886, da man afholdt den fØrste 
skandinaviske Arbejderkongres i Gøteborg med Del
tagere fra Norges, Sveriges og Danmarks Fagforenin
ger og socialdemokratiske Partier. Det er maaske rig-
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Lande og 2 fra Island, saa
ledes at der var lige mange 
Medlemmer fra de socialde
mokratiske Partier og fra de 
faglige Landsorganisationer. 
Derudover deltog dog meget 
ofte særlige sagkyndige for 
de SpØrgsmaal, som var til 
Drøftelse. Det gjaldt ikke 
mindst, efterhaanden som Par
tierne blev repræsenteret i 
deres Landes Regeringer. 

Paa disse Kongresser og 
Konferencer er i Tidens Løb 
en Række vigtige SpØrgsmaal 
blevet gennemdrøftet: Fagfor
eningernes Organisation og 

tigt i denne Forbindelse at 
understrege, at naar der tales 
om den socialdemokratiske 
Arbejderbevægelse, omfatter 
dette Begreb i alle nordiske 
Lande baade Fagforeningsbe
vægelsen og det socialdemo
kratiske Parti. Saadan er det 
nu i de 5 nordiske Lande, saa
dan var det i 1886 i de 3 skan
dinaviske. Lige fra Begyndel
sen har denne Linie været 
fastholdt - bortset fra en 
kortvarig Afbrydelse i N arge i 
1920-erne. Fagforeningsbevæ
gelsen og Partiet er to Led af 
samme Bevægelse - hver med 
sine Opgaver, men med sam
me Samfundsopfattelse. Danmark. 

Arbejdsmetoder, gensidig 
Hjælp i Tilfælde af store fag
lige Konflikter, Arbejdsløs

hedsforsikring, Sociallovgivningens forskellige Om
raader, ArbejdstidsspØrgsmaalet, BoligspØrgsmaalet, 
Kooperationen, Socialiseringsproblemer, Stillingen til 
nye Bevægelser indenfor Fag- eller Partiomraademe 
og naturligvis almindelige politiske Problemer, som 
kunde være af fælles Interesse. 

I denne fælles Samfunds
opfattelse er den demokratiske Tankegang et afgø
rende Træk. Trods mange og ihærdige Forsøg paa 
at fØre Arbejderbevægelsen ind paa andre Baner i 
de sidste 25 Aar, kan man sige1 at Demokratiet, Fol
kets politiske Selvbestemmelsesret, netop i disse Aar 
er blevet grundsikret i danske og andre nordiske 
Arbejderes Sind. 

Denne demokratiske Linie i nordisk Arbejder
bevægelse er et naturligt Udtryk for vort nordiske 
Kulturfællesskab, og efterhaanden som Nordens Ar
bejdere i politisk Henseende blev ligeberettigede 
Medborgere i deres Lande, blev denne Frimandsret 
dem fuldt. bevidst som en Kulturværdi, de vilde staa 
Vagt om sammen med deres nordiske Landsmænd. 

Naar det netop i denne Tid erkendes fra alle Sider, 
at Demokratiet er et saa udpræget Led af det nor
diske Fællesskab, er det ogsaa rigtigt at gØre sig 
klart, at det er en meget væsentlig Del af denne 
Front, der holdes af den socialdemokratiske Arbejder
bevægelse. Det stadig intimere Samarbejde mellem 
de nordiske Arbejderorganisationer har netop bidra
get til, at Nordens samlede Arbejderbevægelse har 
holdt denne Kurs. 

Samarbejdet har med Mellemrum manifesteret sig 
gennem skandinaviske - senere nordiske Arbejder
Kongresser. Men langt større Betydning har dog de 

hyppige og regelmæs
sige mindre Konferen
cer haft. Det faste 
Punkt i Samarbejdet 
har været »Den nordi
ske Arbejdsrbevægel
ses Samarbejdskomi
te«, som hvert Aar 
holdt et a to Møder 
skiftevis i de forskel
lige Lande, og hvis 
Ledelse ligeledes skif
tede fra Land til Land. 
Komiteen bestod i Reg
len af 4 Medlemmer 
fra hvert af de 4 

Sverige. 

Til Supplering af disse Konferencer har der igen
nem mange Aar været afholdt en lang Række Kon
ferencer inden for de enkelte Fagomraader: Smede, 
Snedkere, Murere, Arbejdsmænd o. s. v. til DrØftelse 
af deres særlige LØn- og Arbejdsforhold i de forskel
lige Lande, ligesom det var utænkeligt, at der i noget 
nordisk Land afholdtes en Fag- eller Partikongres, 
uden at der mØdte Gæster fra de paagældende Bro
derorganisationer i de øvrige nordiske Lande. 

Ogsaa Arbejderkvinderne og de socialdemokratisk 
organiserede Kvinder samt de socialdemokratiske 
Ungdomsorganisationer mødtes til nordiske Konfe
rencer, hvor man drøftede SpØrgsmaal af fælles In
teresse. 

Et meget betydningsfuldt Resultat af dette perma
nente Samarbejde var den gensidige Orientering, man 
derved fik om Arbejds- og Samfundsforhold i de an
dre Lande. Arbejderbevægelsens faglige og politiske 
Tillidsmænd fik saaledes en personlig Indsigt i de 
andre Landes Forhold, som ellers havde været umu~ 
lig, og derved vaktes 
paa praktisk Grundlag 
en almindelig Interesse 
for disse SpØrgsmaal 
set i nordisk Belys
ning. Paa Grund af de 
forskellige Forudsæt
ninger og Vilkaar i 
Landene kunde der 
kun i ringe U dstræk
ning blive Tale om _ 

fælles Beslutninger, .,"'i? 
der umiddelbart kunde \,,
virkeliggøres i de en- _ -~·, ~:• 
kelte Lande. / er,· , . 

Men man kunde baa- ; ~ -

Norge. • :-. ((}: " .. 
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paa faglige og lovgivningsmæssige Omraader opstille 
fælles Retningslinier, som man søgte at arbejde efter 
for at naa til større Ensartethed. Man kunde sætte 
sig visse fælles Maal, og Fremskridt i et Land blev 
Udgangspunktet for Bestræbelser i samme Retning i 
andre Lande. 

De danske Arbejdere hilser med Glæde en yderligere 
nordisk Udvikling. 

Det vilde fØre for vidt at gaa nærmere ind paa 
Enkeltheder her, men det er en Kendsgerning, at 
dette Samarbejde som Resultat har haft en vis paral
lel Udvikling paa mange Omraader i de nordiske 
Lande, paa samme Maade som det er Tilfældet med 
det allerede nævnte Samarbejde, som har været prak
tiseret af andre Organisationer og gennem Rigsdagenes 
nordiske interparlamentariske MØder og nordiske Re
geringskommissioner. 

=-

Naar vi tænker paa, hvorledes det nordiske Sam
arbejde i Fremtiden skal uddybes, er det af Betyd
ning, at der allerede er knyttet talrige og faste Baand 
ogsaa indenfor Arbejderbevægelsen baade mellem Or
ganisationer og Personer. De mange, der har deltaget 
personligt i et saadant Samarbejde - hvad enten det 
er paa et mindre eller et større Omraade - har der
ved lært en Del om Samarbejdets Vilkaar, og vig
tigere endnu er det, at de ogsaa vil have lært at 
forstaa Værdien af et saadant Samarbejde. Ja, man 
kan uden Overdrivelse sige, at de derigennem har 
faaet en mere ubevidst nordisk FØlelse udviklet til en 
klarere Forstaaelse af nordisk SamhØrigheds Betyd
ning. Her er noget at bygge videre paa. 

Det samme gælder, omend naturligvis i ringere 
Udstrækning, Befolkningen i Almindelighed. Det gæl
der Titusinder af Arbejdere. Selv om de ikke har 
deltaget i nordiske Konferencer, har de haft Lejlighed 
til at faa uddybet deres nordiske Forstaaelse gennem 
Beretninger i Organisationerne om dette Samarbejde 
og Drøftelse deraf. Og Titusinder unge og gamle, 
Kvinder og Mænd har haft Lejlighed til at deltage i 
nordiske Arbejderstævner, Ungdomsstævner og Kvin
destævner eller høre Talere fra de andre nordiske 
Lande, f. Eks. paa ArbejdermØderne 1. Maj. 

Det er naturligvis rigtigt, at man ikke ved disse 
Lejligheder har kunnet komme dybt ind paa Proble
mer af et saadant Perspektiv, som der nu staar paa 

* 
Dagsordenen. Jeg tør 
dog sige, at Arbejderne 
ikke er daarligere for
beredt end den Øvrige 
Befolkning, men at de 
med samme Glæde som 
andre vil hilse en vi
dere Udvikling af det 
nordiske Samarbejde 
baade paa det kultu
relle, erhvervsmæssige 
og politiske Omraade. 

Island . 

. 
~ 

Nye Retningslinier maa komme. 

Ogsaa om danske Arbejdere og Socialdemokrater 
gælder det nemlig, at deres nordiske Følelser og In
teresser ikke paa nogen Maade er svækket, fordi de 
nordiske Lande i Øjeblikket er blevet adskilt mere 
eller mindre af Krigsbegivenhedernes Gang. Man kan 
med Sandhed sige tværtimod. 

Den nordiske SamhØrighedstanke har netop i disse 
Aar fæstnet sig dybere ogsaa i danske Arbejderes 
Sind. Og hermed fØlger ogsaa Forstaaelsen af, at det 
vil være af Betydning for de nordiske Landes Frem
tid, at Tankerne kan blive til Virkelighed. 

Det er umuligt i Øjeblikket at overse Enkeltheder. 
Men hvordan Krigen end slutter, kan man være sik
ker paa, at Retningslinierne for den Økonomiske, er
hvervsmæssige og politiske Udvikling bliver andre 
end tidligere. I Kraft af den vældige tekniske Udvik
ling bliver Tiden efter Krigen baade handelspolitisk 
og erhvervspolitisk de store Liniers Tid. Det maa ikke 
mindst de smaa Lande agte paa. Og da er intet nær
mere liggende, end at de nordiske Lande, ved at 
forene deres Kræfter, søger at varetage deres Inter
esser i Fællesskab og i deres Samarbejde med andre 
Lande faa Gavn af dette Fællesskab. 

Fællesskab ogsaa i Udenrigs- og Forsvarspolitik. 

Vi maa imidlertid alle være klar over, at det her 
drejer sig om vanskelige Problemer baade erhvervs
mæssigt og Økonomisk, og skal de lØses, maa de for
udsætte et vist Fællesskab paa Udenrigspolitikkens 
og dermed ogsaa paa Forsvarspolitikkens Omraade. 

Det er, som jeg fØr har sagt, nye Perspektiver ikke 
alene for dansk Politik, men for alle de nordiske 
Lande. Men hvis Nordens Fremtid - hvad jeg tror 
- kræver en anden Løsning, end vi tidligere har 
anset for nødvendig, nemlig en Løsning efter fælles
nordiske Linier, da maa vi ansvarsbevidst og maal
bevidst hver især yde vort Bidrag for at naa det 
bedst mulige Resultat. 

Idealisme og Realisme Haand i Haand. 

I dette Arbejde skal vi ledes af en idealistisk Stræ
ben, der hjælper over Vanskelighederne, men vi maa 
arbejde paa Kendsgerningernes realistiske Grundlag. 

Derfor maa vi bruge Tiden indtil Krigens Afslut
ning til et solidt UndersØgelsesarbejde og til i de 
nordiske Befolkninger 
at sprede størst mulig 
Oplysning om vore 
Lande og Folk, og om 
alt det, der betinger 
vor SamhØrighed. 

Her har ogsaa Dan
marks socialdemokra
tiske Arbejderbevæ
gelse sin betydnings
fulde Opgave. 

Finland. 

~ 

~ = 
--=-- -

t I 

·~ 
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REKOGNOSCERINGSFLYVEREN 

Inden for de forskellige Landes Luftvaaben indtager 
Rekognosceringsflyve-væsenet i Dag en ret beske

den Plads, hvad angaar Antallet af Enheder, sam
menlignet med Bombe- og Jagerenheder. Dets Virk
somhed er imidlertid yderst vigtig og ofte afgørende 
for Krigsoperationernes Forløb ved Hær, Flaade og 
Luftvaaben. 

De første Luftrekognosceringer. 
De fØrste militære Luftfartøjer blev udelukkende 

anvendt til Rekognoscering. 
Sammenlignet med Krigens haarde Kaar paa Jor

den var der i den første Tid nærmest »hyggeligt« i 
Luften. Der var ingen Jagere, som lurede paa Byttet, 
og der var intet Luftværnsskyts, som lagde generende 
og farlige Ildspærringer. Naturligvis forsøgte Fod
folket med deres Rifler at faa Ram paa Flyverne, og 
det hændte ogsaa, at det lette Artilleri i Vrede over 
nærgaaende Rekognosceringsflyvere prodsede af og 
med Kanonernes Svans i en Grøft - for at kunne 
skyde op i Luften - hamrede lØs mod den flyvende 
Fjende. Denne Skydning indebar imidlertid ikke no
gen større Risiko for Flyverne. Den største Fare laa 
i Virkeligheden i selve Flyvningen med de ret primi
tive Luftfartøjer. Deres Motorer var meget upaalide
lige, og de fandt ofte paa at lave Knuder, netop naar 
Flyverne befandt sig over Fjendeland. Resultatet blev 
da NØdlanding med paafØlgende Fangenskab. 

Den første Bevæbning. 
De to Modstanderes Rekognosceringsflyvere, der til 

en Begyndelse havde undgaaet at vise hinanden 

Af Oberstløjtnant L. Bjarkov 

aabenbar Fjendtlighed i Luften, fandt dog meget 
snart paa at tage Vaaben med i LuftfartØjerne i den 
Hensigt at fordrive Modstanderen dermed. Vaabnene 
var Karabiner og Pistoler, der ganske vist ikke var 
særligt egnet til Formaalet; men de blev brugt, og der 
foreligger Tilfælde, hvor Luftfartøjer er blevet tvun
get til Landing, ja, endog styrtet ned paa Grund af 
Virkningen fra disse Vaaben. 

Dette var Begyndelsen til Luftfartøjernes Armering. 
Snart blev Karabiner og Pistoler dog afløst af Maskin
geværer; og dermed begyndte de haarde og forbitrede 
Luftkampe, der næsten daglig finder Sted over de 
forskellige Fronter. 

Nye Modstandere. 

Jageren blev Rekognosceringsflyvernes Rædsel. Hid
til havde man fra begge Sider bekæmpet hinanden 
under nogenlunde lige Vilkaar i Luften; men nu 
begyndte Jagerne, der var de andre langt overlegne i 
Kampen, at true med Død og Undergang, naar Rekog
nosceringsflyverne mindst ventede det. Hertil kom, at 
der efterhaanden blev fremstillet specielt Luftværns
skyts, der ganske vist ikke var videre effektivt, men 
som dog inden for dets Rækkevidde virkede generende 
for Rekognosceringen. 

Saaledes efterstræbt af graadige Jagere og hade
fuldt beskudt af Luftværnsskytset blev Rekognosce
ringsflyvningen nu en meget krævende og yderst 
haard Tjeneste, der medfØrte store Tab af Personel 
og Materiel. 

»Maurice Farman«, der i stort Tal anvendtes til Rekognoscering de fØrste Krigsaar 1914-18. 
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Melding pr. Foto og Radio. 
I den fØrste Tid foretoges al Luftrekognoscering 

som Øjenrekognoscering, og Resultatet meldtes ved 
Hjemkomsten. Senere, da man fik fremstillet et sær
Ugt Luftkamera, indgik dette i Observatørens Udstyr 
og fik overordentlig stor Betydning, Paa den lange 
Front fra Nordsøen til Alperne arbejdede Rekogno
sceringsfly7erne med deres Fotografiapparater og 
hjembragte et stadigt stigende Antal eksponerede 
Plader, der undersøgtes af særlige Fotosektioner, og 
som dannede Grundlaget for Kontrollen med Mod
standernes Bevægelser, Udbygning af Stillinger, Op
stilling af nye Batterier o. s. v. 

En anden betydningsfuld TilfØjelse til Rekogno
sceringsfly-.rernes Udstyr skete, da den tekniske Ud
vikling af Radioen naaede saa langt, at man kunde 
indbygge Stationer i Luftfartøjerne. Observatøren 
blev deref:er i Stand til allerede under Flyvningen 
at melde Resultatet af Rekognosceringen. 

Rekognosceringsflyveren af i Dag. 
For Rekognosceringsflyvevæsenet betød Udviklin

gen efter 1918, at dets Opgaver blev udvidet, selv om 
dets Anve:r:delse i Hovedsagen stadigt fØlger de Prin
cipper, der blev fastlagt under forrige Verdenskrig. 

Rekognosceringen udfØres i Dag som Øjenrekogno
scering, fotografisk RekognosGering eller, hvad der 
ofte er Tilfældet, 'som en Kombination af begge Dele. 
HØjden, hvorfra der rekognosceres, er afhængig af 
Opgavens Art og Vejrforholdene. Der tales saa ofte 
om, hvad Flyverne ser fra de forskellige HØjder. Her 
er nogle Holdepunkter: Let synlige Maal som Motor
kolonner, Jernbanetog, Skibe o. 1. kan man i klart 
Vejr rekognoscere med Øjet fra HØjder omkring 
4000 m, og med Fotografiapparat kan ventes gode 
Resultater fra 8000-10000 m's HØjde. !Øvrigt regnes 
med, at man fra 3000-4000 m kan se større March
kolonner, fra ca. 2000 m Artilleri i Stilling, fra ca. 
1500 m enkelte Ryttere og fra ca. 800 m enkelte Per
soner staaende eller liggende. 

Randers Dagblad 
og Ft.1lkclidcndo. 

- saglig! og paalideligt 

A/S CARL PETERSEN 

HOLBÆK TØMMERHANDEL 

Telefon Holbæk 20 og 620 

Grundlagt 1810 

Byens ældslo Blad 

Luftkamera til Skraaoptagelse fra Luftfartøj. Observatøren 
sigter mod Maalet, holdende Kameraet med Hænde1·ne. 

Fjernrekognoscering, Nærrekognoscering og 
Fægtningsopklaring. 

Afhængig af den Dybde, Rekognosceringen fØres 
ind i det fjendtlige Land eller Omraade, taler man 
om Fjern- og Nærrekognoscering samt Fægtnings
opklaring. 

Fjernrekognosceringen omfatter den Luftopklaring, 
der føres frem til de fjerneste Steder i Fjendens Om
raader. Hertil anvender man f. Eks. lette Bombeluft
fartØjer med 4-5 Mands Besætning. Luftfartøjerne 
flyver enkeltvis eller i smaa Patrouiller og oftest i 
stor HØjde. De kan under Flyvningen melde tilbage 
ved Hjælp af deres Radio, og de bruger Fotografi
apparatet mod de vigtigste Maal. 

De fleste Fjernrekognosceringer har til Opgave at 
skaffe Efterretninger til den Øverste Ledelse om Skibs
bevægelser, Samlinger af Skibe i Havne, Jernbane
og Motortransporter, Troppebevægelser, Havne, Indu
strianlæg, Flyvepladser, Uddannelsescentre, Forbin
delseslinier o. 1. Men der kan ogsaa stilles Besætnin
gerne andre Opgaver, f. Eks. at iagttage Civilbefolk
ningens Tilstand og Vaner, der ofte afspejler sig i til
syneladende ligegyldige Detailler. Til Eksempel kan 
nævnes, at det til Brug ved Vurderingen af Befolk
ningens Moral og Forberedelser kan være Ønskeligt 
at faa iagttaget, om Fabrikker slukker for Natten, om 
man stadig samles ved VæddelØbsbaner, Idrætspladser 
o. 1., om Skolernes Legepladser endnu er fulde af 
BØrn eller om Børnene er evakueret. 

Under Læsning af Krigsberetningerne er de fleste 
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sikkert stødt paa Udtrykket væbnet Rekognoscering. 
Det drejer sig her om Fjernrekognoscering, der foreta
ges med den Opgave baade at stedfæste og angribe lØn
nen::le Maal med Bomber1 Kanon- og Maskingeværild. 

N ærrekognoscering kaldes den Luftopklaring, der 
foretages mod Rummet, hvori de fjendtlige Hærstyr
ker: med hvilke man er i Kamp, manøvrerer, d. v. s. 
til en Dybde af 40-50 km fra de forreste Linier. Her
til anvendes særlige Rekognosceringsfartøjer eller 
lette BombefartØjer med 2 å 3 Mands Besætning. De 
flyver enkeltvis og er ofte dækket af Jagere. 

Fægtningsopklaring benævnes den Luftopklaring, 
der foretages over det Terræn, hvor selve Kampen 
finder Sted. Rekognosceringsflyveren overvaager og 
meld.er om Fjendens Bevægelser fra det Øjeblik, han 
udfolder sine Styrker til Kamp. 

Fodfollcsf!yveren har desuden til Opgave at sikre 
For:)indelsen mellem Ledelsen og eget Fodfolk og 
melde tilbage om Fjendens og egen forreste Linies 
Beliggenhed. Han flyver lavt over Terrænet for sik
ker: at skelne egne Styrker fra Fjendens, og han an
griber med Bomber og Ild for at hjælpe eget Fod
folk. Artilleriflyveren rekognoscerer i det Terræn, 
hvor der kan ventes at være Maal for Artilleriet, og 
han observerer under dets Skydning og melder der
om ved Hjælp af sin Radio. 

Rekognoscering for Panservaabnet. 
Denne Krig har jo for Hærens Vedkommende væ

ret stærkt præget af Pansertroppernes Indsats, og 
Luf::vaabnet har ogsaa været stillet over for den nye 
Opgave at samvirke med disse Tropper. 

Grundlagt 1749 

* 
Danmarks førende Dagblad 

Forud for Panserangrebet gaar en omhyggelig Luft
opklaring af Terrænet og det fjendtlige Forsvar, 
ligesom Flyverne søger at finde de fjendtlige Panser
styrker i deres Vente- og Beredskabsstillinger. Om
vendt maa naturligvis Fjendens Flyvere hindres i Re
kognoscering mod egne Tropper. 

Naar Panserstyrkerne gaar til Angreb, jager Kamp
vognene frem over Terrænet for at bryde Modstan
dernes forreste Linier og støde helt til Bunds mod de 
fjendtlige Reserver og bagved liggende Stillinger. Re
kognosceringsflyveren vaager da over saavel Front 
som Flanker. Han melder til Panserføreren, hvorledes 
Angribet skrider frem, om eventuelt opdukkende 
Modangreb, fjendtlige Panserreserver og Panserværn, 
og han maa kunne arbejde hurtigt, for Kamphand
lingerne foregaar i et forrygende Tempo. 

Natrekognoscering. 
Hidtil har langt den største Del af Luftrekogno

sceringen været foretaget under Dagflyvning, hvilket 
naturligvis hænger sammen med Vanskeligheden ved 
om Natten at skelne Detaillerne paa Jorden. Den nat
lige Rekognoscering er dog tiltaget i meget betydelig 
Grad, og da der er Grund til at vente en stor Udvik
ling med Hensyn til Luftkameraets Anvendelse til 
Fotografering om Natten, aabner der sig store Per
spektiver for Fotoopklaring i Døgnets mørke Tid. 

I de lyse Nætter er der dog ganske gode Mulig
heder for Øjenopklaring, naar det drejer sig om store 
eller fremtrædende Objekter. Man kan saaledes helt 
op til 2000 m skelne Skove, Landsbyer, Veje, Jern
baner og alle Vandarealer, og som Følge deraf ogsaa 
Kystlinier. Man ser Havnene og Skibene, der ligger 
deri, og i Byerne de store Bygningskomplekser, selv 
om de er mørklagte. Observatøren vil ligeledes ret 
sikkert kunne stedfæste skydende Artilleri paa Mun
dingsflammen, og han vil være i Stand til nogen
lunde nøjagtigt at opgive eget Artilleris Nedslag i 
Forhold til et eller andet Maal eller Terrængenstand. 

I de mørke Nætter ser Flyveren til Gengæld meget 
lidt. Han kan ikke skelne Skove og Landsbyer og 
naturligvis ikke Veje og Jernbaner. Alle Vandarealer 
falder sammen med Terrænet, og Havne og Skibe ses 
ikke. De store Byer vil som Regel kunne findes, selv 
om de er mørklagte; men det er ikke muligt at ud
finde Beliggenheden af særlige Bygningskomplekser. 

Den almindeligste Fremgangsmaade er derfor, at 
Observatøren, naar han vil undersøge visse Detailler 
paa Jord, udskyder en eller flere Lysfaldskærme fra 
Luftfartøjet. En saadan Lysfaldskærm, der har nogle 
Minutters Brændtid og falder ca. 100 m i Minuttet, 
oplyser et stort Omraade (1-2 km2) meget skarpt. 
Man kan f. Eks. paa Jord uden Vanskelighed læse en 
Avis inden for det belyste Omraade. En anden Frem
gangsmaade for Flyverne er at kaste Brandbomber 
og fremkalde Ildebrande, ved hvis Skær det maaske 
da vil være muligt at foretage Rekognosceringer. 

-x-

Det vil af ovenstaaende antagelig fremgaa, at det 
moderne Rekognosceringsflyvevæsen er et komplice
ret Vaaben, og at Tjenesten ved Rekognoscerings
enhederne aldrig bliver monoton eller skematisk. 

De store Krav til Personellets Dygtighed gør det 
imidlertid nødvendigt, at saavel Flyvere som Obser
vatører har en fleraarig Uddannelse bag sig, og Be
sætningerne maa være vel samarbejdet, inden de kan 
sættes ind paa Løsning af Krigens Opgaver. 
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Engelsk Rekognosceringsfartøj »Lysander<<. 

Tysk Rekognosceringsfartøj Type >>Foche Wulf 189<i. 
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SOLDATERHJEMMENE 
Af 

Soldaierhjems

beslyrer 

S. P. Christensen, 

Holbæk 

K asernerne har jo nu hyggelige og venlige Sam
lingsstuer, hvor der baade findes Aviser og for

skellige Spil til Soldaternes Tidsfordriv i Fritiden, 
men alligevel er de fleste Soldater glade for Soldater
hjemmene og benytter dem meget. Paa Kasernen er 
Soldaten undergivet Kommando, og det kan ikke 
være anderledes. Paa Soldaterhjemmet møder han et 
Pust fra det civile Liv, og Hjemmet bliver derfor og
saa et Mellemled mellem Folk og Værn, - et Sted, 
hvor Soldaten paa mange Maader holdes i Kontakt 
med det civile Liv. 

Der findes baade et »grundtvigsk«, et »Dannevirke«s 
og et »K. F. U. M«s Arbejde blandt Soldaterne, - dog 
saaledes, at der ikke er nogen indbyrdes Konkurrence 
mellem dem, og Undertegnede kan af gode Grunde 
bedst fortælle om K. F. U. M.s Soldaterhjem i Holbæk. 

Til Nytte og Underholdning. 

Hvorledes arbejdes der da paa Soldaterhjemmene? 
Ja, lad os begynde med en Indkaldelsesdag. Alt er 

gjort klar til at modtage de mange »Jenser<<, for at 
man saa hurtigt som muligt kan indskrive deres civile 
TØj, Kufferter og Pakker. Det bliver altsammen op
bevaret paa Soldaterhjemmets Depot, som TØjets Ejer
mand - sammen med en Mand fra Soldaterhjemmet 
- har Adgang til et Par Gange om Dagen. Soldaten 
betaler en Krone som Vederlag, men saa er det ogsaa 
baade brand- og tyveriforsikret, og Betalingen gælder 
for alt, hvad Soldaten vil have opbevaret i hele Tje
nestetiden. 

Selve Indkaldelsesdagen kan de nyankomne nok 
være noget desorienterede, saa de kØrer lidt rundt 
i Numre og Navne, og sommetider daarligt kan huske, 
hvad de selv hedder. FØigende Episode, der hændte 
for et Par Aar siden en Indkaldelsesdag, kan tjene 
som Illustration: 

- Hvad hedder du? 

- Jens Pedersen. 
- Hvilket Nummer har du? 

Soldaterhjemmet 
i Holbæk. 

- Vi har ikke Telefon hjemme. 
- Nej, men Soldaternummer? 
- N aa, - det er vist 587. 
- Hvor er du fra? 
- Jeg er fra Sydsjælland. 
- Kan du ikke præcisere det lidt nærmere. 
- Nej, det er saadan en lille By, der ikke er saa 

kendt, - lad os saa hellere sige Haslev. 

Naa, Soldatens civile Tøj bliver altsaa hængt paa 
BØjle og forsvinder op paa Soldaterhjemmets Depot, 
hvor det adskillige Gange i Aarets LØb bliver bØrstet 
og efterset, for at der ikke skal gaa MØi i det. 

Desuden opbevares de fleste af Soldatens medbragte 
Penge i Soldaterhjemmets Sparekasse, hvor de saa 
kan hæves efterhaanden, som der er Brug for dem. 
Ved Maj-Indkaldelsen i Holbæk 1942 blev der f. Eks. 
indsat over 7000 Kroner til Opbevaring. 

Foruden at virke som Sparekasse og Depot er Sol
daterhjemmet ogsaa noget i Retning af et Posthus. 
Her kan Soldaten indlevere alle sine Breve og Pak
ker til Videreforsendelse. I 1942 er der saaledes her
fra ekspederet omkring 5000 Pakker foruden en Mæng
de Breve, som vi slet ikke har Tal paa. Ligeledes faar 
mange Soldater deres Post adresseret til Soldater
hjemmet, hvor de saa ved Lejlighed kan afhente den. 

Brevpapir udleveres gratis. Sidste Aar blev der ud
leveret ca. 35.000 Ark og Konvolutter, og mange af 
disse Breve blev skrevet paa Soldaterhjemmets Skri
vestue. - Det er nemlig een af Soldaterhjemmets 
Opgaver at opmuntre Soldaten til at skrive l:.jem. Faa 
har som Soldatermissionær Kilhle kunnet tale ind
trængende til en Flok Rekrutter om at holde Forbin
delsen med Barndomshjemmet i Orden, og Gang paa 
Gang har han understreget Hjemmenes store Betyd
ning. 
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En Garnisonsby er for de fleste Soldater et fremmed 
Sted, hvor selv den stedlige Avis synes at være gan
ske ulæselig. Derfor er den indkaldte glad for at mØde 
sin Hjemstavns Avis, hvor han kan fØlge lidt med i, 
hvad der sker derhjemme. Til dette Formaal har vi 
ca. 35 fo-:-skellige Aviser og Tidsskrifter, som vi faar 
for hel eller halv Pris og nogle enkelte helt gratis. 
At kunne slaa sig ned ved en Kop Kaffe (til 15 Øre 
+ Butiksprisen for BrØd) - sammen med f. Eks. 
» Vendsyssel Tidende«, er for mangen Soldat en rigtig 
god Afslappelse efter Dagens Anstrengelser. 

Men Soldaterhjemmene søger ogsaa paa anden Maa
de at hjælpe Soldaterne i Fritiden, f. Eks. ved Sang, 
Foredrag, Film eller Oplæsning o. s. v. For godt et 
Aars Tid siden blev der paa den daværende Garnisons
kommandants Initiativ etableret Forbindelse mellem 
»Folk og Værn« og Soldaterhjemmet, idet der blev 
nedsat et Udvalg, der skulde tilrettelægge de ugentlige 
Foredrag for Soldaterne. Udvalget bestaar af Oberst 
Wolfhagen, Borgmester Alfred Hansen, Redaktør Aug. 
Pedersen, Bibliotekar Frk. Gyde-Pedersen, Kaptajn 
Jensen, Redaktør Antonsen og Soldaterhjemslederen. 
Onsdag er Underholdningsaften, og vi har tit den 
Glæde a: se mange til disse lØdige Aftener. 

Af Vinterens Program kan nævnes fØlgende: Bi
bliotekar Frk. Gyde-Pedersen: Biblioteksfilmen, Red. 
Antonsen med Filmen: »Mulden drager«, Lektor Frantz 
Wendt: Nordiske Fremtidsmuligheder, Lektor Saxe: 
Brevskolen, Red. Riedewald-SchiØdt: Holbæk ved 
Fjorden, Forfatteren Olaf Linck, Dr. Halfdan Lefevre: 
Finlandsambulancen, HØjskolelærer Frode Kristensen: 
Gul og hvid, Oberstløjtnant C. C. Larsen: Den mili
tære Flyvning, Kaptajn Helk: Lysbilledforedrag om 
Grønland, - o. s. v. 

Men der plejer ogsaa at blive afholdt en Del Fester, 
hvis Opgave det er at være et kærkomment Afbræk i 
Dagligdagen og være med til at forøge Soldatertidens 
lyse Minder. Disse Fester er desværre blevet noget 
indskrænkede i denne Rationeringstid, men dog hol
des der stadig et Par Fester i hver Soldats Tjenestetid 
- foruden Julefesten. Disse Fester plejer sjældent at 
lide af Mangel paa godt 
Humør og hØj Stem
ning. I Parentes: En 
taknemlig Hilsen til 
alle civi:e Venner, der 
ved Gaver sætter os i 
Stand til at arrangere 
dem. 

Soldater-Missionen. 

!Øvrigt hedder det 
jo ikke blot Soldater
hjem, n:en ogsaa Sol-

skulde klare Soldatertiden igennem uden at sætte 
sin Fod saadan et »missionsk« Sted. Men et saadant 
»godt« Forsæt bliver næsten altid knust den aller
fØrste Tjenestedag, naar han sammen med sine Kam
merater bliver fØrt til K. F. U. M.s Soldaterhjem med 
det civile TØj. 

Soldaterhjemmet er sellvfØlgelig ikke et Sted, hvor 
de unge skal paaduttes noget. Men ligesom der i et 
kristent Hjem naturligt skal raade en kristen Aand, 
som ogsaa Gæsterne maa bØje sig for, saaledes har 
K. F. U. M.s Soldaterhjem ogsaa sine uskrevne Love, 
som man Ønsker, de daglige Gæster skal tage Hensyn 
til. Hver Aften bliver der kaldt ind til Aftensang, der 
afsluttes med en kort Andagt, og de ugentlige Foredrag 
vil vi ogsaa gerne afslutte paa denne Maade. Dog øn
sker vi ikke, det skal være noget >)paaklistret«, som 
med Vold og Magt skal tvinges igennem. Evangeliet 
er et frit Tilbud, som baade skal forkyndes og mod
tages i Frihed. Men vi vilde\ svigte vort Kald i Folket 
og være utro mod Gud, dersom vi undlod at øve en 
kristelig Indsats blandt det indkaldte Mandskab. 

Desuden kalder vi sammen en Gang om Ugen til en 
særlig Bibeltime for dem, der gerne vi fordybe sig 
mere i den hellige Skrift. Et smukt lille Felttestamen
te, der udleveres gratis, benyttes gerne ved denne 
Lejlighed. 

Der kunde skrives meget mere om alt dette, og der 
kunde skrives en hel lang Historie om Soldatermissio
nens godt 50 Aars Arbejde, - men det er gjort i 
Fuldmægtig i Kirkeministeriet Louis Petersens ypper
lige Bog »Soldatermission«. 

Soldaterhjem og Værn. 

Arbejdet i Soldaterhjemmene er præget af mange 
Ting, men ogsaa af vort Ønske: at arbejde paa den 
Linie, der med et noget forslidt Udtryk hedder: Kri
sten og dansk. 

Denne Artikel kan ikke sluttes uden en hjertelig 
Tak til Værnene, der 
alle Vegne tager mod 

datermission. Dette 
sidste har nok faaet 
mangen gæv Gut til 
at sætte sig for i sit 
Hjerte, at han nok Interiør fra Soldaterhjemmet i Holbæk. 

Soldaterhjemmenes 
Arbejde med stor Vel
vilje og Hjælpsomhed. 
Uden denne Velvilje og 
Hjælpsomhed vilde alt 
civilt Arbejde blandt 
Danmarks indkaldte 

Mandskab være ad
skilligt vanskeligere. 
Hvad betyder det f. 
Eks. ikke, at Møder og 
Fester bliver bekendt
gjort i Dagsbefalingen, 
hvor man er sikker 
paa, at alle faar det at 
hØre. 



Fra Live1 
1. Natten før en Indkaldelsesdag i K 

Gothersgade 115. 
2. Et Hjørne af Kuffertdepotet, Soldat 
3. Der skrives hjem til Mor (Holbæk) 
4. »Maa jeg indsætte 10 Kr.?« (Holbæl 
5. General Gørtz, Admiral Vedel og Fo 

Soldatermission, Fuldmægtig Louis 
Gothersgade. 



KFUM's Soldaterhiem 
oldaterhjem, 

et i Holbæk. 

6. De fem nordiske Faner. Nytaarsfest i Soldaterhjemmet i 
Gothersgade. 

7. »Hjemmets Dag« 1942, sammesteds. 

8. Fra Soldaterhjemmets Fodboldkamp mellem Garden og 
Marinen. 

for KFUM's 
n til Fest i 9-10. Fra Soldaterhjemmet i Gothersgade. 
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~fgørend 

Af cand. mag. Nicolai Krarup 

BRØDREFOLKENE 

H ver Dag har sine store og smaa Begivenheder 
rundt om paa Kloden. Her fØdes et Barn, og der 

gaar et Firma under. Her vinder en Diplomat en tak
tisk Fordel, og der spirer en begejstret Talers Ord 
i lydhøre unge Sjæle. Lidt efter lidt ændres Verdens 
og vort Lands Udseende, ligesom en Klint Dag for 
Dag undergraves af Bølgeslaget. Og saa kommer der 
en mørk Stormdag, da de nye Forhold pludselig staar 
klart for alle som en fuldbyrdet Kendsgerning. Men 
det er ofte svært at afgøre, hvi1ket Øjeblik i Udvik
lingens Gang der skal fremhæves som den afgørende 
Dag. 

En af de Begivenheder, der saaledes klarede Lan
dets Stilling, er Freden i Lybæk. 

Da Gnstav Adolf foreslog Kristian IV Forbund. 

Sjælden har de danske Forhandlere sat sig til 
Fredsbordet under ulykkeligere Omstændigheder. 

Meget mod det danske Rigsraads Ønske havde Her
tug Kristian IV af Holsten, der tillige var Konge af 
Danmark, Norge og Island, indvilliget i at overtage 
Førerskabet for de nordtyske lutherske Stater, der 
blev haardt trængt af de katolske Hovedmagter: Spa
nien og den østrigske Kejser. Det var blevet en Fia
sko, og Jylland havde faaet Wallensteins Landsknægte 
ind over sig. Landsbyen blev brændt af og velstaaen
de BØnder forvandlet til Vagabonder, de danske Næ
ringsveje laa nede, i Ribe og Aarhus Domkirker !Ød 
atter den katolske Messe. For at søge at faa en Ende 
paa disse Tilstande mødtes da Helligtrekongersdag 
1629 de danske hØje Rigsembedsmænd (den Tids Mi
nistre) og et Par Medlemmer af det holstenske Rigs
raad med Repræsentanter for Wallenstein og de ka
tolske Magters anden store Feltherre, Tilly. Freds
konferencen var blevet henlagt til Lybæk, den store, 
frie Handelsby, der var vant til at forpleje mange 
fremmede, og som laa indeklemt mellem Holsten og 
det Meklenborg, som Wallenstein havde i Pant for 
Kejserens Gæld til ham. 

I stærk Uro og Bekymring for Danmarks Skæbne 
søgte ogsaa Gustav Adolf af Sverige Adgang til Mø
det, men blev afvist. Han elskede ikke Danmark, som 
han faa Aar fØr havde tvunget til et ydmygende For
lig; men han kunde ikke være blind for, at den danske 
Konges Lande laa som en Bastion, der væbnede hans 
egne. Hvis de kejserlige nu satte sig fast i Jylland 
og benyttede de hensygnende Rester af Jyllands store 
Egeskove til at bygge en Flaade paa Østersøen, saa 
var ikke blot de danske Øer, men ogsaa Sverige truet. 

Axel Oxenstierna, en af hans mest betroede Mænd, 
raadede ham til, hvis Danmark gik under, at redde 
de Planker fra Vraget, som kunde styrke hans eget 
Skib - altsaa f. Eks. Skaane og Norge. Gustav Adolf 
foretrak imidlertid at gaa en anden Vej. Han indbØd 
Kristian IV til et personligt MØde i Ulfsbæk Præste
gaard, lige indenfor Smålands Grænse. Her foreslog 
han, at de to nordiske Magter i Fællesskab stillede 
deres Fredsbetingelser og i Fællesskab fortsatte Kri
gen, hvis de blev forkastet. 

Der er blevet fantaseret en hel Del om, hvad der 
vilde være sket, hvis Kristian IV havde sagt Ja til 
dette Tilbud. Det er naturligvis Ørkesløst. Rent bortset 
fra, at det danske Folk kun Ønskede at blive befriet 
fra Krigens Ødelæggelser og faa Fred, saa var der 
paa det Tidspunkt alt for mange ulØste StridsspØrgs
maal og alt for meget Nag mellem Danmark og Sve
rige til, at de kunde være gaaet sammen. Den gamle 
Kalmar-Union af 1397 var strandet, fordi Svenskerne 
stadig syntes, at Danmark benyttede sin Overlegenhed 
i Styrke til at skaffe sig alle Fordele, sætte danske 
Lensmænd paa svenske Slotte o. s. v., og alt tydede 
paa, at Sverige nu var blevet den stærkeste, og at 
man altsaa kunde vente at faa det omvendte Forhold. 
Kristian IV sagde Nej. - En Uges Tid efter over
leveredes i Lybæk de kejserlige Fredsvilkaar: Dan
mark skulde afstaa Holsten, Slesvig og Nørrejylland, 
afholde sig fra al Indblanding i Tysklands Sager, be
tale Krigens Omkostninger og spærre Sundet for alle 
Kejserens Fjender. 
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Det er forstaaeligt, at ogsaa Vest
magterne - Frankrig, Holland og Eng
land - i denne Situation lagde indbyr
des Stridigheder til Side og søgte Fø
ling med, hvad der foregik i Lybæk. 
I Virkeligheden var Stilingen imidler
tid den, at Wallenstein samme Aften, 
som Fredsbetingelserne blev overleve
ret (2. Marts), havde givet Danmark 
et Vink om, at de ikke skulde tages 
saa hØjtideligt. Den svenske Konges 
Aktion havde alligevel gjort Indtryk 
paa ham, og overfor Kejseren hævdede 
han energisk, at tog Kejseren Jylland, 
vilde hans Fjender Øjeblikkelig sætte 
sig fast i Helsingør. Det var meget 
bedre at vinde Danmark ved Skaan
somhed; saa var der Haab om, at man 
lempeligt kunde knytte det til Kejse

Gustav Adolf. Wallenstein. 

rens Sag med Front mod Sverige, Det spillede vist 
ogsaa en Rolle, at Wallenstein selv begyndte at fØle 
sig lidt usikker i Sadlen. 

Og denne Gang valgte Kristian IV at modtage den 
udstrakte Haand. 

MAJ 

28 
1629 

F or at vise, at det ikke var helt 
nedkæmpet, fortsatte Danmark 

dog Fjendtlighederne til det sidste; 
endnu 28. Maj 1629 gik danske Trop
per frem mod Gottorp Slot. Men 
samme Morgen Kl. 8 forkyndte 
Trompeterer fra alle Lybæks Taarne, 
at Wallenstein og Tilly Dagen i For

vejen havde givet deres Tilslutning til de Fredsvil
kaar, som Kristian IV nogle Dage fØr, ved Svend
borg, var gaaet ind paa, og hvorved den danske Konge 
blot forpligtede sig til at afstaa fra at gøre sin Ind
flydelse gældende længere end til Holstens Sydgræn
se. I inderlig Lettelse over Freden gik Byens Borgere 
til Takkegudstjenester i Kirkerne og stemte i med 
den gamle Takkesalme: »O store Gud, vi lover dig!« 
(vor nuværende Salmebog Nr. 2), der besvaredes af 
en tredobbet Salve fra Voldene. I en Time !Ød Kirke
klokkerne ud over Byen, og Dagen sluttede med et 
storslaaet Festfyrværkeri. Endnu samme Dag naaede 
Meddelelsen om, at Modparten havde sluttet sig til 
Freden, frem til den danske Konge. 

Ogsaa Danmarks Rigsraad og Folk aandede lettet 
op over den »mod al menneskelig Forhaabning op
naaede ønskelige Fred«; knn de hollandske SØfolk 
rasede rundt om i Værtshusene. Men den 52-aarige 
Konge var ikke mere den samme Mand som fØr. En 
engelsk Gesandt, der nogle Uger senere kom til Dan
mark for at sØge at forhindre den endelige Ratifika
tio!l af Freden, fortæller, at han var blevet rastløs og 
tnngsindig. Hans Faamælthed blev kun afbrudt af 
voldsomme Udbrud af Harme over Freden. 3-4 Gan
ge om Dagen smed han sig paa Sengen, men rejste 
sig straks igen. 

Kongens Bekymringer var ikke ugrundede. Dan
mark var reddet fra Undergang, men dets Magtstilling 
havde faaet et Knæk. Gustav Adolf derimod !Øste nu 

paa tre Aar med sin letbevægelige, veldisciplinerede 
Hær af svenske BØnder den Opgave, som var mislyk
kedes for Kristian IV og sikrede Lutherdommens Be
staaen og Nordtysk.lands Frihed. Det er muligt, at vi 
med vor Modstand havde bidraget væsentligt til at 
bane Vejen for ham ved at opholde Modparten i det 
afgørende Øjeblik. Men det blev Sverige, der fik For
delen af det. 30 Aar efter Freden i Lybæk stod den 
svenske Konge foran København for at gennemtvinge 
den nordiske Union med Magt. Han opnaaede kun at 
øge den FØielse af Fjendskab mellem Brødrefolkene, 
som stadig voksede under de evige, opslidende Krige. 

Med Freden i Lybæk begynder Sveriges Stormagts
tid og Danmarks Nedgang. 

JUNI 
Foran det store Eventyr. 

1 
1843 

Paa et af Københavns mest histo
riske Steder, paa Regensen i St. 

Kannikestræde, traf Torsdag den 
1. Juni 1843 en stud. theol. de 
sidste Rejseforberedelser og saa ud 
i den tØrsteslØse Dagregn. Endnu 

manglede han sin Ba
gage og sin Overfrakke, 
men en Bonde fra Valby 
havde lovet at hente 
dem til ham hos hans 
Mor og Søskende, der 
boede paa Kroen derude 
i den lille Landsby. Saa 
skulde han med 150 an-
dre danske Studenter 
paa Sejltur til Uppsala 
for at besøge Kammera
terne der. Nogle her
lige Uger laa foran ham. 

Det var egentlig slet 
ikke Meningen, han skul
de havde været med. 
Han havde allerede sin 
Eksamen hængende over Jens Christian Hostrup. 
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Hovedet, og Pengene kneb det ogsaa med. Men saa 
var Komiteen kommen med en Fribillet. Man vilde 
ikke undvære Jens Christian Hostrup, en af de gla
deste og en af de ivrigste for disse nye Tanker, der 
i de allersidste Aar havde fænget blandt Studenterne. 

Men saa var der kommet andre Vanskeligheder. 
Det var noget nyt og uprøvet med saadan en Rejse. 
Og da Hostrup og de andre Regensianere ansøgte om 
Orlov til at forlade Byen allerede i Forelæsningstiden, 
havde de faaet Afslag. Kong Kristian VIII selv søgte 
at hindre Studenternes Rejseplaner med alle de Mid
ler, han raadede over, og den gamle Karl Johan af 
Sverige havde ad diplomatisk Vej gjort Forestillinger 
imod denne Rejse1 der skulde synes at være saa uskyl
dig. Saa meget mere opsat var Studenterne blevet paa 
at komme af Sted. 

Klokken gik mod Middag, og Hostrup har vel bedt 
sin Kontubernal, Edv. Black, der delte Værelser med 
ham, om at tage mod Valbybonden og er selv gaaet 
ud i den kØlige Junidag for at faa sig en Bid Mad. 
Maa:,ke er han gaaet ned paa »Christian Firtal« paa 
Amagertorv, som vi kender fra den Komedie om 
»Genboerne«, som han skrev næste Vinter. Saa har 
Sydøstenvinden drevet Regnen lige imod ham ned 
ad KØbmagergade. 

Hvis han oppe paa Kafeen har kikket i Bladene, har 
de igen mindet ham om de storpolitiske Begivenheder, 
som han pludselig var kastet ind i, og givet ham Stof 
til Eftertanke paa Hjemvejen. 

Det var i denne bevægede Periode for 100 Aar si
den, der har haft saa stor og grundlæggende Betyd
ning for vort Lands senere Udvikling. De tyske Lande 
var ved at vokse sammen til en Enhed, og der var fra 
den Side blevet friet til Kristian VIII's dansk-hol
stenske Rige som den Magt, der skulde bygge og be
styre en Østersøflaade for det nye Tyskland. Ved 
Grundlovsfesten 28. Maj 1842, paa 11.:Aars-Dagen for 
Frederik VI's LØfte om en Stænderforfatning, havde 
Orla Lehmann med Folket i Ryggen sagt Nej. Samme 
Efteraar havde Hiort Lorenzen talt Dansk i Stænder
forsamlingen i Haderslev, med det danske Slesvig bag 
sig_ Derimod hældede Holsten mere og mere til tysk 
Side. 

Der er ingen, som det, Aviserne beretter om, gØr 
et saa overvældende Indtryk paa som Studenter. Det 
stod nu klart for dem, at Kristian VIII's Rige vilde 
brække over, om ikke fØr, saa naar det oldenborgske 
Hus uddØde. De havde faaet nogen Forbindelse med 
Kammeraterne i Lund, og nu var det slaaet ned i_ 

dem - under Indflydelse af den unge Journalist Carl 
Ploug - at det var jo egentlig Norden, der var deres 
Fædreland. Og den danske Del af Oldenborgernes 
Rige vilde kun kunne hævde sig, hvis den sluttede sig 
til Unionen mellem Norge og Sverige, der siden 1814 
stod som to frie Stater under fælles Konge, :men med 
hver sin frie Forfatning. Under et moderne Folke
styre maatte jævnstore Stater kunne leve· sammen, 
uden at nogen af dem dominerede de andre - det 
saa man jo baade i Schweiz og U. S. A. - E:ostru:p, der 
mange Aar senere skrev »HØje Nord, Friheds Hjem«, 
fØlte sig ganske paa samme Linie. 

Det var netop i de Kredse, man bebrejdede Kristian 
IV hans Nej i Ulfsbæk. 

- Hvad blev det dog til med den Bonde? Hostrup 
saa Kammeraterne glade og forventningsfulde tage 
af Sted. 

Nej, nu turde han ikke vente længere. Han fik fat 
i en Droske og bad Kusken piske paa Bæsterne. Men 
som det saa ofte gaar: i Bredgade trillede et Hjul af 
Vognen. Studenten smed Pengene til Kusken og styr
tede i bar Figur mod Toldboden. 

Klokken var da tre. Baaret af Glæden over, at 
det endelig trods alt var lykkedes at komme af Sted, 
lØd Tonerne af Dagens Sang ud fra Skibet: »Slitt ma
chinen i gång, hr. kapten!«, medens »Iris« langsomt 
forlod Kajen. Det var et af de allerførste Dampskibe 
paa Ruten Aalborg-København. Medens Skibet endnu 
laa og manøvrerede i Havnen, kom en sømand roende 
ud til det med den dyngvaade Hostrup. 

Det var saa nyt og spændende at sejle over Sundet 
uafhængig af Vinden. Man valgte Komite til at lede 
Rejsen, man stiftede Bekendtskaber. Sange og Taler 
afløste hverandre, mens man tænkte paa det Maal, 
der lyste som et Paradis langt ude i Horisonten: det 
frie, evige Norden. Tysklands Samling var jo begyndt 
med det samme som det, man var ved at knytte her: 
et Venskabsbaand mellem de forskellige Landes Stu
denter, der nu sad rundt om som de ledende Mænd 
hver paa sin Egn. Paa samme Maade skulde ogsaa de 
nordiske Folk slutte Venskab og glemme det gamle 
Nag. 

I MalmØ blev tres Studenter fra Lund taget om 
Bord. Og saa stod »Iris« ud i den brede Del af Sundet, 
hvor Sydøstenvinden, ude fra Østersøen rigtig kunde 
faa Tag i det lille Skib. Her begyndte det første Mar
tyrium for Nordens Sag. Inden Solen gik ned, var 
Studenterne, der laa paa Dækket, gule og grønne af 
søsyge. 

Hvad kom der saa ud af det? 

Ja, vi ved jo nu, at Studenterne fra Fyrrerne virke
lig fik Lejlighed til at gennemføre deres Politik og 
se, hvor langt den kunde bære. Prøven kom 30 Aar 
senere, den 15. November 1863, da Huset Oldenborg 
uddØde med Frederik VII. Og da lykkedes det ikke 
at faa den nordiske Union i Stand. 

Men Studenterrejsen hin kolde Junidag blev Ind
ledningen til det fØrste af en lang Række nordiske 
StudentermØder, og Kolleger af forskellige Fag fulgte 
i Studenternes Spor med Konferencer, hvor de plan
lagde Samarbejde og Samordning af Forholdene paa 
det ene Omraade efter det andet, arbejdede og spiste 
sig sammen og lærte at forstaa, hvor nær de stod 
hverandre, og hvor meget de havde fælles. 

,, (JJi gaar ogsaa i 

Statsbanernes Kino" 
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TERRAINSPORT PAA 
Af KaptajnlØjtnant H. H. Q. Bay. 

T re Kilometer fra Roskilde i naturskønne Omgivel
ser Paa en Bakke ved Frederiksborgvejen med 

Udsigt over Fjorden Jigger Roskilde Arbejderhøjskole. 
I Løbet af November-December Maaned 1942 sam
ledes her ca. 120 unge Mennesker - for Størsteparten 
ArbejdslØse - der gennem teoretisk Uddannelse i 
Vinterhalvaaret Ønskede at dygtiggøre sig og udvide 
deres Kundskaber. Som det var Tilfældet i 1941 ud
sendte Værnene ogsaa denne Gang en Befalingsmand, 
der sammen med Eleverne skulde gennemgaa Sko
len og Øge Kendskabet til de gensidige Arbejdsom
raader og Forhold. 

De øvrige Elever forbavsedes maaske til en Begyn
delse lidt over det uvante Syn af en Befalingsmand i 
Uniform i disse Omgivelser. Men Kammeratskabet 
blev hurtigt etableret, man vænnede sig til hinanden 
og faldt til Ro. Meningsforskelligheder var der natur
ligvis, og dem luftede man, somme Tider endda kraf
tigt, dog uderr at det gik ud over Venskabet. 

Den sædvanlige Elevforening til Varetagelse af Sko
lens og Elevernes Tarv blev hurtigt bragt paa Benene, 
og blandt de mange Udvalg, som f. Eks. Ordens-, 
Fornøjelses- og teknisk Udvalg m. fl., dannedes ogsaa 
et Sportsudvalg, bestaaende af 3 Medlemmer. Da det 
paa et lvfØde viste sig, at der var Interesse for Ter
rænsporten, var det rimeligt at udnytte den Erfaring, 
som en Befalingsmand sidder inde med, især indenfor 
denne specielle Gren af Sporten. Og snart efter var 
Roskilde Højskoles Terrænsportsforening, med ,Sports
udvalgets Medlemmer som Bestyrelse og en Instruk
tør fra Hæren, en Kendsgerning. 

Tilslutningen var god, men Vanskeligheder duk
kede ogsaa hurtigt op. De var dog udelukkende af 
Økonomisk Art, thi naar man ikke har haft Arbejde, 
er Pengene smaa, og saa gaar det gerne ud over »Ud
rustningen«; men en nogenlunde hensigtsmæssig Paa
klædning, især hvad FodtØj angaar, er nØdvendig, 
naar man skal igennem al Slags Terræn i al Slags 
Vejr. Med et Indskud paa 1 Kr. pro persona og ved 
Laan fra forskellig Side, lykkedes det imidlertid at 
skaffe det strenge nødvendige - ogsaa m. H. t. Kom
pas og Kort - til de 4 Grupper, som forelØbig blev 
opstillet. Disse blev organiseret efter Landsdele: »Kø
benhavn«, »Sjælland« og 2 jydske Grupper. Det skær
per Konkurrencemomentet; fo'r der er altid lidt af en 
Lokalpatriot i enhver af os. 

Elevernes Tid er naturligvis stærkt optaget af deres 
Skolearbejde. Der skal hænges i, hvis man vil bringe 
noget ud af Opholdet; men LØrdag Eftermiddag hol
des der fri, og denne Dag valgte Foreningen som den 
mest praktiske til Gennemførelse af Ture i Terrrænet 
og til Konkurrencer. Om Tirsdagen kunde der des
uden afses 1 ¼ til 2 Timer til Teori i Klasseværelset 
eller til Smaature i den nærmeste Omegn med Kort
læsning og Orienteringsøvelser m. ro. 

* 
Efter nogle faa Teoritimer og lidt Kortlæsnings

Øvelser i Terrænet, iværksatte Foreningen sin fØrste 
Konkurrence for at give Deltagerne en lille Forsmag 
paa, hvad der kunde komme. Øvelsen var anlagt som 
en Orienteringsøvelse efter Kort, med en lille Melding 

HØJSKOLE 

indlagt som Hukommelsesstof. Desuden blev der stil
let forskellige SpØrgsmaal vedrørende Terrænet og 
Terrængenstandene. Alle 4 Grupper gennemfØrte, og 
de havde haft et mægtigt Tempo paa, saa man var 
godt trætte, da Turen var fuldført. Men alle syntes, 
at det havde været Anstrengelserne værd. 

Foreningen udvidede derefter sine Discipliner til 
foruden Brug af kvadrerede Kort i 1/40000 at omfatte 
Maaludpegning, Stregmaaling, Skitsetegning efter 
Kort og i Terrænet, Afstandsbedømmelse og Brug af 
Kompas (Silva og Hærens Model). Ved Konkurren
cerne blev Øvelserne anlagt med tilbørligt Hensyn til 
saavel Opgavernes Løsning som til den Hurtighed, 
Løbene gennemfØres i; og der blev hver Gang udsat 
Smaapræmier - gerne et Sæt Kort - til det vin
dende Hold. Paa den Maade blev Kortbeholdningen 
forøget uden alt for store Øjeblikkelige Udgifter. 

' 
Hvad har Foreningen nu haft ud af sit Arbejde? Ja, 

det faar man vist bedst et Indtryk af, ved at lade et 
af Medlemmerne udtale sig; og i det fØlgende fortæl
ler Svend Jochumsen, hvad han mener om Terræn
sporten paa Roskilde HØjskole: 

» En af de fØrste Overraskelser, der mødte os Ele
ver, var. at vi opdagede en Kaptajnløjtnant sidde 
imellem os ved Middagsbordet. Det studsede vi lidt 
over; for hvad bestilte han her paa Skolen? Det blev 
dog snart oplyst, da Forstander Gammelgaard præ
senterede ham som en Repræsentant, udsendt af »Folk· 
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og Værn«, og det varede ikke længe, fØr vi var inde 
i en forrygende Diskussion med ham. Som sagt skulde· 
han kun opholde sig her som en almindelig Elev og 
under samme Vilkaar. Men en Officer kan naturligvis 
ikke helt glemme sit virkelige Arbejde, og han sam
menkaldte da ogsaa kort efter Skolens Begyndelse 
til et MØ<le, hvor han foreslog at oprette en Terræn
sportsforening for Eleverne. Det studsede vi jo straks 
lidt over; for hvad skulde vi bruge den til? Men der 
var dog straks en 25 Stykker af de modigste, der 
meldte sig, - jeg var selv iblandt dem. 

Saa blev der holdt nogle Møder, hvor vi blev sat 
ind i Terrænsportens Hemmeligheder m. H. t. Kort, 
Kompas og andre mystiske Ting. Og efter nogle Ture 
i Omegnen, hvor vi fik Tips om forskellige Forhold, 
oprandt den fØrste Konkurrence. 

Jeg skal love for at vi opdagede, hvad det vil sige 
at dyrke Terrænsport. Vi fik opgivet nogle Punkter 
paa Kortet, som vi skulde finde, vi fik oplæst Mel
dinger, som vi skulde huske, og vi blev spurgt om 
de mest mærkelige Ting af Kontrolposterne, bl. a. om, 
hvordan den Gaard saa ud, som vi havde været igen
nem, f. Eks. hvor mange Vinduer der var og hvilken 

Pra.k.s, .s 

Tegninger af Sv. Erik Jensen. 

Farve den havde. Jo, vi fik prøvet, hvad det vil sige 
at dyrke Terrænsport. Vi for over Pløjemarker, over 
Grøfter og Gærder; vi svedte og pustede. Men vi var 
iØvrigt godt tilfredse med at faa rØrt os, og samtidig 
lærte vi at studere Naturen paa alle mulige Maader. 

I Begyndelsen kunde vi naturligvis hverken klare 
Prøverne helt eller halvt, men den ene Øvelse blev 
til flere og samtidig med fik vi mere Teori. E!ter
haanden lærte vi derfor at bevæge os ude i Terrænet, 
at finde et bestemt Punkt ved Hjælp af nogle faa Tal, 
at kunne bedømme Afstande o. s. v. - Man har i det 
hele taget et stort Udbytte af at dyrke Terrænsport, 
og den burde dyrkes af mange flere.« 

* 
Ja, alle har lært Omegnen at kende hernede, ogsaa 

udenfor den slagne Landevej; nogle har vel ogsaa :faaet 
Øjnene op for Sider i Naturen, de maaske ellers ikke 
havde opdaget. Konkurrencerne viste Sammenholdets 
og den gensidige Tillids Betydning, netop under van
skelige Forhold. Sporten hat givet en sund aandelig 
og legemlig Træning. Og sidst, men ikke mindst, har 
den givet mange fornøjelige Timer sammen med gode 
Kammerater. 



1. Terrainbeskrivelse. 

2. Pas paa, at Bukserne ikke bliver 
vaade. 

3. Planerne diskuteres. 

4. Undervisning i Klasseværelset. 

5. Kontrolsigte. 

6. Kontrolsedlen læses. 

7. Afstandsbedømmelse ved Kontrol
posten. 
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»Kungsholm« og »Gripsholm« i GOteborgs Havn. 

Ogsaa Dyrene deltager i Krigen. 
Sidste Maaned blev der fortalt om Kosak-Hesten, 

der har kæmpet mod Tanks paa Ruslands Sletter. 
Ogsaa i for Motorkøretøjer ufarbart Bjergterræn er 
imidlertid Hestene - og endnu mere Æsler og Mul
dyr - vigtige. Det engelske Ekspeditionskorps til 
Norge medførte saaledes Ponyer og Islændere; under 
den spanske Borgerkrig bar Æsler og Muldyr en 
meget stor Del af den republikanske Forsyningstjene
ste og hos General Mikhailovitsch's Partisaner i det 
tidligere Jugoslavien maa de næsten helt og holdent 
erstatte Motorkøretøjerne. 

Under Operationerne paa Murma:r;iskfronten gør 
endvidere Lapmarkens Rensdyr fortrinlig Tjeneste 
som Trækdyr; og i Burma samt hollandsk Indien 
gælder det samme for Okserne. Endelig kan nævnes 
at Dromedarerne var en uundværlig Hjælp under den 
»frie franske« General Leclerc's fantastiske March 
helt nede fra TsadsØen i Centralafrika, gennem Sa
hara og op til Tunis, hvor han nu kæmper. 

Som mere direkte Krigsdeltagere optræder Kame
lerne i det berømte franske Kamelkorps i Nordafrika; 
og i Burmas Jungle er der opstillet Elefant-Korps,hvor 
hver Elefant bærer 5-6 Maskingeværskytter og i Lø
bet af en Dag kan transportere dem 30-50 km gen
nem de ellers næsten uigennemtrængelige Urskove. 
Elefanten kaldes da ogsaa hernede for »Junglens 
Tank«. 

Flokke af vilde Elefanter er desuden blevet drevet 
frem mod de fjendtlige Stillinger, og paa samme 
Maade har man i det sydlige Abessinien anvendt 
Flodheste og Næsehorn, ja, paa Ny Guinea Kroko
diller, hvor det gjaldt om at forhindre mindre Styr
ker i at svømme over VandlØb. 

I Efteraaret 1939 drev Franskmændene i nogle Til
fælde store Flokke af Svin ind over de tyske Mine
felter for at faa Minerne til at springe; og paa en 
Udstilling i Berlin blev det fornylig vist, hvorledes 
Russerne har anvendt de saakaldte Eksplosions-Hun
de. Disse Dyr oplæres til at finde deres FØde under 
Tanks. Naar de sættes ind, efter i nogen Tid at være 
blevet sultet, faar de en Sprængladning bundet paa 
Ryggen eller under Bugen, og slippes saa !Øs foran 
de fjendtlige Panservogne. De styrter derefter ind 
under Køretøjerne, hvor de venter at finde Mad -
men finder Døden, idet deres Sprængladninger eks
ploderer. 

Ogsaa Fuglene deltager i Krigen. Brevduerne har 
jo i lange Tider været anvendt; men det er noget 
helt nyt, at man dresserer Ørne og Falke til at an
gribe dalende Faldskærmsjægere; og en Beretning fra 
den abessinske Krig gaar endda ud paa, at en fantasi
fuld »Ras« havde dresseret Aadselsgribbe til i store 
Flokke at svæve ind over de fjendtlige Linier for 
saaledes at paavirke deres Moral. - IfØlge den ita
lienske Beretning vakte dette dog mere Munterhed 
end Skræk. 

Olie til Schweiz. 
Schweiz har jo ogsaa i Fredstid Vanskeligheder med 

sin oversøiske Import, fordi det er tidsspildende og 
kostbart at transportere Varerne fra den fremmede 
Importhavn pr. Jernbane op i Bjergene. Dette gælder 
ikke mindst Olietransporten, og der føres i Øjeblikket 
Forhandlinger mellem Bern og Rom om Bygning af 
en Olieledning fra Genua til Schweiz. Den skal bygges 
af schweiziske Arbejdere for schweiziske Penge, saa
ledes at den bliver ren schweizisk Ejendom. Italiens 
Interesse heri er, at Genua - hvis Planen gennem
fØres - faar et Forspring for Marseille, naar Schweiz 
til sin Tid sØger at faa etableret sin meget Ønskede 
Frihavn. 

De svenske Lejdebaade. 
Afbrydelsen af den svenske Lejdebaads-Trafik, der 

fandt Sted efter Overenskomst med begge de krigs
førende Parter er egnet til at paakalde Opmærksom-

Svensk Hjæ!pekrydser Waria. 
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hed - ikke alene storpolitisk men ogsaa fordi det er 
vigtigt for Sverige at opretholde denne oversøiske 
Import, der især kom fra Sydamerika. 

Medens Forhandlingerne staar paa, har Stockholm 
derfor heller ikke ligget paa den lade Side; og som 
Leder-Skib for de Lejdebaade, man stadig haaber 
paa at kunne faa i Fart, har den ny Hjælpekrydser 
Waria fornylig gjort sin første Prøvetur i Gøteborgs 
Skærgaard. Skibet1 hvoraf vi bringer et Billede, havde 
ved denne :...ejlighed et halvt hundrede Veteraner fra 
Lejdebaadene om Bord. 

De indianske Giftblanderes Hemmeligheder. 
I mange K.rirninalhistorier er Forbryderne i Besid

delse af er~ mystisk Gift, der myrder, uden at den 
kan paavises, eller lammer deres Ofre paa forskellig 
Maade; og ofte stammer disse uhyggelige Stoffer fra 
Indianerne i Syd- og Mellemamerika. 

IfØlge de:: svenske »Aftonbladet« har en meksikansk 
Læge, Dr. Recco, imidlertid nu konstateret1 at der hos 
Stammerne i de vældige Urskove virkelig findes saa
danne Gifte. Under et aarelangt Ophold hos India
nerne er G.et lykkedes ham at aflure de indianske 
Trold- og Medicinmænd deres aartusindegamle Hem
meligheder paa dette Omraade, saaledes at han nu 
paastaar selv at være i Stand til at optræde som 
Giftblandec. 

Skal ma:i tro ham, er Elskovsdrikken, som jo op
træder i Myter og Sagn hele Verden over, en Realitet 
blandt Sydamerikas Indianere. Den er en Cocktail af 
Ayahuasca-Plantens og andre Urters Saft, og dens 
Virkning er absolut sikker. - Dog holder den sig 
kun i relativ kort Tid og den, der benytter sig af 
den, gør derfor klogt i at faa Bryllupet i Stand 
hurtigt. 

»Sandhedens Kilde kaldes en anden Gift, der gør 
det umuligt for »Offeret« at tale andet end fuldkom
men Sandhed; og Dr. Recco venter derfor, at denne 
Drik kan blive til fremragende Hjælp f. Eks. for Po
litiet. - Omvendt sørger »Glemselens Drik« for, at 
enhver, der drikker den, glemmer hele sin Fortid 
undtagen sin allertidligste Barndom. 

Uhyggeligere er dog »Rædselens Bæger«, der virker 
paa den Maade, at den fremkalder de grufuldeste 
Hallucinat:oner med efterfølgende Rædselspsykoser. 
Men frygteligst af alle Indianernes Gifte er dog maa
ske »Glask.isten«. Den bevirker, at Offeret falder om 
og ligger hen fuldstændig som DØd. Men - og her 
kommer det sataniske - han befinder ~ig faktisk som 
i en Glaskiste; han er nemlig ved fuld Bevidsthed og 
kan opfatte alt omkring sig, ligesom hans Nerve
system bevarer sin fulde Følsomhed. Han er altsaa 
f. Eks. modtagelig for Tortur, men blot ude af Stand 
til at røre saa meget som en Finger eller et Øjenlaag. 

Libanons Cedrer. 
Et af de Steder, der kan blive Springbrædt for en 

allieret Invasion i Sydeuropa, er det mellemste Østens 
Middelhavskyst, hvor den 9. og 10. britiske Arme, 
suppleret med talrige amerikanske Enheder, nu staar 
»arbejdsløse« efter at den tyske Trusel baade fra 
Nord (Kaukasus) og fra Syd (Ægypten) er fjernet. 
Foran der. ligger det svært befæstede Cypern og ud 
til Havne!le Tripoli og Haifa pumpes Iraks Olie gen,,. 
nem de lange Rørledninger. 

• 
Efter at Englænderne her havde besat det tidligere 

franske JY.:andat, Syrien, indsatte de de Gaulle's fØrste 

Et af de 100-aarige Cedertræe,·. 

Medhjælper1 Admiral Catroux til Regeringschef: og 
han har nu - som det er meddelt i et Telegram -

Det framke Mandat Syrien omfatter: Den syriske Re
publik med Hovedstaden Damaskus, Republiker., Li
banon med Hovedstaden Beirut samt Guvernementer
ne Laktakia og Druza. - Sandjaket Alexandrettei helt 
oppe mod Nord, blev afstaaet til Tyrkiet umiddelbart 

tø,· denne Krig. 
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indfriet Leon Blum's Lø,fte fra 1936 om Selvstændig
hed for den Del af Mandatet, der kaldes Libanon. 

Libanon betyder paa hebraisk »det hvide Bjerg« og 
store Dele af dette Land var i Oldtiden dækket af 
vældige Cedertræ-Skove, der skaffede Kongerne af 
Tyrus store Indtægter. »Saa byd da ,at man hugger 
Cedertræ til mig fra Libanon,« skrev Kong Salomon 
ifØlge »Kongernes Bog« til Kong Hiram1 da han skulde 
opføre Templet i Jerusalem. Og straks blev 80.000 
Mand sendt op i Bjergene for at hugge Cedertræ og 
desuden hvidt Skiffer og lys Kalksten, som har givet 
Bjerget dets Navn. 

Alt dette blev som nævnt brugt til Salomons Tem
pel; men iØvrigt havde allerede Moses. anvendt Ceder
træ til Røgelse og Ægypterne dets Spaaner til Balsa
mering. Ogsaa siden har Libanon leveret Træ viden 
om1 og derfor stod det gennem Aarhundreder i den 
almindelige Bevidsthed som især Cedertræernes Land. 

Nu er det hvide Bjergs Skatkammer imidlertid for
længst tomt. Kun i en fjern Dal mod Nord, hvisker 
Vinden endnu i ca. 400 Cedres Tusinde Aar gamle 
Kroner. 

En mystisk, russisk Sygdom. 
ForelØbig har Europa været forskaanet for de E'pi

demier af ukendte Sygdomme, der saa ofte fØlger i 
Krigenes Spor. Men under den nuværende Krig blev 
en finsk Soldat paa det Karelske Næs som den fØrste 
angrebet af en mystisk Sygdom, som man mener 
stammer fra Rusland; og senere viste det sig, at baade 
hans 2 Drenge og Hustru paa hans Gaard i Rovaniemi 
led af samme Sygdom. 

Den viser sig som aabne Saar af tuberku1Øs Art og 
Svulster i Lungerne; den sniger sig ind over sit Offer 
og har uvægerligt Døden til FØlge, idet man endnu 
intet Lægemiddel har fundet mod den. Sygdommen 
angriber som nævnt baade Mennesker og Dyr og i 
Finland er man gaaet meget radikalt til Værks for 
at hindre dens Spredning. Den optræder især i Lap
land1 men endnu er der ikke indregistreret noget Til
fælde i Sverige1 og Myndighederne langs Grænsen er 
i Gang med en nØje Undersøgelse af Hestebestanden 
i Torneaadalen for i Tide at være paa Vagt mod1 at 
Smitten breder sig til det Øvrige Norden. 

Amerikanske »Sundhedsbomber«. 
De amerikanske Soldaters Modstandsdygtighed 

overfor det tropiske Klimas Sygdomme er som be
kendt meget mindre end Japanernes, og navnlig lider 
de stærkt under Insektplagen og de Farer for Hel
bredet, som denne rummer. Til Værn. mod denne 
Fjende har et Antal amerikanske Fabrikker derfor 
nu paabegyndt Produktionen af en ny Type Bomber, 
- de saakaldte »Sundhedsbomber«1 som skal sikre 
Tropperne mod Angrebene fra Moskitoer og andre 
vingede Smittebærere. 

Sundhedsbomben er ganske lille og udsender, naar 
den eksploderer, en Gasart, som hurtigt spredes over 
et betydeligt Areal og dræber alle Insekter indenfor 
dette. Gasarten er naturligvis ganske uskadelig for 
Mennesker, og det ventes1 at Sundhedsbomberne vil 
bringe DØdelighedsprocenten blandt de amerikanske 
Styrker betydeligt ned. 

Værdien af den nye Opfindelse fremgaar bl.a. af 
det Faktum, at der under forrige Krig blev dræbt 
ligesaa mange allierede Soldater af Tropesygdomme 
som af Fjenden. 

Krig, Fødselstal og Moral. 
For første Gang i et helt Aarhundrede viser den 

franske FØdselsstatistik en væsentlig Stigning. Skønt 
en Million Franskmænd er Krigsfanger og paa Trods 
af den alvorlige Levnedsmiddelsituatior_ fØdes der 
flere og flere franske Børn. - De vejer ganske vist 
gennemgaaende 1 kg mindre en FØrkrigsb;frnene, men 
deres Sundhedstilstand er iØvrigt normal. 

Fra officiel Side hævdes, at dette Fænomen er det 
første Resu1tat af Marskal PE!tains patrio-::iske Opfor
dring til Kvinderne om at sætte flere Børn i Verden. 
Andre mener dog, at ogsaa rent praktiske Hensyn 
spiller ind, fordi Kvinder, der skal fØde Børn, faar en 
betydelig Ekstratildeling af Levnedsmidler og iØvrigt 
paa andre Maader har særlige Fordele. E:idelig hæv
der Moralisterne1 at det er Forbudet mod at gaa ud 
efter et bestemt - tidligt - Tidspunkt om Aftenen, 
der er Skyld i det glædelige Resultat, idet den For
lystelseshunger, der tidligere prægede saa mange 
Kvinder, nu er blevet afløst af en sund Værdsættelse 
af Hjemmelivet. 

• 
I Tyskland er FØdselsproblemet ogsaa aktuelt; 

og f. Eks. S. S.-Organet »Das schwarze Korps« be
skæftiger sig meget indgaaende med Sagen; i et en
kelt Nummer har man saaledes kunnet finde ikke 
mindre end 5 Artikler, der tager Emnet op til Be
handling. 

»Das schwarze Korps« vender sig bl. a. mod de 
Kvinder, som tidligere har nægtet at fØde Børn, men 
som nu efter IndfØrelsen af den obligatoriske Ar
bejdstjeneste er villige til at tage sig af andre Folks 
Børn i Haab om paa denne Maade at ku__,ne undgaa 
Arbejdstjenesten«. »Det er soleklart,« skr:ver Bladet, 
»at dette pludselige Ønske ikke under ::1ogen Om
stændigheder kan opfyldes. Derimod stiller Sagen sig 
anderledes, naar Kvinderne selv ønsker at faa Børn. 
Thi »Børn er krigsvigtige« forklares det, »ligesaa 
krigsvigtige som Flyvemaskiner og Tanks. Uden Bør
nene er der intet at kæmpe for; thi efter Sejren vil 
der da ikke findes nogen til at sikre Livsrummet og 
fylde det med tysk Liv.« 

Samtidig indskærpes dog, at det er afskyeligt, hvis 
Kvinderne bedrager deres Mænd ved Fronten, og der 
trues med strenge Straffe derimod. Disse Betragtnin
ger kaster et interessant Lys over de mangeartede og 
vanskelige Problemer, der skal lØses i det krigsføren
de Tyskland. Særligt vanskelige er disse Problemer 
naturligvis hvor de saa decideret er af inti:n og privat 
Art, at en indgriben udefra er næsten umulig - ikke 
mindst fordi Befolkningspolitiken tidligere har ladet 
Kravene om en stigende FØdselsprocent gaa forud for 
en alt for streng Haandhævelse af de moralske Grund
sætninger, forklarer et Telegram fra Berlin. 

Kinesiske Djunke skal !Øse Japans Transportproblem. 
Udnyttelsen af de Rigdomme - først og fremmest 

Olien - i de vældige Omraader, som Japanerne har 
erobret, er betinget af deres Evne til at t:ansportere 
dem hjem. 

Dette Problem volder Tokio mange Bekymringer1 
• og dets LØsning kræver i Virkeligheden en Fordob
ling af den japanske Tonnage, indrømmes det aabent. 
For at aflaste selve den japanske Kystfart er det der~ 

Fortsættes Side 139. 
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Faldet paa sin Post. 

Under Udøvelsen af sin Pligt 
som Chef for et Mineuskade!iggØ
relseshold blev SØlØjtnant I (R.) 
Holger Hermansen den 1. April 
dræbt ved en Mineeksplosion, der 
tillige saarede en af hans Med
hjælpere. Han har delt Skæbne 
med 4 andre Officerer og værne
pligtige, de-r under denne Krig 
ligeledes har sat Livet til under 
denne farl:ge Tjeneste; og han 
dØde - son:. de - for sit Land paa 
ganske samme Maade som de, der 
falder paa Valpladsen. 

I en tung Tid er det tungt at 
miste Nationens gode Sønner paa 
denne Maade, og vor Medfølelse 
vender sig mod de PaarØrende. -
Men hver Gang det sker, ser vi i 
et Glimt Klledet af de Mænd, fra 
Marine, K'Jffardiflaade og Hær, 
der Dag ef:er Dag ser DØden i Øj
nene, medens de stilfærdigt gør 
deres Pligt for at bekæmpe Miner 
og Bomber samt sikre dansk SØ
fart og Fiskeri. - Og bag deres 
tavse Ræklter ved v~ at ny Ræk
ker staar rede til at slutte op, for 
at værne, hvad der er vort. 

Et smukt Resultat. 

Erhvervsraadets og Turistfor
eningens Kursus for Garnisonen i 
Holbæk er nu afsluttet, idet Sag
fører Chr. Christiansen den sidste 
Mødeaften holdt Foredrag om 
Retsforhol:1 mellem Ejer og Lejer. 
Kursusaftenerne har skiftevis væ
ret ledet af de to Organisationers 
Formænd, Tømrermester J. Weber 
og Stadsingeniør L. Ma!chow-MØ!
!er. Der !:ar ialt deltaget 343 Mi
litære og 22 Civile fordelt paa de 
10 MØdea:tener, og der har været 
undervist i ialt 1064 Elevtimer. -
De militære Deltagere fordeler 
sig paa de civile Erhverv saaledes: 
Haandværkere 13,l %, Landmænd 
og beskæ:::tigede ved Landbrug 18 
%, Arbejdsmænd og lignende 15,5 
%, Ingemører og Arkitekter 24,4 
%, Tjenestemænd 3,2 %, Handel 
1,6 %, Lærere 1,6 %, Maskinarbej
dere 9 %. Musikere 0,8 % og an
dre Erhverv 12,8 %. 

FOLK OG VÆRN 

FOLK OG VÆRN I SOMMER 

Paa samme Maade som sid
ste Aar udsender FOLK OG 
VÆRN et Juni-Juli Nr. den 
15. Juni og et August-Septem
ber Nr. den 15. Augnst. 

Angaaende Billeder -
De nuværende Uddannelses

forhold gØr det undertiden 
vanskeligt at fremskaffe for
nødent Illustrationsmateriale. 
Derfor beder Bladet de af Læ
serne, der maatte være i Be
siddelse af gode og skarpe 
Fotografier fra Hærens og 
Flaadens Uddannelse og Sam
arbejde med Befolkningen, om 
at overlade os et Aftryk til 
vort Billedarkiv og eventuel 
Afbenyttelse. 

Vi har især Interesse i Bil
leder af karakteristiske eller 
usædvanlige Situationer, og 
beder om, at de maa blive for
synet med Navn, Adresse og 
forklarende· Tekst. 

En Landsby, der praktiserer Sam
arbejdets Værdi. 

Holbæk, Venstreblad (radikalt) 
skriver den 3. April, idet det be
mærkes, at den omtalte Film ud
sendes fra Værnenes Oplysnings
kontor: 

Samvirket, som det praktiseres 
i Uger løse er ret enestaaende her i 
Landet. Her har man fundet hin
anden over alle Partiskel og An
skuelser i et kulturelt og nationalt 
Arbejde netop paa den Linie, hvor 
Sammenholdet kan give de rigtige 
Resultater ... 

Studiekredsen, der har haft 42 
Deltagere, sluttede i Aftes Arbej
det med en Fest paa Kroen, hvori 
deltog henved 150 Mennesker -
eller næsten flere, end der kunde 
skaffes Plads til. 

Herreekviperingshandler Johs. 
Stensfe 1dt aabnede Festlighederne 
ved de smukt pyntede Kaffeborde 
med at byde velkommen; og der
efter gik det Slag i Slag Aftenen 
igennem med Taler og Sang. En 
fornyligt optaget Farvefilm »Kon-
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ge, Folk og Værn« blev forevist 
af Kaptajn Skou. Filmen havde 
mange Billeder fra Garnisonslivet 
i Holbæk og af Flaadeenheder i 
Isefjorden. Det var en glimrende 
fotograferet Film med smukke 
Farver og teknisk fine Scenebtl
leder, og den gjorde stor Lykke. 

Studiekredsen i U ger1Øse har be
staaet i flere Aar og arbejdet næ
sten mønstergyldigt for alle Sam
virkekredse. I den forlØbne Vinter 
har man beskæftiget sig med man
ge forskelige SpØrgsmaal, men til 
Vinter agter Studiekredsen at tage 
enkelte aktuelle Emner op, saale
des det no1·diske SpØrgsmaaL In
teressen for dette Arbejde er 
usvækket, og gennem denne Er
hvervelse af Viden og Dygtiggø
relse har Studiekredsen i Ugerløse 
vist et Eksempel paa, hvad Pro
fessor Hal Koch kalder »praktisk 
Fædrelandskærlighed«. 

Forsvarsministeren og de »militær
frie«. 

Grosserer Ju.L Ser1ev har i et 
Indlæg i de københavnske Mor
genblade krævet, at der udstedes 
Forbud mod Annoncer, hvori der 
søges eller tilbydes »militærfri« 
Arbejdskraft. 

I denne Anledning udtalte For
svarsminister Brorsen, at han ikke 
troede det muligt at forbyde denne 
Annonceform, men at han i Rea
liteten var enig med Grosserer 
Serlev. Forsvarsministeren til
føjede: 

»Her i Ministeriet gennemser vi 
Bladenes Annoncespa1ter, og naar 
vi finder en Annonce, hvori en. mi
Htærfri Ansøger foretrækkes, saa 
henvender vi os til Firmaet og for
reho1der det, at en saadan Frem
gangsmaade er uheldig. 

Vi har jo Arbejdsgiverforenin
gen med os i dette Spørgs"Tl,aaL 
Form.anden, og bag ham he1e Be
styrelsen, formentHg har give'! Ud
tryk for, at man misbilliger denne 
Averteringsform, og vi har da og
saa haft den TilfredsstiUe1te, at 
Aktionen fra Ministeriets Side mod 
de uheldige Annoncer i flere Til
fælde har baaret Frugt.« 
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Skole og Værn. 
Fredag den 2. April havde Ka

sernekorn.mandanten i Holbæk ind
budt Byens Lærere til en Sam
menkomst. MØdet fik et Forløb, 
der bedst karakteriseres af neden
staaende Brev fra Skoleinspektø
ren: 

»I Anledning af den udmærkede 
Sammenkomst paa Kasernen i 
Fredags vii jeg gerne have Lov til 
paa Kollegers og egne Vegne at 
b1·inge Garnisonskommandanten 
en hjertelig Tak. 

Man var glad saavel for det for-
71Øjelige Samvær som for det Ind
blik i det daglige Liv inden for 
Hæren, man fik, dels ved Rund
gangen og dels gennem Oberst
løjtnant Møllers fortrinlige Fore
drag, der interesserede stærkt, 
præget som det var af Menneske
kundskab, pædagogisk Viden og 
klart Blik for, hvilke Veje man 
skal gaa for at naa Maalet.« 

Militær Samling om Idrætten. 
Efter Forhandlinger i Vinterens 

Løb etableredes den 10. April de 
2 Værns endelige sportslige Sam
ling paa et Repræsentantskabsmø
de i Dansk Militært Idrætsforbund 
(D.M.I.), hvortil Idrætsforeningen 
for søværnets Officerer (I.S.O.) og 
Idrætsforeningen for søværnets 
Kvartermestre (I. S. K.) havde 
sendt Repræsentanter. 

D. M. I.s Bestyrelse blev som 
FØige heraf udvidet med 4 ny 
Medlemmer, og Forbundet tæller 
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herefter 25 Lokalforeninger med 
et Medlemstal paa ca. 1000 Idræts
folk fra Hæren og ca. 900 fra Sø
værnet. 

Soldatens og Orlogsgastens Dag. 

Hovedkomiteen for »Soldatens 
og Orlogsgastens Dag« gør op
mærksom paa fØlgende: 

Efter Forsvarsministerens Udta
lelser om, at en Militærforsorgslov 
forberedes·, er Indsamlingens For
maal ændret til det, man oprinde
ligt havde tænkt sig. Den skal 
skaffe Afdelings- og Skibschefer 
Mulighed for uafhængigt af Mili
tærforsorg at udbetale enkelte 
værnepligtige den ganske ekstra
ordinære Hjælp, som den kom
manderende General saa stærkt 
efterlyste, samt hjælpe de værne
pligtige under deres Indkaldelse 
ved at give dem de mange Lettel
ser og Goder, de er blevet berøvet 
som Følge af Udviklingen. 

Med Hensyn til den Adresse, der 
skal opfordre Regeringen til at 
gennemføre Militærforsorgen nu, 
understreges det, at Opfordringen 
til Underskrift gælder alle, - og 
ikke blot Medlemmerne af de For
eninger, der staar bag Hoved
komiteen. 

Boganmeldelse. 
Pontus Reutersw8.rd: Skandina

vism, N ordism, FOrsvarsfOrbund. 
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WahlstrØm & Widstrand, Stock
holm. Pris 1 Kr. Tilsendt af N. Olaf 
Møller. 

Som Titlen angiver, gennem
gaar Forfatteren fØrst den Skan
dinavisme, der fik DØdsstØdet i 
1864 og derefter dens Genoptagel
se (bl. a. ved Foreningen Norden), 
som Finland sluttede sig til 1935. 
Naar Bevægelsen fØrst i de sidste 
Aar har faaet politisk Maal, hæv
der Forfatteren, at dette bl. a. har 
3 Aarsager. For det fØrste den 
danske Regerings Holdning, for det 
andet den Kendsgerning, at paa 
det nordiske StudentermØde i Oslo 
1939 stillede de danske og norske 
Studenter sig negativt overfor For
svaret og modsatte sig et nordisk 
Samarbejde paa det politiske Om
raade; for det tredie vovede Sve
rige under Vinterkrigen ikke at 
stille sig ved Finlands Side. For
fatteren stiller sig derfor tvivlen
de overfor Muligheden for frem
tidig nordisk Solidaritet paa det 
militære og udenrigspolitiske Om
raade, men fremhæver, at i hvert 
Fald vil ingen slutte Forbund med 
en Stat, der i miUtær Henseende 
kun kan blive en Klods om Benet. 
Heraf fØlger, at hvis en Stat øn
sker at staa sammen med andre, 
er den fØrste Betingelse en leven
de Forsvarsvilje, der er rede til at 
bringe de nødvendige Ofre. 

• 

Unge Mæ.nd (ca. 17-22 Aar) antages ca. 7. Juli d. A. som 

Math-Elever 
til frivillig, midlertidig Tjeneste og Uddannelse ved forskellige Tjenestegrene (A~tille_ri, Mat~os, U-B~ads 
(Dæks- og Maskintjeneste), Mine, Radio, Intendantur (herunder Kontor), Art1llernnekaniker, Skibs
bygger, Sanitets Proviant (Kokke- og Hovmester) i mindst 2 Aar og 3 Maaneder. 

Væmepligtell aftjenes samtidig. 
Legemsundersøge!se, Prøver m.m. finder Sted i LØbet af Juni. 
Eleverne har fri Kostforplejning, Ophold, Mundering, Sygepleje og Uddannelse og _desuden 3,0_0 Kr. 

om Dagen foruden Ti_llæg under Udkommando m.m. E~K~lte G1:1,lJ?Pe~ (Maskm-, Artillerimekamker-, 
Skibsbygger- og Proviant-Elever) desuden 1,50 Kr. daghg 1 Speciahsttillæg. . . 

Efter UdlØbet af 2 Aar og 3 Maaneder kan Eleverne antages som Mather, der har fri S:1cgepleJe og 
Mundering samt 6,30-9,30 Kr. daglig foruden Tillæg under Udkommando og f. T. Dyrtidstillæg. Des
uden ydes der i Specialisttillæg 2,00 Kr. daglig til enkelte Grupper i de fØrste 2 Aar efter Antagelsen 
som Math. . . l M th 

Anmeldelsesskema samt nærmere Oplysninger, derunder om Udsigterne ~il ;Antage se som. a . 
og senere eventuel Forfremmelse til Befalingsmand, faas ved Henvendelse (skrifthg eller mundthg) til 
søværnskommandoens Personalekontor, Holmen, København K. Tlf. Central 16155, Lokal 3, Kl. 9,00-
15,00. 

Ansøgningsfristen udløber den 5. Maj 1943. 
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52 
Af J. U. Solling. 

yar i det civile Liv Landmand. 
Dialekten røbede en nær Tilknytning 

til Jylland, og han var vel nok ogsaa 
nænnest Jyde, skønt hans Moder i sin Tid 
var indvandret fra en af Randstaterne. 
Faderen var i hvert Fald fuldblods Jyde 
og var Husmand i Sydjylland. 

Der var mange Børn i Hjemmet, og Hans maatte tidligt 
hjemmerra, der var ikke Raad til at have ret mange Børn 
hjemme ad Gangen. I 6 til 7 Aar, indtil Hans fik sin Indkal
delsesordre, tjente han saa hos forskellige Ga.ardejere baade 
i Jylland og paa Sjælland. Disse Aar var ikke overvældende 
spændende, og da Hans en Dag fik den ber;ømte gule Seddel 
om at give Møde paa Kasernen Kl. 12 præcis, en Dag i Novem
ber var han i Grunden ikke ked af det. Nogen særlig klare 
Ide~r om, hvad der forestod ham, havde han ikke, thi han 
havde aldrig interesseret sig for Militær, og hans Begreber 
om Soldaterlivet var i det hele taget brogede og prægede af 
tilfældige - mere eller mindre sandfærdige - Historier, han 
havde hørt, hvor han kom frem. 

Sessionsdagen havde han fejret paa den lidt kedelige Maade, 
at han havde været med i et støne »Orgie« paa den stedlige 
Kro. Han havde jo hørt, at der var Tradition for, at man paa 
den Dag skulde have sig et Bæger. 

Indkaldelsen. 
Da Hans nu saa paa Indkaldelsesordren, at han virkelig var 

een af de faa udvalgte, der ikke alene var blevet udtaget til -
men som ogsaa skulde gøre Tjeneste ved den berømteste af 
Hærens Afdelinger, var han i Grunden ikke saa lidt stolt, og 
han var fuld af Forventning og umaadelig spændt, da han tog 
tog af Sted for at komme i Kongens Klæder. 

Paa Mødedagen saa vi Hans for første Gang. Det var let at 
se, at han -...ar Landmand. Han havde denne særegne Gang, man 
uvilkaarligt tillægger sig, naar man Dag efter Dag har gaaet 
frem og tilbage over Markerne efter et Par Heste og en Plov 
- og i Gummistøvler! 

Og saa lyste Godmodigheden ud af ham. 
Iklædningens Rædsler med fo1• smaa Støvler, med for store 

Støvler, for smaa Huer, Bukser, der naar til Armhulerne o.s.v., 
tog han paa en for Jyder saa karakteristisk sindig Maade, og 
han tog Del i den almindelige Munterhed, men han blev ulyk
kelig, da det viste sig, at vi allerede den første Dag skulde 
lære at marchere. Vi blev nemlig iklædt paa et Depot i Byen 
og skulde derfra gaa i Kompagnier til Kasernen, der laa i en 
Forstad. 

52, som han nu hed, blev ved med at »køre Plov«, og han 
kunde de!'for slet ikke finde Kompagniets !1-Iarchrytme. Det 
kneb ogsaa for andre, men 52 var den, der sidst fandt den. 
Det tog samfulde 14 Dage. 

AUc,•egnc l'l'n {J'r,, Sid, 1 )6) 

for besluttet, at denne nu skal gennemføres ved 
Hjælp af de fra mangfoldige Billeder saa kendte og 
særprægede kinesiske Djunke. 

Da saadanne imidlertid ikke findes i tilstrækkeligt 
Antal, har man eksperimenteret for at finde den mest 
formaalstjenlige Type og har nu givet Ordre til Byg
ningen af en stor Djunk.-Flaade. 

Bevar os! Hvor saa vi dog ud, da Kompagniet marcherede 
ned ad Nørrevold. 52 ødelagde Trittet i hele den bagerste Del 
af sin Deling, og jeg var den ulykkelige, der havde ham som 
Formand. Det var et Under, at han endnu havde Hæle, da vi 
naaede Kasernen. 

Senere fik han nu god Brug for sin ejendommelige Hesteø 
gangart; thi han blev selvfølgelig Kanongruppens Hestetræk
ker, og det var et Job, der passede ham. Selv vor mest vilde 
Hest, som vi andre ærlig talt var lidt bange for, blev som et 
Lam, naar 52 kom til. 

Livet i Trøjen. 
Økonomisk vat· Soldaterlivet ikke straalende for 52. I Be

gyndelsen havde han faktisk kun de 75 Øre om Dagen, som 
Rekruttidens Lønning den Gang var. Men han klagede sig 
ikke meget. Var Lommerne tomme, blev han paa Kasernen, og 
af og til tog han en Vagt for en Kammerat. 

Tøj var heller ikke hans stærke Side. Han mødte f. Eks. med 
kun to Par Sokker, og det hændte, at han gik med bare Ben i 
Støvlerne. Tilsyneladende generede det ham end ikke at gaa 
en lang Marchtur uden Sokker, medens vi andre, der havde op 
til tre Par paa, samtidig kunde faa veludviklede Vabler! 

Som Hestetrækker maatte han tidligt op hver Morgen og 
strigle sin Hest. I de første Uger maatte alle prøve Tørnen; 
og i den Uge, det vat· min Tur, var jeg saa heldig at faa »Boy«, 
der stod ved Siden af 52's >>Sofie«. Nej - hvor han morede sig 
over den Halmvisk, jeg præsterede, og hans Munterhed kom op 
paa helt ukendte Højder, da han saa, hvordan jeg striglede 
Hesten. Men 52 lærte mig taalmodigt baade at binde Halmvisk 
og at strigle. 

Diskussioner deltog 52 kun sjældent i. Den Slags interesserede 
ham ikke, og det samme gjaldt boglig Visdom, Da vi havde 
skrevet »Selvbiografi«, blev han saaledes kaldt hen til »Primus« 
(Premierløjtnanten), der spurgte ham om, hvor han dog havde 
gaaet i Skole. Det kneb med Ortografien, og Regnskabskund
skaberne var vist ikke helt gode. Breve skrev han helst ikke, 
og hvis det var absolut nødvendigt at sende Besked hjem, fik 
han helst en Kammerat til at skrive for sig! 

i'\Ien 52 var en pragtfuld Type. Han passede sin Tjeneste med 
Trofasthed, var en god Kammerat, havde Lune og var i Grun
den ogsaa ganske intelligent. Havde man til Eksempel overhørt 
noget af en Instruktion, behøvede man blot at spørge 52, han 
huskede alt. Det var ogsaa en Fornøjelse at høre ham fortælle 
og forklare Os Byboere om de landlige Mysterier, vi kom ud 
for paa en Marchtur, eller naar vi paa anden Mande var paa 
Landet. 

][an fik ))Blod paa Tanden((. 
I den første Tid var 52 ikke saa glad for den lidt tvungne 

Tilværelse, Soldaterlivet er, men da Tiden for Hjemsendelsen 
nærmede sig, paatog han sig et halvt Aars frivillig Tjeneste 
for en Kammerat, der skyldte sin Afdeling denne Tid, og som 
nu havde Kone og Børn og meget nødig vilde ind. 

A. Kiihle: Billeder fra min Arbejdsdag 
Den i vide Krcclse kendte og nfholdte Soldntermissio· 
nær J(ii/1le, der i over 4U Anr lrnr Vtt,ret i forste 
Hække under l{. y. U. M.s Arbejde blnncll de ind· 
kaldte, fortæller 1 denne udmærkede lille Bog om 
sine mnngc Minder frn Arbt•jdets Mnrlc. Oen sluttt"r 

med en smuk Hyldest til Danrnnrks l{onge. 

Kr. 2.50 0. Lohse's Forlag, Eftf 
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Svensk Forsvarsvilje Af Folketingsmand J. Bomholt. 
Formand for Radioraadet. 

D er er Grøde i den svenske Forsvars-Litteratur, og 
ikke mindst Socialdemokraterne har ydet Bidrag 

til den. Der er udkommet en Bog af den kendte For
stander for den svenske ArbejderhØjskole i Brunnsvik 
i Dalarne Alf Ahlberg: Svensk fOrsvarsvilja genom 
tiderna (Bonniers), og i disse Dage har desuden Yngve 
Hugo, den tidligere Forstander for Brunnsvik, nuvæ
rende Direktør for den svenske Radiofoni, udgivet en 
Bog om Arbejdet paa den indre Front: Man u1· huse, 
en bak om hembygdens frivilliga forsvarere (Koope
rative forbundets bokforlag). 

Lad mig sige nogle Ord om Ahlbergs Bog. Den er 
skrevet med sagkyndig Bistand bl. a. fra militær Side 
og giver et klart og overbevisende rigtigt Længdesnit 
gennem svensk Historie, idet Hovedinteressen knyt
tes til den forsvarspolitiske Udvikling i de sidste 
Aartier. I nogen Maade har den svenske Udvikling 
formet sig parallelt med den danske. 

Frimands-Hæren. 
Først et kort Kapitel om Middelalderens Historie. 

Der gØres opmærksom paa, at Bondehæren var den 
afgørende Kraft i Armeen, og at denne Kraft havde 
sin Rod i Bondefriheden. Bondefriheden gik tilbage til 
Vikingetidens Bon
desamfund og blev 
aldrig nogensinde 
helt udryddet. Der 
vedblev at være et 
Element af folkeligt 
Selvstyre, selv i de 
Aarhundreder, da 
Adelen var den her
skende Klasse. Da 
Gustav Vasa ende
ligt indledede sin 
Kamp for Rigets 
Befrielse, skete det 
ved Hjælp af en 
Bondehær. 

for et fælles Fædreland. Kun i Samvirken med denne 
Bondemagt kunde Konger og Herremænd bygge det 
svenske Stormagtsvælde. Meget afhang af strategiske 
og krigstekniske Faktorer, men i Sandhed ogsaa af 
den Aand, der herskede i Rækkerne. Folket kæmpede 
for sin Grund. Selv Gustav den Anden Adolfs Krige 
var i Virkeligheden defensive Krige. 

I Begyndelsen af 1800-Tallet kom Landet ind i en 
Krise, der fik forsvarspolitiske Virkninger gennem et 
helt Aarhundrede. Efter Krigen 1808-09 maatte Sve
rige til Rusland afstaa hele Finland, Aaland og det 
nordligste Sverige. Runeberg forherligede Krigen i sin 
»Fiinrik Stål«. I Virkeligheden var det en tragisk 
Krig, der svækkede Forsvarsviljen i store Dele af 
Folket. 

Svensk »Hvad kan det nytte-Politik«. 
Det 19. Aarhundrede kaldes i Bogen »Idyllens Aar

hundrede«. Det lyder mærkværdigt, men kan allige
vel være en meget passende Overskrift, naar det gæl
der om at karakterisere Forsvarssituationen. Overgan
gen fra ekspansiv Storstat til defensiv Folkestat var 
lige saa vanskelig for Sverige som for DanITlark efter 
1864, og det fremgaar af Ahlbergs Bog, at de Argu

I Vasatiden og den 
karolinske Tid var 
det Bønderne, der 
var U rgrunden i det 
svenske Samfund, 
og Forsvaret var 
stadig præget af frie 
Mænds Medansvar Kungl. Svea Livgardes Fanevagt. (Fot. Nordisk Rotog1·avyr) 

menter, der i Dan
mark benyttedes af 
Hørup og andre, 
forlængst var be
nyttede i Sverige. 
»Sveriges Afmagt 
overfor de vældige 
Verdenshændelser 

havde adskillige Ste
der fremkaldt en 
Følelse af, at det 
var haablØst at stole 
paa militær Styrke, 
og at svenske Ud
sigter til at bestaa 
som selvstændig N a
tion snarere maatte 
bygges paa en dyg
tig Udenrigspolitik 
og et saakaldt Kul
turforsvar.« Den 
dybestliggendeAar
sag var dog maaskc 
- mener Ahlberg 
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Folketingsmand Jul. Bomholt, 
Formand for Radioraadet. 

-Landeværnets, d. v. s. Bondehærens sørgelige Skæb
ne i 1809, 

Gennem hele Resten af Aarhundredet herskede fak
tisk »Hvad-kan-det-nytte«-Politikken i Sverige. Der 
blev indfØrt en Del Forbedringer i Forsvaret, men 
ingen af virkelig Betydning. Forsvarsnihilismen var 
ikke ukendt. Omkring 1830 skrev et Blad, at de over
drevne Forsvarsforanstaltninger :1>i adskillige Lande 
havde vakt Ønsker om mere eller mindre Afrustning, 
og sandsynligvis vilde det være til Gavn for det Land, 
der fulgte en saadan Grundsætning«. Der ldagedes 
over de store Byrder til Forsvaret, og det var omkring 
1840 en ret almindelig Opfattelse, at den stigende 
Civilisation meget snart vilde umuliggøre Krig, Til 
den ene Side blev der holdt skønne Taler om at værne 
Friheden med Vaabenmagt; til den anden Side bredte 
Defaitismen sig. 

Skandinavismens Tragedie. 

»Maal og Middel svarer ikke til hinanden, og deri 
ligger - just fra Forsvarsviljens Synspunkt - Skan
dinavismens historiske Tragedie. Under den dansk
tyske Krig i 1864 holdt den svenske Opinion ivrigt paa, 
at vi skulde komme Danmark til Hjælp, men samme 
Opinion havde forhindret, at vort Forsvar var et saa
dant, at Hjælpen kunde blive effektiv. Det er ikke ude
lukket, at Sverige, dersom Forsvaret havde været i 
Orden,alene ved diplomatisk Aktion kunde have skabt 

en Afspænding i Konflikten. Sikkert er, at den ude
blevne Hjælp fra Sverige ikke blot skabte megen Mis
stemning i Danmark, men ogsaa i hØj Grad bidrog til 
i Danmark at fremkalde den skæbnesvangre Følelse 
a.f Forsvarets HaablØshed, som fik sit Udtryk i Hørups 
Slagord: »Hvad kan det nytte?«.« 

Den fransk-tyske Krig 1870-71 bevirkede, at sven
ske Officerer gik i Lære i Tyskland. Officererne be
undrede den tyske Grundighed og Pligttroska.b, der 
ikke overlod noget til Tilfældet. Tyskerne planlagde 
og beregnede omhyggeligt alt helt ud i de mindste 
Enkeltheder. Det lod sig imidlertid ikke gøre at faa 
Forsvaret metodisk udbygget, da BØnderne gennem 
»Landmandspartiet« var imod det. Bønderne var af 
den Opfattelse, at »den lange Fredsperiode, som alle
rede er blevet vort Land beskaaret, nok skal vare 
ved, naar blot Svenskerne holder sig stille paa deres 
Halvø og ikke blander sig i Sager, som de ikke har 
noget at gøre med<<. 

Bøndernes Modstand skyldtes ikke mindst Økono
miske Grunde. Den overleverede Ordning lagde be
tydelige Byrder paa Grundejendommen, og da den 
ophævedes, skete der gradvist en Ændring i positiv 
Retning. 

I indeværende Aarhundrede kom Forsvaret imid
lertid ud for ny Modstand, dels fra »oplyst« og »fri
sindede« Kredse, der var paavirkede af den alminde
lige Fremskridtsoptimisme, dels fra den socialdemo
kratiske Arbejderbevægelse. 

Fremskridtsoptimisterne regnede med, at Udviklin
gen af Kommunikationsmidlerne, den stigende Demo
kratisering og Folkeoplysning o. s. v. vilde gøre Krig 
umulig. De anede tilsyneladende ikke, at Krigen alle
rede buldrede i Vulkanen under dem. 

Sociale Reformer lagde Grunden til ny F01·svarsvilje. 

For den socialdemokratiske Arbejderbevægelses 
Vedkommende gjorde et særligt Forhold sig gældende. 
I Aartieme omkring Aarundredskiftet blev det sven
ske Samfund saa at sige forvandlet. Der krævedes fra 
Arbejdernes Side et Opbud af Vilje og Udholdenhed, 
for at det nye Samfund kunde blive et bredt anlagt 
Folkehjem. Indenrigspolitikken samlede Opmærksom
heden, og det var forstaaeligt, at ogsaa Forsvars
spØrgsmaalet blev betragtet ud fra indenrigspolitiske 
Synspunkter. Man hæftede sig stærkt ved alle Udtryk 
for militaristisk Aand og betonede skarpt deres Mod
sætning til de demokratiske Idealer. Man saa i Kravet 
om Øgede Militærudgifter et Attentat mod Bestræ
belserne for at udforme en bedre Socialpolitik m. v. 

Ahlberg mener, at den forsvarspolitiske Udvikling 
kunde have formet sig mere harmonisk, dersom man 
indenfor de fØrende Klasser klarere havde forstaaet, 
at Forsvar og Reformer hØrer sammen. Saa længe 
Arbejderklassen følte sig som en Gæst i Samfundet, 
usikker og tilsidesat, savnedes en rigtig psykologisk 
Forudsætning for et folkeligt Forsvar. Den store Re
formperiode 1918-20, da bl. a. Ottetimersdagen blev 
indført, er en af de vigtigste Forudsætninger for den 
Forsvarsvilje, der i Dag er typisk for alle Grupper i 
det svenske Folk. 

(SlutteLJ Side; 171) 
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Af cand. mag. Nicola(Krarup 

Sankt Vitus' Dag og den danske Korsfane 

Ingensinde har maaske Interessen for hellige Re
likvier været større end i de Slægtled, der levede 

omkring 1500 - saa meget større blev jo den Skuf
felse og det Bagslag, som kom umiddelbart efter med 
Reformationen. Det er da ogsaa fra den Tid, vi har 
Optegnelserne af Traditionen om, at de Danske ejede 
et gammelt, lykkebringende Korsbanner, der var ble
vet sendt dem fra Himlen. Sagnet synes at have været 
knyttet til flere forskellige tabte eller bevarede Fa
ner; nogle sagde, at Erik ::tf Pommern havde taget 
den himmelfaldne Fane med sig, da han i 1438 trak 
sig tilbage til Gotland, og at den var gaaet tabt med 
ham. 

Saadan en Historie opstaar gerne som Svar paa 
Spørgsmaalet om, hvor en Ting stammer fra, og un
dertiden kan det paavises, at der er noget om den. 

JUNI 

15 
1169 

Korsbanneret contra Klintekongen. 

Vi gaar tilbage til Juni 1169, da 
den danske Ledingsflaade sty

rede østpaa for at tugte de oprørske 
Indbyggere af Riigen. Disse forskan
sede sig da paa Øens nordligste, util
gængelige Klint, i Tilflugtsborgen 
Arkona, hvor de værnedes af Klin

tens tanrnhØje, bratte Sider mod søen, af en Vold af 
Græstørv og Planker, hv:or den berømte, magtfyldte 
Fane Stanza vajede, til Langsiden og sidst, men ikke 
mindst af den lokale Klintekonge, Svantevit, hvis 
svære, firhovede Trælegeme Præsterne passede og 
plejede i Helligdommen. 

Ind paa Svantevits Omraade dristede Danskerne sig 
i Tillid til den Lykke, der var ved deres Vaaben og 
Faner. En Fane var jo nemlig i ældre Tid ikke sim
pelthen et Stykke farvet Tøj. Den var som en Dy
namo, der i sig bar mystiske, magiske Kræfter, Hæ
rens eller Afdelingens Sjæl og Sejrslykke. Naar den 
blafrede fra Stangen, var dot SiRnal til at gaa frem. 

Faldt den i Fjendehaand, opgav man at kæmpe vi
dere. Den beskyttedes derfor af en udvalgt Fanevagt. 
Men en væsentlig Rolle for Fanens Styrke betød det, 
hvilke Tegn og Figurer den bar. 

De ældste Nationalitetsmærker er Fyrsteslægternes 
Bomærker. Foran Kongeteltet har der tænkeligt ved 
denne Lejlighed vajet en Brog, et broget Klæde, med 
Knytlingernes velkendte tre springende Leoparder i 
et Hav bestrøet med Aakandeblade. De repræsentere
de Kongens Magt og Troskaben mod Riget, der holdt 
sammen paa disse Jyder og Falstringer, der saa smaat 
begyndte at blive kede af at skulle bidrage til Ven
dertog Sommer efter Sommer. Men der er al Grund 
til at tro, at der foruden dette Kongeflag ogsaa har 
været et Korsbanner i Lejren, snarest foran Ærke
biskop Eskils Telt. 

Intet kunde bedre faa et Sværd til at bide, et Skjold 
til at skærme eller en Fane til at give Sejr end Kor
sets Tegn. Det bar i sig en Stump af Kristi Magt, og 
ham tænkte man sig som en Kejser i den usynlige 
Verden, større end alle andre Guder og Trolde. En 
Korsfane gav en Sejrsvished, hvis Betydning ikke 
maa underkendes. Og intetsteds skulde man med 
større Ret kunne benytte sig af Korset i Felten end 
her, hvor man befandt sig paa Korstog mod en he
densk Afgud 

Da den hellige Bernhard af Clairvaux et kvart Aar
hundrede tidligere havde opfordret til hellig Krig 
mod Muhammedanerne, havde han blandt Sakserne 
faaet det Svar, at de jo selv havde Krig mod langt 
mere nærliggende Hedninger, nemlig Venderne. Den 
Guds Mand var straks gaaet ind paa Tanken, og sam
tidig med det andet Korstog var da ogsaa de danske 
Samkonger gaaet paa Vendertog »under den korsfæ
stedes Mærke« som Tegn paa, at ogsaa disse Opera
tioner var at regne for Korstog. En af Valdemar I's 
Mønter viser, at ogsaa han - eller hans Biskopper -
bonyttedc Kornfane. 
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Korsflag gengivet paa 
paa Mønt præget af 
Valdemar I i Slesvig 

14. Juni faldt da ogsaa Arkona. Vi husker Saxos og 
Knytlingasagas Beretning om de unge Knøse, der hav
de fundet et sammensunket Sted i Volden, stukket 
Halm derind, sat Ild til og saaledes faaet et Vagttaarn 
af Træ til at fænge, hvorefter Byen gav sig. 

St. Vitus' Dag, 15. Juni 1169, blev saa Svantevit fæl
det. Esbern Snare og Sune Ebbesen gik ind paa det 
frygtede Sted og kløvede Støtten, som den onde Aand 
forlod i et sort Dyrs Legeme. Venderne tvang derefter 
nogle Vagabonder og Krigsfanger til det vovelige 
Foretagende at slæbe Klodsen ud i de Danskes Lejr, 
hvor den endte under Suppegryderne. Og lige saa 
naturligt, som at Røboerne bØjede sig for den sejrende 
Konge og hans Mænd, var det da, at de underkastede 
sig den sejrende Gud og hans Helgener, overgav ham 
Svantevits Ejendomme og Rettigheder og fremtidig 
henvendte sig til ham, naar de skulde have en Sag 
fremmet. Endnu samme Aften afsejlede Absalon til 
Øens Hovedstad, Karenz, for at modtage hele Øens 
Overgivelse. 

Det var et Tilfælde, der maatte se ud som en Tan
ke, at dette netop skete paa St. Vitus' Dag. Vitus, der 
var blevet dræbt for sin Tro paa Sicilien i Aaret 304, 
blev særlig dyrket i Ansgars Hjemkloster, Ny Corvej 
i V estfalen, og blev for Øvrigt senere Specialist i den 
nervøse Ansigtskrampe, der endnu hedder St. Veits
dans. Kong Valdemar havde den Teori, at RØboerne i 
sin Tid af Karl den Store var blevet gjort skatskyldige 
til St. Vitus i Ny Corvej, men havde gjort Oprør og 
forvendt Helgenen til en Afgud Svantevit = Sankte 
Vit'. Det er sikkert ikke rigtigt, selv om det ikke 
vilde være uden religionshistoriske Paralleller; men 
ud fra denne Tankegang maatte det være fuldt for
staaeligt, at Helgenen benyttede sin Dag til at Øde
lægge sin Ka[rikatur. 

Den historiske Betydning af Arkanas Erobring -
en af de Bedrifter, der nævnes i Valdemar l's Grav
skrift - ligger for øvrigt de-ri, at Konge-n gik ove-r fra 
Afværgeforanstaltninger mod Vendernes Plyndringer 
til at sætte sig fast i deres Land. Modstanden herimod 
fra Saksernes Hertug Henrik »Løve«, der betragtede 
Riigen som sin Interessesfære, og fra den tyske Kejser 
blev skudt til Side, og i Løbet af faa Aartier var 
Østersøkysten næsten fra Øland til Danzig paa dan
ske Hænder. De danske Konger antog den Titel af 
»de V enders Konge«, som alle deres Efterfølgere har 
beholdt, og paa et Tidspunkt, da de tyske Sværdrid
dere i de baltiske Egne bad Valdemar II om Hjælp, 
l>esluiiede han at gØl'e sin Magt gældende helt ovre 
ved den finske Bugt. 

JUNI 

15 
1219 

Frelsen i den yderste Nød. 

Paa samme Tid af Aaret som i 1169 
ankrede Ledingsflaaden op for 

en fjendtlig Hovedborg, denne Gnng 
Borgen ved Kap Lyndanisse (Linde
næs). En samtidig Historiker fra de 
tyske Ridderes Lejr, der har givet 
os de nogenlunde paalidelige Efter

retninger om Sagen, nævner det utrolige Tal 1500 
Langskibe. Landskaberne Reval og Harien under
kastede sig da ogsaa straks. 

Tre Dage efter var det St. Vitus' Dag, Lørdag den 
15. Juni 1219. Just som Køkkenfolkene var færdige 
med Davren, - dog ikke noget Festmaaltid paa 50-
Aarsdagen for Imperiets Grundlæggelse, for paa det 
Tidspunkt regnede de lærde Arkonas Fald til 1170, -
faldt Esterne over Lejren fra fem Sider. 

Fyrst Vitslav af Riigen, der laa med sit Vasal-Op
bud i den Dal, der fra Borgklippen strækker sig ned 
til Stranden, var den, der fik slaaet en Del af de 
fjendtlige Tropper paa Flugt og saaledes fik bragt 
Panik i Esternes Rækker. Men 300 Aar senere gjorde 
baade Hellig Niels i Aarhus og St. Laurentius i Lund 
Krav paa at være den Helgen, der var blevet paa
kaldt i den yderste NØd og havde afværget denne Ka
tastrofe for det samlede danske Opbud. Det hed sig, 
at Høvdingene havde lovet Ærkebispen, at hele Folket 
ned til 12-Aars-Alderen skulde faste paa Vand og 
Brød paa St. Laurentii Aften (9. August), det givne 
er maaske, at man har haft en saadan Faste til Ære 
for Rigets Hovedhelligdom og saa har forklaret den 
med en Henvisning til dette berømte Slag. Endnu en 
Forklaring gaar ud paa, at i det kritiske Øjeblik var 
en Brog af Lammeskind med et indtrykt hvidt Kors 
dalet ned fra Himlen, og en Stemme havde lydt: 
» Ved dette skal du sejre!« 

Det er tilsyneladende ganske tilfældigt, at Rigs
kansler Arild Hvitfeld i sin Danmarkshistorie (Aar 
1600) knytter dette Folkesagn til Slaget ved Lyndanis
se. Det har tidligere været fortalt om et tidligere Slag 
med Esterne ved Felin (Viliende) Aar 1208, og i det 
mindste i den her gengivne Form er det tydelig paa
virket af den Historie, der fortaltes om den fØrste 
kristne Romerkejser, Konstantin: En Nat, otte Aar 
efter den hellige Vitus' DØd, da han laa med sin Hæi-

,,Bør staa paa Hæderspladsen i ethvert dansk Hjem," 

skriver den konserv. Generalkorresp. om 

SCHULTZ DANMARKSHISTORIE 

,,Skrevet af de bedste Fagmænd for hvert Tidsafsnit." 
Aalborg Stiftstidende 

.,Ingen romantisk Forherligelse eller "patriotiske" Over~ 

drivelser, men Tingene som de er og var." 
Vald. Koppel i Politiken 

SCHULTZ FORLAG 
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ved Tiberen, saa han paa Himlen et Kors (eller maa
ske snarere KTisti Navnetræk paa Græsk, det sam
menslyngede X og P) og hørte den samme Stemme; 
og Dagen efter vandt han den Sejr, der sikrede Tros
frihed for Vitus' Religion. 

Der er imidlertid en bestemt Ting, der tyder paa, 
at det hvide Kors virkelig har noget med Estland at 
gøre. I Ly af en ny Borg paa det gunstige Sted ved 
Kap Lyndanisse grundlagde Valdemar II en Handels
koloni, som Danskerne kaldte efter den lokale Stam
me, men Esterne omvendt Tanalin, d. v. s. Daneby, de 
Danskes By. Denne By har den Dag i Dag de tre 
Leoparder i sit Vaaben og et hvidt Kors paa rØd Bund 
i sit Segl og i sit St. Knudsgildes Fane. Vi kan da gaa 
ud fra, at ligesom de forskellige Korsfarerordener ad
skiltes ved Farverne i deres Kors, har Danskerne i 
Estland anvendt et hvidt Kors paa rØd Grund til Ad
skillelse fra Sværdridderne, hvis Uniform var en hvid 
Kappe med et rØdt Kors. Man er saa blevet vant til 
at betragte disse Farver i Korset som dansk Nationali
tetsmærke. Om de oprindelig stammer fra et indviet 
Johanniterbanner sendt af Paven eller maaske fra en 
anden Tilknytning til Johanniter-Ordenen, bliver vel 
aldrig opklaret. 

Det vilde da ligge nær at tænke sig, at Kong Val
demar ligefrem har organiseret en Orden af rØde dan
ske kongetro Korsriddere; en Navneliste i »Kong Val
demars Jorde bog« kunde se ud som en Medlemsfor
tegnelse for et saadant Broderskab. Det er denne for
modede Dannebrogsorden, Kristian V 1671 paa Grif
fenfelds Raad besluttede at genoprette, og som endnu 
eksisterer som en Dekoration. 

I Virkeligheden var dog den danske Virksomhed i 
Estland lovlig svag til at bære Planer af den Art. 
Danmark havde overhovedet ikke et Befolkningsover
skud, der kunde eller vilde konkurrere med den tyske 
Kolonisation. Efter at det danske Østersøvælde var 
brudt sammen i Slaget ved Bornhøved otte Aar efter 
Revals Erobring, reddede Kong Valdemar ikke andet 
ud af Krisen end RU.gen og de tre nord-estiske Land
skaber; og det sidste betØd i Praksis væsentlig blot, 
at det i disse Egne var under danske Vnabcns Be
skyttelse, at Hansa-Købmændene i Tanalin udbyttede 
~e estiske BØnder, og de tyske Riddere gjorde dem til 
livegne Trælle. 

Danebrog og Valdemarsdagen. 
Erik af Pommern, der 1397 ved Mødet i Kalmar var 

udset til Konge over et forenet Norden, komponerede 
fØlgelig et Unionsmærke bestaaende af de tre Rigers 

Dannebrogsflag med Erik af Pommerns Vaaben, erobret 
af l,ybækkerne, sandsynligvis fra et dansk Skib i 1427, 

og ophængt i Mariekirken. 

Studenter og Professorer med Fane ved Udfald fra 
København 1659. (Maleri af V. Rosenstand). 

Symboler samt Vendernes Grif. Vi kender bl.a. fra et 
Skibsflag, som Lybækkerne har bevaret for os ved at 
erobre det, og hvor de fire Felter adskilles af et hvidt 
Kors og omgivet af rØde Felter. Saadan har aabenbart 
det Danabroka set ud, som Kong Erik maatte fØre 
mod Svenskerne, da de rejste sig mod Unionen - den 
fØrste Forekomst af dette Ord, der maaske oprindelig 
betyder den røde Fane, men snarere blot den danske 
Hovedfane. Vi har da Lov til at tro, at dets Farver 
er overtaget fra de ærværdige, sagnomspundne Kors
farerfaner fra Estland, der var hjemført efter Landets 
endelige Opgivelse i 1346, og hvis Helligkraft senere 
blev udnyttet paa andre Fronter. Erindringen om 
Korsets gamle Betydning som Fanemærke har da ned
fældet sig i Sagnet om den himmelfaldne Fane. 

Anvendt som Skjoldprydelse blev Kong Eriks Uni
onsmærke mere og mere overgroet med Billeder i 
Takt med de skiftende Grænser for det Landomraade, 
Oldenborgerne hævdede at have Ret til, men det hvi
de, rØdbræmmede Midterkors har det beholdt endnu 
i den nuværende Udformning af det danske Rigsvaa
ben, der er fra 1819. Anvendt som dansk Kendings
mærke til Søs gik det andre Veje, mistede Billederne, 
men blev tunget ud i to eller tre Spidser (Splitflag) 
og trængte i denne eller lignende Former ogsaa ind i 
Hærens Afdelinger. 

Da disse i 1841 blev knyttet sammen til en ensartet 
Maskine, fik de ogsaa et fælles standardiseret Flag 
uden SpidRPr (Stutflag). Om dette Flag sang Land
soldaten i Treaarskrigen, at det »faldt fra Himlen 
ned«, og med de fØlgende Aars Bølge af Velstand og 
af national Følchic brC'<ltP dPl i-:ig rn1 M5-~dosnl til For 

(Fortsættes Side 119) 
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SANGE FOR VÆRN .OG FOLK 

S aalænge der har været Soldater, har der ogsaa 
været særlige Soldatersange, og som Udtryk for 

Nationens Fællesskab og Maal har disse Sange ofte 
overlevet Krigen. Nogle gik straks eller efterhaanden 
over i hele Folkets Eje, blev til Fædrelandssange, ja 
endog til Nationalsange. 

Andre blev blot populære i Værn som i Hjemstavn, 
men de havde ofte en forbavsende Livskraft. Den 
mest sungne Soldatervise gennem de sidste Aarhun
dreder, »Marlborough-Visen«, er saaledes oprindelig 
skrevet som et fransk Smædedigt over den engelske 
øverstkommanderende i den spanske ArvefØlgekrig. 
Den oversattes og efterlignedes imidlertid efterhaan
den paa næsten alle europæiske Sprog og synges af 
Alverdens Soldater den Dag i Dag - i Danmark syn
ger de som bekendt »Mallebrok er dØd i Krigen«. 

I Norden blev Sinclairvisen om »Hr. Sinclair drog 
salten Hav« uhyre populær i Sverige, især under 
Krigen 17 41; og fra de seneste Krige kan nævnes den 
tyske »Ich hatt' ein Kameraden«, der blev populær i 
1870-71 og som synges den Dag i Dag. Som Mod
stykke havde, under sidste Krig, Franskmændene de
res »Madelon« og Englænderne »Tipperary«, og alle 
3 Sange er karakteristiske for hvert sit Folk. 

Men langt ud over Soldatervisernes Række naaede 
dog den finske »Bjørneborgernes March«, hvis Tekst 
af Finlands store Digter, Runeberg, stadig ildner det 
finske Folk. 

Det mest karakteristiske Sidestykke herhjemme er 
maaske »Den Gang jeg drog af Sted«, der frisk og 
frejdig, n1en ogsaa jævn <1g folke-lig fj?ldte,:,; unde-r 'l'r<'-

" Al 

Kaptajn 

i Generalstaben 

R. Ploug 

Mandskab fra Livgarden 
paa March under Sang. 

aarskrigens folkelige Løftelse og endnu den Dag 
Dag er een af Folkets Sange. 

Men den Soldatersang, der naaede videst ud, blev 
dog Marseillaisen med baade Tekst og Melodi af Kap
tajn Rouget de Lisle som en Marchsang for hans Sol
dater i 1892 - men grebet med Begejstring af hele Re
volutionens Frankrig, spredt over hele Europa af Na
poleons Soldater, ophØjet til fransk Nationalsang og 
til sidst af den franske socialistiske Arbejderbevæ
gelse som Kampsang ved Siden af - Internationale. 

Soldatersange spænder saaledes vidt - fra Fædre
landssange til Viser og »Schlagere« - fra Udtryk for 
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Nationens Tro og Haab til muntre ofte nu haard
hudede Midler til Adspredelse. 

Og med sikker Haand har det danske Krigs- og 
Mnrincministcrium nu i Foraaret unde-r Hensyntagen 
til alt dette foretaget et Udvalg af de Sange og Viser, 
som danske Soldater og Orlogsgaster synger. Resul
tatet er blevet den ny »Sangbog for Hæren og sø
værnet«. Den indledes med Ernst v. d. Reckes »Kon
gernes Konge«. Derefter følger Nationalsangen samt 
alle de kendte Sange fra vore forrige Krige, og Se
rien afsluttes med 1940's »De var kun saa faa« af 
Arne Stevns. Selvsagt findes ogsaa de nordiske Lan
des Nationalsange tillige med andre kendte nordiske 
Sange. Med Glæde konstaterer man endvidere1 at en 
Række af Hærens og Flaadens Sange1 vistnok for 
fØrste Gang findes optaget i en Soldatersangbog. Un
der dette Afsnit finder man f. Eks. »Gamle Kastel«, 
Pionersangen »Lad Infanteristen kun raabe op«, »Til 
Hest Du jydske Dragon« o. s. fr. helt op til den mo
derne Flyversang » Vi er den sØlvgraa Eskadrille«. 

Den sidste Del af Sangbogen er forbeholdt en Ræk
ke March- og Lejrsange samt Sømandsviser, et Udtog 
der sikkert af alle vil blive hilst med Glæde. 

Og manende, som Bogen begynder med Kongernes 
Konge, slutter den med Jac. Paulli's smukke Vers: 

Afgørende Dage ... (Fortsat fra Side 147) 

samlingshus og fra Præstegaard til Bondegaard og 
blev benyttet og misbrugt som Tegn paa Fest i et 
Omfang, som faa andre Lande har Sidestykke til. 

Tanken om en særlig Flagets Dag er dog langt se
nere. Det var Rentier Skjerbæk, der som Medlem af 
Overstyrelsen for det 1908 oprettede »Danmarks-Sam
fund« foreslog, at denne Forening paa Valdemarsda
gen solgte et Mærke paa Gaden til Fordel for For
eningens Uddeling af Flag til Skoler og Øvrige For
maal. Tanken slog an, og 1912 blev Aarsdagen for 
Slaget ved Lyndanisse officielt anerkendt som dansk 
Nationaldag. 

JUNI 

15 
1920 

Grænsen flyttes. 

O mkring Tiden for 700-Aars-Jubi
læet for » Volmerslaget« afslut

tedes en stor Krig i Europa, hvis Re
sultater paa to Maader kom til at 
give Mindet om denne Slagdag en ny 
Oppudsning. Estland blev for fØrste 
Gang igen for nogle Aar et frit Land 

med Hovedstad i Reval, der fik det nationale Navn 
Tallin tilbage. Og Tirsdag den 15. Juni 1920 Kl. 15.35 
overtog Tyskland og Danmark Forvaltningen af deres 
respektive Dele af det gamle Hertugdømme Slesvig. 
Den endelige Genforeningstraktat af 5. Juli regnede 
da ogsaa Suverænitetens Overgang fra 15. Juni, og 

Aarhus Amtstidende 
SUitet 1866 

Hvis Danmarks kommende Dage 
skal lyse med Morgenskær 
da maa vor gamle Moder 
fostre f;in Ungdomshær 
saa frisk som Suset i Skoven 
saa stærk som BØlgen i Fald 
en Slægt der ejer en Fremtid 
fordi den vil, hvad den skal. 

»Sangbogen for Hæren og søværnet« har saaledes 
paa god og overskuelig Maade samlet Værnenes og 
nogle af Folkets bedste Sange og Viser, for at give 
Sangen i vore Værn, der hidtil har haft en alt for til
bagetrukken Plads, ny Vækstmuligheder. - Den vil 
derfor ikke alene have Bud til vore Forsvars-, Sol
dater-, Marine- og Terrainsportsforeninger, men des
uden til enhver dansk Forening eller Forsamling, og 
den billige Pris - 45 Øre - vil gøre dens Anskaffelse 
overkommelig overalt. 

Vor Tid har fostret nye Sange og en ny Indstilling. 
Dette vil sikkert efterhaanden bevirke en Revision 
og Fornyelse af f. Eks. ogsaa vore Ungdomsforenin
gers SangbØger, og det tjener Krigs- og Marinemini
steriet til Ære, at det er gaaet i Spidsen paa dette 
ikke uvigtige Omraade. 

medens man det Aar især fejrede 10. Juli, Dagen for 
Kongens Ridt over Grænsen paa den hvide Hest, har 
det siden været paa den 15. Juni, at Flagene overalt i 
Nordslesvig gaar til Tops, Folk samles om Aftenen til 
MØde og mindes den Tid, der er gaaet, og Flensborg 
Avis udsender sit store Særnummer. 

Som Genforeningsdag har St. Vitus' Dag faaet et 
nyt Indhold som Minde om en langt lykkeligere Er
hvervelse for Danmark end Estland. Alligevel har den 
ikke kunnet fortrænge Grundlovsdagen som vor egent
lige Nationaldag, - d. v. s. som Erstatning for den 
Uafhængighedsdag, som saa mange andre Nationer 
fejrer. Men visse Tegn - stigende Flagning, stigende 
Indtægt af Flagsalget - tyder paa, at 15. Juni nu en
delig begynder at hævde sig som Fødselsdag for det 

Flag, der for os ikke er fyldt med 
Magi, men med Forestillinger, -
Flaget, der for vort Sind samler 
alt, hvad der er dansk, og alt 
hvad der var dansk, da Holberg 
fik dette samme Folk til at le, da 
Hans Tavsen prædikede, og da 
Kong Volmer lovgav for det. 

Bordflag fremstillet i Anledning 
af Genforeningen og 700-Aaret for 
Volmerslaget. Indskriften lyder: 
1219. Dannebrog. 15. Juni 1919. 
Paa de modsatte Sider, der ikke 
ses her, findes Slesvigs Vaaben, 

de to LØveri og Ordene: 
1864. Sønder Jylland 1919. 



,. .,,,_, 

Det a.o.Jtfi.(J.e IDRÆTSSTÆVNE 
mellem HÆRENS OFFICERSSKOLE OG SØOFFICERSSKOLEN 

paa Østerbros Stadion 15, Maj 1943 

(se Tekst under Samlebaandet Side 169) 
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Ambulanceflymaskiner skænket af Dansk RØde Kors til Finland. 

DANSK RØDE KORS 

KRIGS HJÆLP 
Af Helmer Rosling, 

Direktør for Dansk Røde Kors' Kontor for udenlandske Anliggender og Krigshjælp. 

DANSK RØDE KORS vandt under Verdenskrigen 
1914-18 et smukt Navn. Dets Virksomhed gik 

parallelt med det internationale Røde Kors i Geneve, 
idet det havde de samme Opgaver for Østfrontens 
Vedkommende som det internationale RØde Kors for 
Vestfronten. Det var Formidler mellem Rusland og 
de russiske Krigsfanger i Tyskland og mellem Cen
tralmagterne og de tyske og Østrig-ungarnske Krigs
fanger i Rusland saavel med Hensyn til Forsendelse 
af Breve og Penge som Levnedsmidler. Denne Op
gave udstraktes siden til ogsaa at gælde tyske Krigs
fanger i Frankrig, saaledes at Dansk RØde Kors ved 
Krigens Slutning havde Kontorer i Petrograd, Berlin, 
Wien og Paris. Desuden sendtes fra Danmark flere 
Ambulancer til Belgien, Frankrig, Finland, Estland 
og Serbien. I Horserød og Hald oprettedes Lejre for 
henholdsvis russiske og tyske syge Krigsfanger. I Kø
benhavn holdtes under Prins Valdemars Forsæde en 
international Konference, hvor SpØrgsmaalet om 
Krigsfangernes Behandling blev indgaaende drØftet. 

Da den nuværende Krig udbrØd, havde det inter
nationale RØde Kors tiltænkt Dansk RØde Kors en 
lignende Opgave for Østfrontens Vedkommende; men 
Polens hurtige Sammenbrud medfØ1·Le, al denne Plan 
ikke blev virkeliggjort. 

Dansk RØde Kors' Virksomhed under denne Krig 
blev derfor begrænset til direkte Hjælp fra Danmark 
til Krigsfanger og Civilbefolkninger; men dertil er 
der paa Grund af Afbrydelsen af Postforbindelsen 
med store Dele af Udlandet kommet en udstrakt 
Brev og Telegramformidling til danske i Udlandet, 
og ondolig hnr Daru;k RØdo Kor~ paalag@l ,1.;ig Fcn <,,f>n-

delsen af Levnedsmidler til danske i visse krigsramte 
Lande. 

Dansk RØde Kors' Krigshjælp under denne Krig 
falder saaledes naturligt i tre Grupper: 1. Hjælp til 
Danske, 2. Hjælp til Krigsfanger og Civilinternerede, 
3. Hjælp til krigsramte Civilbefolkninger. 

Hjælp til Danske. 

1. Hjælpen til Danske har for det første bestaaet 
i Eftersøgninger af forsvundne, der foretages dels 
skriftligt ved Hjælp af særlige Eftersøgningsskemaer 
over det Internationale RØde Kors (eller over Tysk 
RØde Kors, naar det drejer sig om Balticum), dels 
telegrafisk. Ligeledes er der paa Foranledning af 
fremmede Landes RØde Kors foretaget Eftersøgnin
ger af Personer her i Landet, med hvilke deres Paa
rørende i Udlandet havde mistet Forbindelsen. Ialt 
er der indtil 1. Maj 1943 foretaget 7170 Eftersøg
ninger. 

For det andet kan der gennem Dansk RØde Kors 
til de Lande, hvormed den normale Postforbindelse 
er afbrudt, sendes korte Meddelelser paa 25 Ord af 
rent personligt Indhold paa de saakaldte Røde Kors 
Formularer. Disse Formularer sendes af Dansk Røde 
Kors til det internationale RØde Kors i Geneve, der 
videreformidler dem til Udlandet, ligesom Svarene 
ogsaa fremsendes over Internationalt RØde Kors. Ialt 
er der fra Danmark afsendt 140.641 Formularbreve og 
modtaget 100.531. 

For det tredie er der til de danske Statsborgere og 
clan.;kfØrltt" Kvin<lC'r i Frnnl[rig, Holland, Belgien, Fin 
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land og N arge maanedlig afsendt ca. 2600 V oksen
pakker og ca. 600 Barnepakker med Levnedsmidler. 
Talt er rle-r afsenrlt 59 088 Pakker "Retalinge>n for rlisse
Pakker erlægges dels af Afsenderne, dels af Mod
tagerne. Til en Del ubemidlede Danske er der sendt 
Gratispakker, hvortil Udgifterne er afholdt enten af 
RØde Kors' egne Midler eller af det saakaldte Gud
mØdrefond. Til de Danske i Belgien er der foruden de 
individuelle Forsendelser . foretaget enkelte større 
kollektive Sendinger, saaledes flere Vognladninger 
med Kartofler og større Partier Fisk. 

Dansk RØde Kors har endvidere kunnet være her 
i Landet boende Personer behjælpelige med Forsen
delser af mindre Pengebeløb til paarØrende Krigs
ramte i Udlandet. Disse Forsendelser beløber sig til ca. 
70.000 Kr. Ligeledes er der ydet midlertidig Hjælp til 
her i Landet boende Personer, som efter den 9. April 
1940 blev afskaaret fra at modtage Pengebeløb fra 
deres PaarØrende i Udlandet. 

Endelig har RØde Kors forestaaet Hjemtransporten 
af Danske fra Sydfrankrig og af 37 Børn af dansk
fØdte Forældre fra Paris til et længere Ferieophold 
i Danmark. Desuden har man paa forskellig Maade 
bistaaet de danske Sygeplejersker, der har taget Tje
neste i Tyskland. 

Hjælp til Krigsfanger. 

2. Dansk RØde Kors Hjælp til Krigsfanger er base
ret paa Princippet Individualforsendelser, d. v. s. at 
de enkelte Pakker bestilles og betales af Krigsfan
gernes Paarørende, Bekendte eller Gudmødre. Dansk 
RØde Kors har af Varedirektoratet faaet tildelt Udfør
selstilladelser for 1200 Levnedsmiddelpakker (de saa
kaldte Standardpakker) om Maaneden. Paa Grund 
af det store Antal Anmodninger om Forsendelser af 
Pakker har det været nødvendigt at foretage en vis 
Fordeling efter Krigsfangernes Nationalitet under 
Hensyntagen til de forskellige Krigsfangers Mulig
heder for Forsyninger fra Hjemlandene. Saaledes har 

Sta1ulunlJJukke1· Ul 1{, i.y~fanger. 

Bøger ti! Krigsfanger. 

man i sær lig Grad set sig foranlediget til at forsyne 
Belgiere og Nordmænd. Antallet af Krigsfanger, der 
kunde komme i Betragtning, har imidlertid været saa 
stort, at den enkelte Krigsfange kun har kunnet faa 
een Pakke ca. hver tredie Maaned. Kun til Danske 
og Norske og til de engelske Civilinternerede, der 
oprindelig var interneret paa Hald i Jylland og senere 
blev overført til Tyskland, samt til saadanne Krigs
fanger, som har nære Slægtninge i Danmark, har der 
stadig kunnet sendes een Pakke om Maaneden. For
uden de egentlige Standardpakker, hvoraf der er af
sendt 50.495, er der blevet sendt et større Antal Pak
ker af forskelligt Indhold. Til Krigsfanger er der des
uden foretaget en Indsamling af Bøger, hovedsagelig 
engelske, franske og tyske, som dels er blevet sendt 
til enkelte Krigsfanger, dels i samlede Sendinger til 
de Krigsfangelejre, hvor Trangen til Bøger ifØlge Ind
beretninger fra det Internationale Røde Kors Dele
gerede var særlig stor. Ialt er der indsamlet og for
sendt ca. 60.000 Bind. Ligeledes er der til enkelte 
Krigsfanger sendt et større Antal Pakker med Spil 
af forskellig Art, Noder etc. 

Hjælp til krigsramte Civilbefolkninger. 

3. Dansk Røde Kors Krigshjælp til fremmede Civil
befolkninger kom i første Række til at gælde Fin
land. Med den af Dansk RØde Kors og Foreningen 
Norden startede Finlandshjælp fordeltes Arbejdet paa 
den Maade, at Dansk Røde Kors paatog sig de egentlige 
Krigsopgaver: Afsendelse af Ambulancer, Ambulan
ceflyvemaskiner, Læger, Sygeplejersker, Medicinal
varer af forskellig Art og et ambulant bakteriologisk 
Laboratorium samt Hjælpen til Krigsinvaliderne, me
dens Finlandshjælpen foretog Levnedsmiddelforsen-

Lolland-Falsters Folketidende 
Nykobi11g F. Telefon 62 r ~ 103 

Stlflela største Blad 
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delser til den fin
ske Civilbefolkning. 
Dog har Dansk RØ
de Kors foretaget 
enkelte store Sen
dinger af Levneds
midler til Finland, 
ligesom RØde Kors 
under Vinterkrigen 
foranstaltede store 
TØjforsendelser (ca. 
300.000 kg). Ia!t er 
der gennem RØ<le 

Kors til Finland 
ydet Hjælp for ca. 
4.500.000 Kr. 

Til Norge blev der 
i 1940 sendt en Del 
Levnedsmidler, og i 

Til Belgien er der 
foretaget ialt 17 
maanedlige Forsen
:lelser af slØrre Par
tier Ovomaltine og 
Tørmælk, der skæn
kedes til Belgisk 
Røde Kors til Ud
deling blandt bel
giske Børn. Denne 
Hjælp blev i bØj 
Grad værdsat i Bel
gien. Ialt er der af
sendt Varer for ca. 
170.000 Kroner. 

Til Balticum blev 
der i Krigens fØrste 
Aar foretaget en Del 

1942 tilbØd man 
Norges RØ de Kors 
sin Bistand til, at et 

Forsendelse af Levnedsmiddelpakker til Danske i Frankrig. 

TØjforsendelser, 
ligesom der blev 
skænket større Be-

Antal norske Børn kunde blive modtaget i danske 
Hjem. Man fik imidlertid det Svar, at norske MØdre 
under de nuværende Forhold nØdig vilde give deres 
Børn fra sig, ligesom man heller ikke fra Myndig
hedernes Side ansaa, at der forelaa nogen Grund til 

Tøjindsamling til Finland. 

at give Udrejsetilladelse; men samtidig gjorde man 
opmærksom paa, at man med Tak vilde modtage 
Levnedsmidler til de norske »barnas hus«, som er op
fØrt af Svensk RØde Kors. Ved Forhandlinger i Kø
benhavn med Direktør Heyerdal, Præsident for Nor
ges Røde Kors, blev der truffet en Ordning, hvorefter 
Dansk RØde Kors har opnaaet Udførselstilladelser og 
foretaget IndkØb og Forsendelse hver Maaned af 
Levnedsmidler til en Værdi af 10.000 Kr., der er stil
let til Raadighed af N arges RØ de Kors. Dansk RØde 
Kors har dog selv afholdt Udgifterne til nogle Sen
dinger. 

!Øb til Lithauisk 
RØde Kors til Hjælp til polske Flygtninge. I 1942 blev 
der af Dansk RØ de Kors for et af Dansk-Baltisk Hjælpe
komite indsamlet Be!Øb indkØbt og forsendt 3 Syge
transportautomobiler, der af en Repræsentant for 
Dansk RØde Kors blev afleveret til de tre Landes 
RØde Kors Organisationer. 

H. K. H. Kronprinsen har paataget sig Ærespræsidiet 
for Dansk Røde Kors' Krigshjælp. Virksomheden har 
til Huse i Det gule Palæ i Amaliegade, der er stillet 
til RØde Kors' Raadighed af Indenrigsministeriet. Ca. 
100 Personer er daglig beskæftiget i Virksomheden. 

Af. en i December 1942 offentliggjort Statistik over 
Dansk RØde Kors Krigshjælp i de forløbne tre Aar 
fremgaar det, at der gennem Dansk RØde Kors er for
midlet Hjælp til et samlet BelØb paa ca. 7.000.000 Kr. 
Midlerne til Virksomheden er skaffet til Veje dels ved 
den af Dansk RØde Kors foranstaltede Indsamling til 
Krigsramte, dels ved særlige Indsamlinger og endelig 
ved de for de individuelle Pakke- og Brevforsendelser 
erlagte Gebyrer. 

Et af de til Baltikum 
skænkede 

Sygetransportautomobiler. 
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Militær 
Svæve
flyvning 

H ver Morgen 

Flok SØ- og 

springer en 

Landofficerer 

af Toget i KØge. De nikker kam

meratligt til Stationspersonalet; 

for de er stadige Gæster, og snart 

traver de ad den lille Bys idyl

liske Gader ad Ringsted Lande

vej ud til den militære Svæve-

flyverlejr, hvis Flag hilser dem, saa snart de er kom

met over Lellinge Aa. 

Det er danske Militærflyvere, der er i Gang med 

at holde sig i saa god Træning som Forholdene til

lader; og den beskedne Lejr er Dag efter Dag Vidne 

til det Kammeratskab, der præger Hærens og Flaa
dens Flyvere derude. 

Den bestaar af en gammel Barak, der har staaet 

Paa Førersædet: MaterieLmester Niels Victor J?etersen. 

i en af sidste Krigs Fangelejre; derefter blev den 

overtaget af K. F. U. K. og er altsaa nu atter vendt 

tilbage til Militæret. Ude paa Marken huser et Telt 

desuden Maskinerne, Spillet og de andre Grejer. 

I Barakken selv bor Lejrkomma11danten, den altid 

oplagte Flyver, Kaptajn Poulsen med 13 Befalings

mænd og menige_ De sørger for at alt er i Orden, 

naar Dagens Træningshold ankommer, og næppe er 

de muntre Morgenhilsener udvekslet og Resultatet 

Obentlø1tnant B1arkov. 
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Oberst Tage Andersen. 

af Dagens Tobaksattentat paa Lejrens Købmand -

der straks fik en faible for de raske Gutter - drøftet, 

fØr den fØrste Maskine gaar i Luften. 

Fra Spillet i Markens ene Ende trækker en Motor

cykle Wiren de 500 m over til Maskinen, i hvis »Næse« 

den gøres fast. Saa kravler Flyveren ind paa Fører

sædet. Kaptajn Poulsen konfererer i Felttelefonen med 

Mændene ved Spillet; for Trækkets Styrke skal f. Eks. 

rette sig efter Vinden. - Saa raaber han; »Klar,« og 

Kommandørkaptajn ScheibeL 

i samme Nu rutscher Svæveflyveren hen over Grøn

sværet. Det er forbavsende at se, hvor hurtigt og 

stejlt den skyder til Vejrs. Paa et Øjeblik er den oppe 

i 200 m's HØjde. Saa kaster Flyveren Wiren los, og 

i store Sving og Ottetaller circler den lette Maskine 

mod Jorden. Den svajer elegant i Drejene, smutter 

hen over Trætoppene, ja ind mellem Træerne, kurer 

saa efter et sidste Sving nedad og tager Marken med 

smaa yndefulde Hop. Det ser legende let ud, naar 

Flyver efter Flyver - fra de gamle Veteraner til de 

helt grønne Haab - saaledes efter Tur runder Flyve

pladsen, medens Kaptajn Poulse11 passer paa, at alt 

gaar som det skal. 

KL 12 er der Frokost i den primitive Messe, der er 

skinnende ren og pyntet med Løv og Blomster fra 

Mark og Skov. Saa kommer en halv Times »Kaffe« 

paa Verandaen, hvor gamle Flyverhistorier genoplives; 

og derefter gaar det igen Slag i Slag, indtil Aften

togets Afgangstid nærmer sig. 

Det er som sagt kun en lille og primitiv Lejr og 

det er »kun« Svæveflyvning, der dyrkes - endda un

der beskedne Former. Men fra Lejrens Flagstang vajer 

Wiren trækkes ud. 

Dannebrog over Mænd fra vor Hær og Flaade, der 

har fundet sammen i broderligt Samarbejde for at 

gøre deres til at kunne være rede, naar der en Gang 

atter kaldes paa dem. 

De skaber saaledes deres Del af det Danmark, der 

ikke giver op for vanskelige Tider, men enigt arbejder 

for Fremtiden. 

Førersædet paa en Skolemaskine. 





~. 

1: Lejrens Hovedbygning, en gammel 
Krigsfangebarak. 

2: Maskinen trækkes ud. 

3: Klar til Start. 

4: Start. 

5: I Optræk, Wiren er endnu ikke 
kastet los. 

6. Wiren kastet los. 

7: Tæt over Trætoppene. 

B: Skolemaskine. 

9, Leirlmrnrnandanten Kaptajn P,mls&n 

·-·-

~;;,, 

' 

~l-1 -



Side 158 FOLK OG VÆRN Nr. 6 

TORNYSTER
BIBLIOTEKERNE 
i Schweiz 

Af cand. polit. 

FINN T. B. FRIIS 

I disse Krigsaar, hvor en saa stor 
Del af det neutrale Schweiz' 

mandlige Befolkning som ind
kaldte til Neutralitetsvagten har tilbragt lang Tid borte 
fra deres Hjem, har det kulturelle Soldaterarbejde, dvs. 
de indkaldtes Fritidsbeskæftigelse givet Anledning til 
forskelligt nyttigt Initiativ. Blandt andet har man 
bestræbt sig for at skaffe let tilgængelig Læsning. 
Som et smukt praktisk Resultat af disse Bestræbelser 
foreligger der for de tysktalende Soldater blandt an
det under Titlen »Tornisterbibliotek« en Serie kar
tonerede Brochurer paa et halvt Hundrede Sider hver 
i smukt og tiltalende Udstyr og til den beskedne Pris 
af 60 Centimeter. Forlæggeren (Eugen Rentsch, Zii
rich) skriver, at »Tornysterbiblioteket skyldtes For
læggerens ... Ønske om at skaffe OØdig, positiv) Lit
teratur til Brug i Soldatens Fritid. - Vort Lands 
religiØse og kulturelle Værdier, dets Natur og dets 
Historie skal gøres til den enkeltes Ejendom gennem 
en stadig voksende Række Smaaskrifter. Levneds
skildringer af store Personligheder og lØdig Under
holdning fra alle Verdens Lande skal heller ikke 
glemmes. Den lette Gave, som Sjægtninge og Venner 
maaske kan faa Lyst til at lægge i Soldatens Tor
nyster, vil nok vise sig at have en indre Værdi, som 
varer ud over Øjeblikket.« 

»Eiserne Ration«. 
Blandt Udgiverne af denne Serie, der forelØbig tæl

ler en Snes smaa Hefter, er den fremragende prote
stantiske Zilrich-Teolog, Professor Emil Brunner, der 
selv i Skriftrækkens første Hefte »Eiserne Ration<< 
paa en fængslende Maade har skildret, hvorledes de 
kristelige Grundprincipper træder frem i den schwei
ziske Forfatning, i den schweiziske Historie og i de 
kirkelige Festdage. !Øvrigt er Emnelisten meget broget: 

Store schweiziske Personligheder som Niklaus von 
Flile, den store l!'rihedsforkæmper og Fredsstifter fra 
det 15. Aarhundrede, Reformatoren Ulrich Zwingli, 
den verdenskendte BØrneopdrager Pestalozzi, RØde 
Kors' Gnmdlægger Henri Dunant; en Skildring af 
1>SrhwPiz.' UrhPhonE> i Istiden«, Pt Udvalg af »flchwci
'lidrn Folk(4(4\l~nl~1r«, Nov~llf'~<unling~r <ig 11opulw1f' 

naturvidenskabelige Skrifter - som f. Eks. en geolo
gisk Oversigt over Gotthard-Massivet, der nu danner 
Centrum i det schweiziske Forsvar, en Bog om Stjer
nehimlen, en anden om Alpernes Dyreliv og endelig 
Skildringer af Sider af Samfundslivet som f. Eks. en 
lille Bog om Schweiz' syv Universiteter. 

»Tenir«. 
Dette tysk-schweiziske Initiativ har i det øvrige 

Land vakt saa megen Interesse, at man ogsaa i det 
fransktalende Schweiz har paabegyndt en Udgiver
virksomhed, som skal være til Nytte dels for de ind
kaldte Soldater men iØvrigt for alle dem, der Ønsker 
~t lære deres Land bedre at kende. Under Fælles
titlen »Pages suisses« udgives der nu en Række Bro
churer, der i Omfang, Udstyr og Indhold svarer til 
»Tornysterbiblioteket«. Det fØrste Nummer har en 
ganske særlig Karakter. Det bærer Titlen »Tenir« (At 
holde ud!) og blev i Sommeren 1941 skrevet i Fælles
skab af seks Indkaldte: to med Løjtnantsrang, tre 
Korporaler og en Menig; i det civile Liv er to af dem 
Præster, en Postfunktionær, en Montør, en stud. polyt. 
og en har Diplom fra HandelshØjskolen. 

En af deres Overordnede, Kaptajn G. Fonjallaz, 
skriver om denne Bogs Forudsætninger: 

»Seks Mennesker, som ikke kendte hinanden, mød
tes i det samme Kompagni. De kom fra forskellige 
Dele af Samfundet, og deres Arbejde og deres Ud
dannelse havde fØrt dem i forskellige Retninger. 

Nogle Maaneders Liv i Fællesskab har ikke blot 
knyttet et fast Venskabsbaand mellem disse Soldater. 
Det har ogsaa aabnet deres Øjne for visse faste Punk
ter, som ingen af dem vilde have opdaget uden de 
fem andres Hjælp. 

Disse seks Mænd, som hver for sig har deres egen 
moralske Personlighed, har gennem Mobiliseringen 
erfaret, hvad et Liv i Fællesskab vil sige. Ja, mere 
end det; de har paa denne Maade lært at se de Pro
blemer, der knytter sig til det daglige Arbejde, Sam
fundslivet, Landets Forsvar, Menneskets Skæbne -
ikke mere fra en rent individualistisk og derfor egois
tisk Synsvinkel, men ud fra det nationale Fællesskab, 
som rlf' SE-' l v hØre-r til. 

Milil;{:!tlivt-tl hnt ihkt-i [ctctf'l clnn til at glPmme- clf"t 
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civile Livs Ansvar; det har tværtimod lært dem at 
forstaa Menneskene bedre og fØlgelig givet .dem en 
bedre Forberedelse til at gøre deres Pligt overfor 
Samfundet. Ved at leve i maanedsvis i Uuiform er de 
blevet klare over den Plads en Borger bØr indtage i 
Tidens sociale Fællesskab. 

De er blevet overbevist om, at for at et Land kan 
naa den sande Storhed, er det vigtigste ikke at ud
sende Sejrsbulletiner, ja, ikke en Gang at udføre 
storslaaede Heltegerninger (som slet ikke altid er 
nødvendige). Det, der er afgørende for et Land som 
for et Menneske, er at være trofast til det yderste 
overfor sit Kald ... 

Endelig har de lært at forstaa Ordet »Fædreland«s 
virkelige Mening og dermed den virkelige Begrun
delse for deres Funktion som Soldater og deres 
Faneed.« 

Vi blev kaldt frem af Defaitismen. 
I de 6 Forfatteres Indledning (skrevet i August 

1941) hedder det: » Vi blev kaldt frem til Handling 
af denne Bølge af Defaitisme, der somme Tider gaar 
hen over vort Folk under Paavirk:1ing af Sejre og 
Nederlag i det fjerne. Hvad nytter det at bygge op, 
hvis der mangler en Vilje til at holde ud? Naar man 
læser de fØlgende Sider, vil man forstaa, at vi kan 
holde ud, men kun hvis vi er i Stand til at forny os 
ved at drikke af de levende Kilder, hvorfra Grund
principperne i vort Edsforbund udspringer«. 

Hovedpunktet i selve Bogen er Overbevisningen 
om, at ingen fjendtlig Magt kan knække den schwei
ziske Livsvilje - vel at mærke hvis Schweizerne selv 
holder sammen, som de har lovet hinanden gennem 
deres Forbundspagt, afsluttet i G1;ds Navn. Men end-

' 

-~d'd~· 

$ 

~tdå~@~lhie ©ffå©itna~t 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Smalle Stie1· mod Bje1·gpassene ved Mont Blanc. 

videre gælder det for Schweizerne: ikke at blande sig 
i det, der ikke kommer dem ved (de gode eller daar
lige Motiver, der har fØrt til den store Verdenstve
kamp, hvor Schweizerne selv maa se afmægtige til). 
» ..• Til Gengæld maa vi passe vore egne Sager bedre 
end fØr ... vedblive at være Herrer i vort eget Hus. 
Hvad der end sker, vil vi befinde os i en ny Situa
tion. Vi kan ikke leve, som om der intet skete om
kring os; derfor maa vi tilpasse os. Vi faar mindre at 
spise, mindre Varme, vi bliver fattigere. Alt det tager 
vi med Ro, hvis vi blot forstaar at være Herrer i vort 
eget Hu.s ... « 

J1~-f~ ~½~t~~t 
Oplag: Hverdage over 18.000 

Søndage over 20.000 

J. Liitken Frigast &. Co., A/s 
Nykøbing F. - Telefon 190 og 544 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 
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DYKKERE 
Af Kaptajnløjtnant E. Wern. Chef for »Søværnets Dykkerskole«. 

Aristoteles begyndte. 

Det at kunne opholde sig og bevæge sig under 
Havets Overflade har beskæftiget Menneskene 

i Aarhundreder. 

De fØrste famlende Forsøg anviste blot et Kar, som 
»Dykkeren« skulde tage over Hovedet. Saa tidligt 
som Aar 350 f. Kr. omtaler Aristoteles en saadan 
Dykkerindretning. Senere har selve Leonardo da 
Vinci givet Tegning til et Dykkerapparat, der bestod 
af et Rør fra Dykkerens Næse og Mund op til Over
fladen. Denne Fremgangsmaade er imidlertid uanven
delig, saa snart man er mere end ca. 1 m under 
Overfladen. 
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Leonardo 
da Vincis 
Rørdykker. 

Først da Englænderen August Siebe i 1819 kon
struerede en Dykkerdragt, og i Forbindelse hermed 
anvendte den nogle Aar tidligere konstruerede Luft
pumpe kom der en virkelig Udvikling i Gang. Den 
af Siebe konstruerede Dragt er i Princippet den sam
me som anvendes i Dag. 

Forbedrede Pumper, Anvendelse af Trykluftanlæg, 
forbedrede Slanger og et indgaaende Kendskab til de 
fysiologiske og tekniske Problemer, der knytter sig 
lil Dylu1hig pm1 ~loni Dylidur·, luu· .CØrl lll, ut Dyb 

vandsdykning i Dag er en naturlig Ting for en Dyk
ker. (Ved Dybvandsdykning forstaar man Dykning 
paa Dybder over 12 m.) 

Herhjemme uddannes Dybvandsdykkerne paa Dyb
der indtil 60 m paa søværnets Dykkerskole. I 1936 
naaedes dog 64 m; i 1942 naaede den svenske Marines 
Dykkere ned paa 70 m. 

Den teoretiske Dybdegrænse for en Dykker i al
mindelig Dykkerdragt ligger mellem 140 og 180 m; 
men paa Dybder over 90 m kan man dog ikke for
vente noget Arbejde af en Dykker; her nede kan man 
kun give sig af med Observationer. 

Paa Havets Bund. 

Det er selvfØlgelig en noget ejendommelig Tilvæ
relse, en Dykker' fØrer. Han ser og oplever i sin fare
fulde Gerning Ting, som kan give fortrinligt Roman
stof; og han bevæger sig hjemmevant i Landskaber, 
hvis SkØnhed ingen rigtig forstaar, hvis de ikke selv 
har set dem. 

Bølgende Tangskove, glinsende Fisk og Sten i man
ge forskellige Farver omgiver ham. Alt dette mister 
Glansen, saa snart det kommer op over Overfladen. 
Kun Dykkeren og Fiskene ser det, som det skal ses. 

Nu er det ikke alle Steder, der er lige smukke. I 
en Havn er det snarere Mudder, Kattelig og Affald 
af enhver Art, han gaar rundt imellem. Men ligegyl
digt hvor han er, er der altid en vis Spænding for
bundet med hans Gerning. 

Man kan tænke sig det betagende Syn af et Vrag, 
en hjælpeløs. uddØd Kolos, som har lagt sig til Hvile 

Dykkurcms Æv<mty·rrlyu i tnrJtlsku Fa•rvamlu. 
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paa Havbunden. De Skatte, Havet ha1' røvet, vil Dyk
keren igen fravriste det. Han skal ind i Vraget, han 
Eik.al hente Ln~t op, hon alrnl ind i T ,ugafornø og finde 
Papirer og Værdigenstande, et Job, som kræver gode 
Nerver. Maaske skal Vraget sprænges; et Arbejde, der 
hører megen Erfaring til at udføre hurtigt og med 
Anvendelse af Minimum af Sprængstof. 

Maaske skal Vraget hæves, Lækager repareres, Lu
ger tætnes o. s. v. Maaden, hvorpaa et Vrag hæves, er 
afhængig af mange forskellige Faktorer, saasom Aar
sagen til Forliset, Vanddybden, de disponible Hjælpe
midler o. m. a. 

Men ligegyldigt hvilken Metode, der bruges, er Dyk
kerens Arbejde afgørende for Udfaldet. 

Dykkeren maa være en absolut paalidelig Mand. 
Paa Basis af hans Undersøgelse af Vraget, skal Bjær
geren tilrettelægge sit Arbejde og afgØre, om det i 
det hele taget kan betale sig at have med det at gøre. 

Utallige Beretninger findes, om Dykkere, der ved 
Snarraadighed og Kolblodighed bar frelst sig ud af 
en livsfarlig Situation og om spændende Oplevelser 
af anden Art. 

Her skal nævnes et Par af dem: 

Da Tunnelen brØd sammen. 

Den 25. September 1925 sank den amerikanske 
U-Baad »S. 51« efter en Kollision med Damperen 
»City of Rome«; af den 37 Mands Besætning blev kun 
3 reddet. Baaden blev senere hævet, og under dette 
Arbejde kom en af Dykkerne ud for en meget ube
hagelig Oplevelse. 

Skal man lægge en Løftewire eller -kæde under 
et Vrag, maa der graves en Tunnel under Skroget. 
Dette gøres af en Dykker ved Hjælp af et Straalerør. 
Trykket i Straalerøret leveres af en Pumpe oppe i 
Bjærgningsskibet. Straalerøret er afbalanceret saale
des, at det ligger ganske støt i Dykkerens Haand, 
selv om Trykket paa Straalen er meget stort. Dette 
opnaas ved i StraalerØret at bore fine bagudvendende 
Kanaler, hvorigennem Vandet ogsaa sprøjter. Disse 

Tunnelen styrter sammen oo spærrer Dykkeren 
(th. u..ndcr U-Haadcn.) u-1.dc. 

fine Kanaler er saaledes dimensionerede, at Vand
trykket derigennem holder Ligevægt med Vandtryk
ket fra selvP RprØjte::;traalen. 

l dette Tilfælde var en Dykker ved al grave en 
Tunnel under »S. 51« med et saadant Straalerør. Han 

Ved at føre Straalerø1·et 
med Benene sprøjter Dykkeren 
sig baglæns ud. 

laa paa Maven inde i den snævre Gang under Baa
den 45 m under Overfladen, da Tunnelen pludselig 
skred sammen bag ham. Han var dermed indespærret 
i et Rum

1 
hvor han knap nok kunde røre sig. Han 

meldte op i sin Telefon, at han var i Fare og behø
vede Øjeblikkelig Hjælp. En Dykker blev sendt ned 
for at hjælpe; men da han kom til Tunnelen, var den 
førstnævnte Dykker allerede paa Vej ud. Han havde 
befriet sig selv, idet det var lykkedes ham at sno sig 
saaledes, at han fik vendt Straalerøret og skubbet det 
ned til FØdderne. Ved at styre det med Benene fik han 
sprØjtet sig baglæns ud af Tunnelen. For Fuldstændig-

Alexander Lambert i- »Al1-11wm:o Xll«s Skettkcm1"11iet. 
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hedens Skyld skal det tilfØjes, at han straks derefter 
gik ind i Tunnelen igen og fortsatte sit Arbejde. 

I andre Tilfælde har Rpænclinp,en hf'fitaaPt i at finde 
frem til Skatkammeret i et sunket Skib. Mange Skibe 
er gaaet til Bunds med umaadelige Værdier i Guld
og SØlvbarrer eller i udmøntet Guld og SØiv. Saa
danne Skatte har naturlgivis haft en ikke ringe Til
trækning, og her skal omtales Damperen »Alphonso 
XII«, som sank ved de kanariske Øer i 1885 paa ca. 
50 m. Damperen havde om Bord spanske Guldmønter 
til en Værdi af 100.000 Pund Sterling. Den berømte 
engelske Dykker Alexander Lambert bjærgede de 90 
pCt. af de kostbare Mønter. 

Skatkammeret laa helt nede i Bunden af Skibet, 
og Dykkeren maatte sprænge sig Vej ned gennem alle 
Skibets Dæk. Arbejdet lykkedes; en maalbevidst Dyk
ker havde atter vist, hvad det er muligt at udrette. 

Redningsklokken. 
Det er ikke alene ved Hævningen af en U-Baad, 

men ogsaa ofte ved Bjærgningen af Besætningen, at 
Dykkerens Arbejde er af afgørende Betydning. Den 
for Tiden saa meget omtalte Redningsklokke, som den 
svenske Marine ulykkeligvis ikke fik Brug for ved 
den Ulykke, som ramte U-Baaden » Ulven«, kan kun 
anvendes paa Dybder, hvor en Dykker kan komme 
ned, idet Klokken er indrettet paa fØlgende Maade: 

Den bestaar af 2 Rum, et øverste Rum, som er luk
ket, og et Underrum, som er aabent nedefter. I Un
derrummet er anbragt en Wiretromle. Den frie Ende 
af den paa denne Tromle siddende Wire skal af en 
Dykker fastgøres i et dertil beregnet Beslag paa en 
af U-Baadens Luger. Naar denne Wire er fastgjort 
paa Baaden, kan Betjeningsmandskabet, 2 Mand, som 
befinder sig i det lukkede Øverste Rum, hale Klokken 
ned til Baaden ved Hjælp af et Spil, som drejer den 
ovennævnte Wiretromle. Klokken er under hele Ned
turen saaledes afvejet, at den har en Opdrift paa 
nogle hundrede Kilogram; derved opnaar man, at 
Nedhalingswiren hele Tiden staar stift og styrer Klok
ken lige ned paa Plads. Paa Klokkens Underkant sid
der en svær Gummipakning, som danner Tætning, 
naar Spillet har halet Klokken haardt an mod Baaden. 

Naar det er sket, fyldes en Ballasttank, hvorved 
Klokken kommer til at staa paa Baaden med en Vægt 
af ca. 1 Ton. Derefter tages Trykket af Underrummet, 
hvilket medfØrer, at Klokken suges fast paa Baaden 
med en Kraft, som er ca. 15 Tons for hver IO m, 
Baaden er nede. 

Ligger Baaden i 50 m Dybde, vil Klokken altsaa 
være suget fast med en Kraft paa ca. 75 Tons og staa 
aldeles urokkeligt. 

Derefter lænses Underrummet, Lugen fra Overn1m 
til Underrum kan aabnes, og dermed er Passagen fri 

hcr1~i?1 o't;i:N 

ned til U-Baadens Luge. Denne kan aabnes oppe fra, 
hvis det er nødvendigt, og første Hold, ca. 8 Mand, 
kan gaa op i Klokke-n, hvor alt nu fore-gaar i omve-n<lt 
.H.ækkefØlge, og Klokken firer sig selv op til Over
fladen. Klokken er forsynet med en svær Lufttilgangs
og Luftafgangsslange. Trykluften bruges til at drive 
Spillet med og til Lænsning af Underrum og Ballast
tank. 

Alt Overtryk afledes gennem Luftafgangsslangen, 
saaledes at Trykket i Overrummet hele Tiden kan 
holdes paa ca. 1 Atmosfære. Trykket i en neddykket 
U-Baad er ogsaa meget nær 1 Atmosfære. Der bliver 
saaledes ikke Tale om nogen Trykstigning eller noget 
Trykfald af Betydning i Klokken, naar Lugen til 
Baaden aabnes. 

$ i 

i ., 
J 

Redningsklokken sættes i Vandet. 

'h'=•,-,K~ 

Redningsklokken er et fortrinligt Apparat, som med 
Glans bestod sin Prøve, da den hentede 32 Mand op 
fra den paa 70 m sunkne amerikanske U-Baad 
»Squalus« i 1939. 

' 
Alle fulgte i største Spænding vore svenske Kam

meraters utrættelige Bestræbelser for at komme de 
indespærrede i Undervandsbaaden »Ulven« til Hjælp. 
Alle Hjælpemidler blev anvendt, intet forblev ufor
søgt. Men Skæbnen vilde ikke, at RedningsforsØget 
skulde lykkes til Trods for, at den svenske Marine 
har gjort alt for at sikre sine U-Baadsbesætninger. 

EL smerteligt Tal, har den svenske Flaade lidt; men 
vi ved, at den vil arbejde støt og uforstyrret videre i 
Bevidstheden om, at et Beredskab af Dimensioner som 
det svenske maa hræve sme Ofre. 
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St.o~ Oij ARTILLERI-
.JJ. - AMMUNIT>lr 

Af Kapfajnløjnanl E. Fisker. 

Nyt Storangreb startet, 
Store Mængder af Artilleri i Virksomhed. 

D enne Overskrift paa Meldinger og Frontberet
ninger har i snart 4 Aar fyldt Presse og Radio, 

og man har næsten ikke kunnet aabne et illustreret 
Blad uden at blive præsenteret for næsten uover
skuelige Mængder af Kanoner, Tanks, Flyvemaskiner 
og andet Krigsmateriel, 

Krigens Reserver. 
Naar en Soldat gaar ud af Kampen, træder en ny 

i hans Sted. Naar en Kanon bliver slaaet i tusinde 
Stykker, er der ligeledes straks en ny til at erstatte 
den; og næppe er en Granat slynget over mod Fjen
dens Linier, fØr den næste ligger klar i Kanonen -
rede til at gØre den anden Følgeskab: Stormagternes 
Menneskemateriale er disponibelt til sidste Mand; 
men den teknisk-videnskabelige Forskning har tillige 
givet Storindustrien Muligheder i Hænde for ogsaa at 
tilfredsstille MaterielefterspØrgslen. 

Det er først og fremmest Jern og Staal, der danner 
Grundlaget for de endeløse Masser af Geværer, Ka
noner, Slagskibe, Tanks. Og sidst, men ikke mindst, 
er Staalet Grundstenen for et af Krigens graadigste 
Uhyrer - Artilleriammunitionen. 

Sidste Verdenskrigs l<'orbrug. 
Nogle enkelte Tal fra sidste Verdenskrig vil give 

et lille Forhaandsbegreb om, hvad Kanonerne sluger. 
I 1916 forbrugte de tyske Artilleriammunitionsfabrik
ker fØ!gende Mængder al Staal og Meta! alene til 
Fremstilling af Artilleriprojektiler pr. Maaned. 

Granatens Opbygning. 
Før vi gør os klart, hvad en Millionarmes Artilleri 

i Dag sluger pnu en huard Angrebsdag, vil det irnid 
lertid være nyttigt at se paa, hvad der indgaar i et 
motlcuie AriillcriproJcktil. 

I Messing 420( 

Bly 4000 t 

Kobber 4000 

I Zink 1600 t 

I Aluminium 1000 t 

I Staalplader 2100 t 

t 

t 

Staal 
150.000 t 

Fig. 1. 

Først det, der i Fagsproget kaldes en Granat. Den 
er af Staal og fyldt med Sprængstof, der tændes af 
et BrandrØr, naar Maalet er naaet. Naar den i Stedet 
delvis er fyldt med Blykugler, der slynges ud som 
et Haglskud lige over Maalet - kaldes den dog ikke 
længere en Granat, men en Granatkardæsk. 

Granaten og Granatkardæsken skydes ud af Ka
nonen ved Hjælp af en Drivladning bestaaende af 
Krudt. For de mindre Granaters Vedkommende er 
denne Krudtladning indesluttet i et Hylster af Mes
sing eller Staal ,og i Hylstrets aabne Ende er Gra
naten anbragt, akkurat som paa et Geværprojektil. 

Større Kalibre, d. v. s. over 8-10 cm's Kaliber, kan 
dog ikke have Granat, Drivladning og Hylster sam
let som et Hele, saa for disse Kalibres Vedkommende 
anbringer man fØrst Granaten i Kanonen og lægger 
derefter Drivladningen ind bagved, uden at anvende 
Hylster. 

Billede Nr. 2 viser et Granatkardæskskud til en 
Kanon paa 75 mm. Den er skaaret halvt igennem, saa 
man kan se, hvad don indoholdor. 
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Messing 0,6 kg 

Staal 2,6 kg 

Blykugler 3,2 kg 

Kobber 0,1 kg 

Krudt 0,9 kg 
(Drivladning) 

Messing 1,8 kg 

Fig. 2. 

Billede Nr. 3 viser en 15 cm Granat. Den kom
mer op paa en Vægt af godt 38 kg, og hertil kommer 
der en Drivladning, der kan veje op til 6,65 kg. -
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Messing 1,1 kg 

Staal 30,3 kg 

Sprængstof 6,4 kg 

Kobber 0,6 kg 

Fig. 3. 

Men med endnu større Kalibre kommer vi op paa 
langt større, ligefrem kolossale Vægte: .hln 30¼ cm 
Granat vejer sualedes lige ved 400 kg og kræver over 
100 kg Krudt som Drivladning. Denne Vægt er dog 
for intet at regne mod Vægten af de 60-65 cm Gra-
1rnlc➔r1 som Ty~k(.!Ul<" tnaa ftirtnod(al8 al havø anvøudl 

mod Sevastopol, Deres Vægt er mindst 3400 kg, og 
Drivladningen vejer næppe under 900 kg. 

Hvad sluger en haard Angrebsdag i Dag? 
Paa en haard Kampdag over en vidtstrakt Front 

vil det næppe være helt galt at regne med, at der 
afgives omkring 3 Millioner Skud, naar baade Kyst-, 
Luft- og Panserartilleri regnes med. Sætter vi nu den 
gennemsnitlige Staalvægt pr. Skud til 6 kg, Drivlad
ningsvægten til 0,4 kg, Sprængstofvægten til 0, 7 kg 
og regnes Kobberforbruget til 0,2 kg, medens For
bruget af Messing eller Aluminium til BrandrØr an
sættes til 0,4 kg, faar vi følgende Dagsforbrug af Raa
stoffer alene til Fabrikation af A1·tilleriammunition: 

Staal . . .. .. . . .. .. . . .. . 18.000.000 kg 
Kobber . . .. .. .. .. . .. . . 600.000 kg 
Messing . . . . . . . . . . . . . . 1.200,000 kg eller 
Aluminium . . . . . . . . . . . 1.200.000 kg 
Krudt . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 kg 
Sprængstof . . . . .. . . . . . . 2.100.000 kg 

Hertil kommer saa mindst 200.000 kg Plademateriale, 
Hundreder af kg Kviksølv til Fremstilling af Fæng
hætter, for slet ikke at tale om Maling og Lak! 

Materiale til Hylstre er her slet ikke taget med i 
Betragtning - det er kun Granaten og Drivladnin
gen, vi har talt om. Men regner vi med, at 60 pCt. er 
Hylsterammunition, skal vi altsaa desuden have frem
skaffet 1,8 Millioner Hylstre, repræsenterende en Vægt 
af mindst 1,5 kg pr. Hylster. Da Hylstermaterialet for 
Storstaternes Vedkommende maa regnes at være 
Staal, fremkommer derved yderligere en lille Post 
paa 2.700.000 kg Staal. 

Transporten. 

Tænker vi os, at hele denne Ammunitionsmængde 
skal transporteres frem til Fronten pr. Jernbane, saa 
skulde der anvendes ikke mindre end 3200 Godsvogne, 
naar Pakningen er regnet med. Skulde der bruges 
tunge Lastvogne til Transporten, maatte der anvendes 
mindst 5 Gange saa mange. 

Tænker man sig alle Granaterne lagt ved Siden af 
hinanden, vilde de danne en Sti, der kunde naa fra 
Aalborg og mindst til Krusaa! 

·X· 

Nu maa man naturligvis efter dette ikke tro, at det 
er hver Dag, der sluger saadanne Mængder Artilleri
ammunition - langtfra. Men der skal jo alligevel 
ikke saa meget til, fØr Maanedsforbruget naar 10-15, 
ja maaske 20 Mill. Granater eller mere. 

Naar alt det foran nævnte kun dækker den Post, 
der hedder Artilleriammunition, faar De herved et 
lille Begreb om, hvilke enorme Krav den totale Krig 
stiller til Industrien. 

,, (JJ-i gaa,• ogsaa i 

Statsbanernes Kino" 
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I Kampens Brændpunkt. 

DE syditalienske Øer, der ligger i Middelhavssnæv
ringen mellem Moderlandet og Tunis har til alle 

Tider haft stor strategisk Betydning, baade fordi man 
fra dem kan kontrollere Sejladsen fra Gibraltar til 
det mellemste Østen, og fordi de er vigtige Uden
værker for selve Italiens Forsvar. 

Den energiske Kejserinde Katarina II af Rusland, 
der havde europa-favnende Planer, vilde saaledes 
en Gang kØbe den lille, ubeboede Ø Lampedusa og 
gøre den til russisk Flaadestation. Foretagendet mis
lykkedes imidlertid; og senere satte Englænderne sig 
fast paa Malta og kom saaledes til at udøve det SØ
herredØmme over Middelhavssnævringen, som Kata
rina havde tilstræbt ved Siden af mange andre store 
Planer. Lampedusa er iØvrigt kun 20 Kvadratkilo
meter stor. Den har ca. 3000 Indbyggere, der dyrker 
Dalenes frugtbare Jord mellem nøgne Kalkklipper. 
Mussolini har ladet den indrette som Støttepunkt for 
lette Enheder af SØ- og Luftvaabnet, men dens Be
fæstninger er - dette gælder tillige den endnu min
dre Ø Linosa - næppe særlig stærke. 

Pantellaria, der er ca. 10 Gange saa stor som Hven, 
er tidligere omtalt paa dette Sted. Ogsaa den er befæ
stet, selv om den i Styrke næppe kan maale sig med 
Malta. Alligevel vil Pantellaria sikkert blive en haard 
NØd at knække, og Interessen samler sig om, hvorvidt 
Forsøget vil blive gjort fra Luften eller fra Søen? 

Langt vigtigere end disse SmaaØer er dog Sicilien 
og Sardinien. 

Sicilien synes at være den stærkest befæstede. Al
lerede da Italien i Juni 1940 traadte ind i Krigen, 
blev alle Ikke-Italienere evakueret, og siden er Ud
bygningen af Siciliens Forsvar blevet forceret frem. 
Selve Kystforsvaret er i Hovedsagen overtaget af Ita
lienerne, der benytter sig af de gode Jernbaner langs 
Kysten til at opstille let rØrlige Tropper og svært 
Jernbaneskyts. Luftforsvaret er organiseret af den 
bekendte tyske General Kesselring, der har skabt en 
Række store og hypermoderne Flyvepladser, saaledes 
at Sicilien nu kan betegnes som een stor Fæstning. 

Øen er omtrent paa Størrelse med Jylland og har 
godt 4 Mill. Indbyggere. Hovedstaden Palermo ligger 
i en meget frugtbar Egn og har Tilnavnet »La Felice«, 
hvilket betyder den lykkelige, - i Dag en blodig 
Ironi, naar man tager i Betragtning, at Byen er eet 
af de allierede Bombeangrebs vigtigste Maal. 

Siciliens Historie har været meget omskiftelig. Efter 
at have været delt i 2 Dele - en fØnikisk og en græsk 
- kom den i Perioden om de puniske Krige ind under 
det romerske Imperium og blev Roms Kornkammer. 

Efter Romerrigets Fald kom imidlertid Araberne, og 
senere stod Øen under spanske, tyske, italienske eller 
franske Fyrsters Herredømme, indtil Garibaldi i 1860 
med sine 1000 RØdskjorter stillede sig i Spidsen for 
en Rejsning, der tilsidst førte til Italiens Samling. 

Disse ustandselige Omskiftelser har selvfølgelig 
præget baade Befolkningens Race og dens Kultur. 
Sicilianerens Ansigt bærer græske, spanske, mauriske 
og italienske Træk, og hans Sprog er rigt paa græske, 
iberiske og arabiske Brokker. Siciliens Hovednærings
vej er stadig Agerbrug, og den er derfor vigtig for 
Italiens Forsyning med Levnedsmidler. De sociale Til
stande paa Øen er imidlertid ikke gode, idet Jorden 
ejes af de relativt faa, men meget velstaaende Gods
ejere, medens de talrige SmaabØnder og Landarbej
dere er meget fattige. 

Sardinien er omtrent af samme Størrelse som Sici
lien, men har kun ca. 1 Mill. Indbyggere. Dens Fortid 
er knap sa,a bevæget som NaboØens, men den spillede 
dog under Kampene for Italiens Samling en frem
trædende Rolle som en Del af Kongeriget Savoyen. 
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Befolkningen er saa lavstammet, at det paastaas, at 
de er Verdens mindste Soldater. Den er desuden me
get primitiv og fattig, men Øens Hvedeavl udgØr dog 
et væsentlig Tilskud til den italienske Levnedsmiddel
forsyning. Ogsuu <lcns Fiskeri imllugcr en betydende 
Plads i den fascistiske Produktionsstatistik, men vig
tigst af alt i den nuværende Situation er det dog maa
ske, at Fascismen i sine Selvforsyningsbestræbelser 
har udnyttet de rige Mineralforekomste1-, der bl. a. 
bestaar af Bly, Zink og Jern. Disse for den italienske 
Krigsindustri saa uundværlige Raastoffer fragtes dag
lig over det tyrrhenske Hav og Øger saaledes Øens 
Betydning for Rom. 

- Selv om alle disse Øer i Middelhavssnævringen 
er stærkt befæstede, kan man alligevel næppe sam
menligne dem med Malta, der trods Aksens tidligere 
Herredømme i dette SØ- og Luftrum, ikke kunde 
knækkes. Thi især Sardinien og Sicilien bestaar ogsaa 
af andet end Klipper. De maa derfor snarere sammen
lignes med Kreta. 

Beyen af Tunis afsat. 
Da de allierede gik i 

Land i fransk N ordafri
ka opfordrede Præsident 
Roosevelt Beyen af Tu
nis til at bevilge fri Gen
nemmarch. Men Beyen, 
der hidtil havde rettet 
sig efter Vichy, fulgte 
dog ikke med i Dar
lans hurtige Kulissefor
andring; han stillede sig 
tværtimod i et hjerteligt 
Forhold til Aksemagter
ne, da disse vandt det 
fØrste KaplØb om Tunis 
og Bizerta. 

I Begyndelsen var man 
ikke sikker paa, om 
Beyen handlede under 
Tvang. Men det viste sig 
hurtigt ikke at være 
Tilfældet; og saasnart 
Franskmændene atter 

Beyen af T'llnis. var rykket ind i det 
gamle Palads ved Borda, 

nogle faa Kilometer fra Byen Tunis, blev Sidi Mo
hammed al Mounsaf uden videre afsat og med sine 
25 Haremsdamer transporteret til Madagascar, der ef
terhaanden huser adskillige detroniserede Høvdinge. 
Her boede saaledes indtil for kort Tid siden den be
rømte gamle Oprører Abd-el-Krim, der i sin Glans
periode kæmpede saa tappert mod baade Franskmænd 
og Spaniere. Nu er han imidlertid, af forelØbig ukend
te Grunde, flyttet tilbage til Nordafrika. 

Den afsatte Bey af Tunis blev den 15. Maj afløst af 
Sidi Alim Pascha. Den egentlige Ledelse af Landet 
ligger dog naturligvis paa franske Hænder, og Tunis 
er reelt et fransk Protektorat, selv om Beyen ifØlge 
Kassar-Said-Traktaten udøver den interne Jurisdik
tion over Muhammedanere og JØder. - Det var da 
ogsaa paa dette Grundlag, at den ligeledes nyindsatte 
franske Generalresident General Juin under K.ro
ningshØjtideligheden understregede Frankrigs Vilje til 
at sikre Udviklingen i Tunis, medens Sidi Alim i sin 
Svartale bekræftede Venskabet mellem de to Lande. 

Rumæniens Haab. 
Den 10. Maj 1866 er 

det moderne Rumæniens 
Fødselsdag, idet en Mili
tærrevolte da forenede 
de to oprindelige Pro
vinser Moldau og Vala
kiet under den fØrste 
Cm·ol (Karl af Hohen
zollern-Sigmaringen). 

Under hans Regering 
begyndte Bestræbelser
ne for at indlemme og
saa Transsylvanien, Bu
kovina, Besarabien og 
Banatet i det ny Konge
rige, der dog fØrst blev 
proklameret 1881. Dette 
Maal blev som bekendt 
naaet af Kong Fe1·di-

Kong Mihai. 

nand ved Fredsslutningen efter sidste Verdenskrig; 
og Landet synes da at gaa en rig Fremtid i Møde. 
Men efter Kong Ferdinands DØd 1927 vendte Bladet 
sig igen. Indre Strid svækkede Landet baade indad
og udadtil; og Kronprins Carcil maatte paa Grund af 
sit Ægteskab med Madame Lupescu frasige sig Tro
nen til Fordel for sin da kun 6-aarige søn Mihai. Han 
vendte dog 1930 atter tilbage, men maatte paa Grund 
af sin udenrigspolitiske Kurs igen forlade Landet. Dette 
sluttede Forbund med Tyskland, der dog gik ind for, 
at Transsylvanien skulde gives tilbage til Ungarn, og 
i den Periode, hvor den tysk-russiske Pagt bestod, 
besatte Russerne tillige Besarabien og Bukovina. 

I Øjeblikket staar Rwnænien derfor i et spændt 
Forhold til Ungarn, medens store Dele <- f dets Hær 
kæmper ved Tysklands Side i Rusland, hvo::.· den ifØlge 
officielle Opgørelser har mistet 500.000 dØde og saa
rede. 

Det er Rwnæniens Haab ved disse Ofre at genvinde 
Bukovina og Besarabien. Men rumænsk Politik sigter 
tillige paa det til Ungarn afstaaede Transsylvanien, 
og den 10. Maj 1866 hØjtideligholdes stadig med Fol
kefest og Militærparader. - Billedet viser Kong Mi
hai I, der ogsaa i Aar modtog Folkets Hyldest, ved 
Statschefen, Marskal Ion Antonescu's Side. 

Regelmæssig Trafik gennem Nordøst-Passagen. 
En Meddelelse om, at den tyske Hjælpekrydser 

»Komet« i 1940 gik gennem Nordøstpassagen og 
naaede ud i Stillehavet, har igen vakt Diskussion om 
i hvor hØj Grad Russerne er i Stand til at udnytte 
denne Rute, bl. a. som Forsyningsaare fra U. S. A. -
I Virkeligheden er Forholdet nemlig det, at der alle
rede ved Revolutionens Udbrud fandtes 110 Handels
og 110 Pramskibe i Fart paa de nordsibiriske Havne og 
Floder. Paa dette Grundlag skabte Sovjet en Organi
sation, der ved Hjælp af talrige videnskabelige Eks
peditioner har gennemtrawlet hele Strækningen, saa
ledes at meteorologiske Stationer samt Havne med 
Kul- og Oliedepoter nu sikrer Sejladsen paa hele den 
7519 km lange Strækning fra Murmansk til Berings
strædet. Inde langs de vældige Floder byggedes des
uden - her oppe, langt nord for Polarkredsen - hele 
Byer, der var beskæftiget med Minedrift samt, læn
gere mod Syd, med Hugst i Sibiriens vældige Skove. 

I Aarene 1932-34 fandt den første store General
prøve paa Sejlndsen Sted, idet der i disse Aar sendtes 
3 store Ekspeditioner gennem hele Ruten. Allerede i 
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1936 blev derefter 160 nye Fartøjer sat ind; og Erfarin
gerne Var saa gode, at man for det paafØlgende Aar 
havde Planer om at tredoble denne arktiske Flaade. 
Men saa kom Bagslaget. Farvandene fyldtes pludseligt 
med saa store Ismasser, at de ikke kunde smelte i 
Sommerens LØb, og hele den russiske Ishavsflaade laa 
derfor indefrossen indtil Sommeren 1939. 

Deile bevirkede, ai man maatte nedsætte Tempoet 
i Udviklingen og i Stedet finde paa Parader mod Is
havets Kulde og Is. Derfor sattes Recognosceringen fra 
Luften i System, der byggedes vældige Isbrydere paa 
10.000 Tons og der indfØrtes en systematisk Isbryder
Konvojering for alle Fartøjer. 

Ved Krigsudbruddet med Tyskland havde man saa
ledes 16 Isbrydere i Gang; og i Sommeren 1942 siges 
30 Handelsskibe i Juli og 14 i August at være ankom
met til Arkangelsk gennem N ordØstpassagen. Senere 
er der i Amerika bygget yderligere 5 Isbrydere til 
Ruten, og der sættes sikkert al mulig Kraft ind paa 
at Øge dennes Effektivitet. 

Nordøstpassagens Vanskeligheder er dog betydelige. 
For det første er Besejlingstiden indskrænket til kun 
2½-3 Sommermaaneder, og selv da kan Pakisen 
sætte ind fra Nord. Desuden er Sejladsen baade tids
og kraftspildende for Skibene, og endelig maa der 
regnes med en Isbryder og en Hjælpeisbryder for hver 
Konvoj paa 3-5 Handelsskibe. 

Paa den anden Side har Ruten imidlertid ogsaa -
og særlig under de nuværende Forhold - sine 
Fordele. Først og fremmest er selve Transportvejen 
fra Amerika den korteste og fra de nye nye nord
sibiriske Miner, Savværker m.m. tillige den eneste 
mulige. Dernæst er hele Strækningen paa Grund af 
sin Beliggenhed, sin Taage og Is sikker baade for 
Flyvemaskiner og Ubaade. Først ved Arkangelsk be
gynder Skibene at glide ind i Farezonen, og i samme 
Anledning er Russerne da ogsaa begyndt at udlosse 
dem i østligere Havne. Dette medfører ganske vist, at 
den videre Transport bliver vanskeligere, fordi der 
maa ske en Omladning først til Flod- og derefter til 
Jernbanetransport. Der er derfor paabegyndt et stort 
Jernbanebyggeri, der gennem disse Øde Egne skal fØre 
en Linie fra Kotlas op til Havnen Chabm·ovo ved 
Ishavet. 

* 
Nordøstpassagen kan naturligvis ikke erstatte den 

isfri Vej om Nordkap fra Nordvest. Men det synes 
klart, at Rusland har opbudt alle videnskabelige og 
tekniske Hjælpemidler for at skabe en saa effektiv 
Rute som muligt nord om Asien, for saaledes at naa 
Stillehavet og sine fjerne arktiske Kolonier Hundreder 
af Kilometer nord for Polarkredsen. 

Man har spekuleret paa, hvorfor Amerikanerne sæt
ter saa meget ind paa at hævde deres Positioner paa 
Aleuterne. Disse ligger imidlertid som en beskyttende 
Bræmme for Sejladsen fra Alaskas Havne gennem 
Beringsstrædet mod Nord - og maaske er een af 

Grundene derfor den, at disse samme Øer derved 
netop beskytter NordØstpassagens Østlige Udgangs
punkt og Forbindelse til U. S. A. 

Nordi~k F.nhed 
Efter den socialdemokratiske svenske Forsvarsmini

ster SkOlds energiske 
Fremhævelser af Betyd
ningen af nordisk Sam
ling med fælles Forsvar, 
har nu ogsaa et andet 
Medlem af Sveriges 
Regering, HØjremanden 
Statsraad GOsta Bagge 
paa et MØde i Nykoping 
klart fremhævet dette 
Maal. »Erfaringerne fra 

denne Krig,« sagde 
Statsraaden, »har paa 
det mest eftertrykkelige 
vist, at et Angreb paa 
eet af de nordiske Lan
de paa afgørende Maade 
har paavirket de andres 
Stilling. Derfor er den 
afgørende Faktor i det 

Statsraad GOsta Bagge, 

nordiske Problem Spørgsmaalet om det fælles Forsvar.« 

Ungdommens Værnetjeneste i Sverige. 
Som bekendt finder der i Sveriges Skoler en obliga

torisk fØrmilitær Uddannelse Sted. De civile Lærere 
gennemgaar et kort Kursus, men iøvrigt ledes U ddan
nelsen af militære Befalingsmænd, saaledes som Bille
det viser. 

Svensk Ungdom uddannes til V æ-rnetjeneste. 

Ubaads-Krigen. 
Kampen om Atlanterhavet raser videre og alt tyder 

paa, at Tyskland stadig vil forøge sin Indsats her. De 
sidste - relativt lave - Sænkningstal forklares at 
hidrøre dels fra at Konvojerne har været færre efter 
at Forsyningskampagnen til Nordafrika var endt, dels 
fra at de tyske Ubaade er i Gang med en Omgruppe
ring. Man har søgt at finde ud af, hvori denne Om
gruppering bestaar og er fra nogle Sider kommet til 
det Resultat, at Ubaadene maaske nu trækkes tilbage 
til visse Omraader i Nærheden af de sandsynlige 
europæiske Landgangssteder, for her at kunne kaste 
sig over Transport- og Forsyningsf!aaderne, naar disse 
er samlet paa et forholdsvis lille Areal og derfor frem
byder gode Maal. Den Afspærring mellem Tunis og 
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Italien, som det fornylig lykkedes de allierede at 
etablere, viser - menes der - Rigtigheden af en saa
dan Taktik. 

De allierede siges paa deres Side at sætte flere og 
flere Flyvemaskiner ind paa Ubaadsbekæmpelsen. For 
at disse Maskiner skal kunne fØlge Konvojerne over 
de store Have, bliver imidlertid ogsaa 'flere Hangar
skibe nødvendige. Dette Problem søges IØst dels ved 
at omdanne Handelsskibe til Flyvemoderskibe, dels 
ved at forcere Bygningen af de egentlige Hangar
krydsere. Billedet viser en saadan Nybygning - den 
britiske »Indomitable« -, hvor Flyvemaskinerne sti
ger op gennem Dækket med sammenfoldede Vinger. 

Moderne svensk Materiel. 
Forleden gav en stor Opvisning et Overblik over 

det svenske Luftvaabens vældige Vækst, baade hvad 
angaar Antal og Typer. Billedet viser en Styrtflyver 
i Arbejde. 

Størst Interesse vakte de 2 nye Maskiner, der er 
helt igennem svensk Konstruktion. 

Jageren I 22 er en eensædet Maskine, der i Forhold 
til sin Motoreffekt turde være Verdens hurtigste. Der 
gik 2½ Aar, fra Konstruktionsarbejdet sattes i Gang 
og til Seriefabrikationen begyndte, hvilket tør anses 
for et kort Tidsrum, idet man fØr Krigen regnede med 
5-6 Aar. 

Den hurtige, to Motors Bombemaskine B 18 er den 
første Type af den Art i Sverige. Besætningen er paa 
3 Mand, alle i samme Kabine, der er anbragt usym
metrisk paa Kroppens Overside. Foruden automatiske 
Vaaben medfører den en fuldstændig Installation til 
Luftfotografering, dens vitale Del er beskyttet af 
Panser, og et særligt System hindrer, at Tankene 

tømmes, hvis de gennemhulles af fjendtlige Projek
tiler. 

- Opvisningen overværedes af 300 Rigsdagsmænd, 
der hilste de 2 Luft-Debutanter med Klapsalver. 

Men heller ikke paa Jorden staa1 Sveuskerue lil
bage, naar Talen er om den mest moderne 'Udrustning. 
Det viser Billedet af Tanken, der gaar over Aaen. 

Luftkrigen. 
»Medens de allierede Bombeflyvere i de første 10 

Dage af Maj Maaned kun gennemførte eet større An
greb mod Vesttyskland,« hedder det i et Telegram fra 
Berlin, »er der efter Afslutningen af Operationerne i 

Et af de tyske 'llFlakt'Urmerc. 
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Tunis rapporteret et meget betydeligt Antal Indflyv
ninger over Fæstningen Europa, saaledes at der, selv 
i Tiden fra 1.-15. Maj, har været sat ikke mindre end 
2000 engelske og amerikanske Flyvere ind mod Tysk
lnncl C'llcr cl0 h0:mttc Omrnn<l('r « 'nfa:.:ø Angrøh har ~om 
bekendt stadig tiltaget i Styrke, og fra tysk Side har 
man rnØdt den vældige Luftoffensiv bl. a. ved Hjælp 
af de saakaldte »Flaktiirmer«, - d.v.s. kolossale Kon
struktioner af Jernbeton, der rager op fra Tage og 
Træer og er bestykket med baade let og svært Skyts. 

Foruden Opholdsrum til Besætningen, Køkken, Mar
ketenderi m.m., indeholder disse Taarne tillige of
fentlige Beskyttelsesrum. 

Selve Bygningen bestaar forøvrigt af et Hovedtaarn, 
paa hvis Tag det svære Skyts staar, samt 4 »Smaa
taarne<~ med automatisk Skyts. Billedet viser en saa
dan Standplads, hvor 4 Maskingeværer eller -kanoner 
ofte er samlet til een Piece. Denne kaldes en >>Firling«. 

svensk Militær-Sport. 
Forleden vandt Bohuslans Regiment i Haandbold 

over Livregimentets Grenaderer i Orebro. Kampen 
overværedes bl. a. af Hærens Chef og Kronprinsen. 
Denne sidste overrakte, som Billedet viser, personligt 
Præmierne til de sejrrige Bohuslændinge. 

Mølleplanets Renæssance. 
Det saakaldte »MØlleplan«s Saga syntes en Over

gang ganske ude. Men det har nu vist sig overordent
lig anvendeligt til Minerecognoscering1 fordi det kan 
staa næsten stille i Luften. Billedet viser to svenske 
Planer, der anvendes over Øresund. 

Paa Vagt for Kong Gustav. 
Det svenske Hjemmeværn, der automatisk overtager 

Hjemstavnsforsvaret i Tilfælde af fjendtligt Angreb, 

rykkede den 3. April for fØrste Gang i sin Historie paa 
Vagt ved Kongeslottet i Stedet for Garden. Det er et 
Vidnesbyrd om, hvor fast Hjemmeværnet er forankret 
i det svenske Folk, at store Menneskemasser kantede 
de Gader ,ad hvilke de 50 Mand fra »Matteus Rem
vlirn« med deres 25 Mand stærke Musikkorps i Spid
sen drog frem. Billederne viser ældste og yngste 
Hjemmeværnsmand, der deltog i Vagten, samt dennes 
Indrykning mellem Geværstaderne. »Kan någon skilja 
hemvlirnsmånnen från de mest vfiltrimmade svea
gardister?« spurgte Bladet »Folk och FOrsvar«. 

Kronprinsparrets Sommerresidens. 
I Stedet for den normale Sommerresidens, Graasten 

Slot i SØnderjylland, har Kronprinsparret i Aar valgt 
den smukke gamle Hovedgaard Corselitze paa Falster. 
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God Ide. 
Blandt de mange Breve, »Folk 

og Værn« faar fra vore Læsere, 
skriver en Læge bl. a., at »Folk og 
Værn« er det mest læste Tidsskrift, 
der er fremlagt i Venteværelset. 

En Direktør for en større Virk
somhed skriver desuden: 

»Naar jeg faar »Folk og Værn«, 
lader jeg det ligge en Tid i For
kontoret, hvor Personalet samt de 
mange Bude og Fragtmænd har 
Lejlighed til at se det. Det er mit 
Indtryk, at det læses en Del. -
Hvis jeg paa denne Maade kan 
hjælpe til, at flere og flere be
tragter den danske Soldats Ger
ning som et ærefuldt Job, er Hen
sigten med mit Abonnement op
naaet. - For Fremtiden vil jeg 
desuden sende de læste Eksempla
rer til en herværende Fritidsklub.« 

Ny Radioudsendelse i Juni. 
25. Juni Kl. 17.55 til 18.15 udsen

der Statsradiofonien En By og dens 
Soldater, hvorunder civile og mili
tære Holbækborgere fortæller om 
deres Samarbejde. 

Rettelse. 
I sidste Nummer var, hvad flere 

Læsere har gjort os opmærksom 
paa, Teksten til et Par af de nor
diske Landes Vaabenskjold, der il
lustrerede Folketingsmand Alsing 
Andersens Artikel, blevet ombyttet 
ved et lille teknisk Uheld. Vi gen
tager den Beklagelse af Fejlen, 
som vi direkte har udtrykt overfor 
de paagældende Læsere, idet vi 
takker for den Interesse, de har 
vist Bladet gennem deres Henven
delse. 

Soldatens og Orlogsgastens Dag. 
Landsindsamlingen for »Solda

tens og Orlogsgastens Dag« kul
minerer som bekendt paa Frede
riciadagen den 6. Juli, men alle
rede nu, oplyser Hovedkomiteen, 
har Indsamlingen givet go<le Re
sultater, og alt tegner til en stor 
Sukces. Det er jo ogsaa et godt 
Formaal, Indsamlingen har. Det er 
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»Folk og Værn<<, 
Aargang 1942. 

Foranlediget af den stærke 
EfterspØrgsel er det lykkedes 
at fremskaffe et mindre Parti 
indbundne Aargange for 1942, 
der, smukt heftet i Karton, 
sælges for Kr. 5.00. 

»Folk og Værn«s Ekspedi
tion kan desuden atter levere 
enkelte Numre af 1942 for en 
Pris af 50 Øre pr. Nummer. 

Næste Nummer af »Folk og Værn« 

Paa samme Maade som sidste 

Aar er nærværende Sommer-Num

mer af »Folk og Værn« dateret 

Juni-Juli. Næste Nummer af »Folk 

og Værn« bliver et August-Sep

tember-Nummer, der vil fremkom

me den 15. August. 

som tidligere omtalt ikke Menin
gen, at Private skal sørge for de 
danske Værnepligtige. Herom har 
Forsvarsminister Brorsen sagt, at 
Staten har taget dette som Opgave. 
Men Formaalet er at samle Penge 
ind til et Fond, hvorfra der kan 
uddeles hurtig Hjælp til trængen
de Værnepligtige og deres Familier. 

De unge Socialdemokrater 
og »Folk og Værn«. 

Paa Danmarks socialdemokrati
ske Ungdoms Kongres fornylig i 
København fØrtes en livlig Dis
kussion om D. s. U .s Samarbejde 
med »Folk og Værn«, foranlediget 
af et Forslag fra Odense Afdelin
gen om at afbryde dette Samar
bejde. I Debatten deltog saavel 
den nuværende Landsformand, 
Folketingsmand Victor Gram som 
den tidligere Formand, Journalist 
Poul Hansen, der begge kraftigt 
gik ind for fortsat Samarbejde. 
Kong1·essen fo1·kastede med over
vældende Majoritet Forslaget om 
at bryde med »Folk og Værn«. 

Militært Idrætsstævne i 
København. 

Nr. 6 

Det aarlige Idrætsstævne mellem 
SØofficersskolen og Hærens Offi
cersskoles Officersklasser fandt 
Sted paa Østerbro Stadion den 15. 
Maj. Stævnet, der altid imødeses 
med stor Spænding af de to Sko
ler, fik et smukt og meget jævn
byrdigt ForlØb i det helt ideelle 
Vejr og blev bl. a. overværet af 
Viceadmiral Vedel, Generalløjtnant 
Gørtz, Generalmajor H. 0. Hansen, 
Chefen for Hærens Gymnastik
skole, Oberstløjtnant Schwa1·tz
Nielsen, Officerer og Elever fra de 
to Skoler med PaarØrende og flere 
andre. 

Idrætsstævnet blev indledet med 
en smuk Indmarch under Ledelse 
af Stævnelederen, Kaptajnløjtnant 
P. Christiansen. Der sluttedes med 
en Opmarch foran den store Til
skuertribune, hvor Chefen for Hæ
rens Officersskole, Oberst F.O. Jør
gensen, i en kort Tale aabnede 
Stævnet. - Derefter fulgte Atletik
Øvelserne, der afvikledes hurtigt 
og glat og fremviste meget smukke 
Resultater. Til Slut spilledes en 
kvik Haandboldkamp. 

Idrætsstævnet, der afvikledes ef
ter et særligt Pointssystem, blev 
vundet af Hærens Officersskole 
med 122 Points mod SØofficerssko
lens 120 Points. 

Populært at være Soldat. 
I en Omtale af den nu afsluttede 

Session i Svendborg skriver »Fyens 
Stiftstidende<<, at Udskrivnings
kontoret modtager i hundredevis 
af Ansøgninger fra værnepligtige, 
der selv anmoder om at komme til 
at aftjene deres Værnepligt nu, 
selv om de først skal mØde til næ
ste Aar og maaske endda kunde 
klare sig med at gØre Tjeneste som 
C. B.ere. - Interessen er størst for 
at komme ind ved Livgarden, Ryt
teriet og søværnet, tilføjes det. 

»Vi tror,« tilføjer Bladet, »at dis
se Ønsker fra de unge skal ses 
som et tydeligt - og glædeligt -
Tegn paa, at dansk Ungdom i disse 
Aar har faaet større Ansvarsfø
lelse. Det er blevet populært at 
være dansk Soldat,« 
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2 gode Radioudsendelser. 
Fra Hærens Officersskole blev 

der den 15. April bragt en Radio
udsendelse om Skolens daglige Ar. 
bejde, og den 18. April gaves der 
i en anden Udsendelse en Vejled
ning til de unge, der skulde give 
MØde ved Hær og SØværn i Slut
ningen af April og i Begyndelsen 
af Maj. 

Militærmusik. i Nakskov. 
For fØrste Gang i mange Aar 

havde Nakskov By den 14. April 
atter Lejlighed til at hØre dansk 
Militærmusik. 5. Regiments Musik
korps marcherede - ledsaget af 
Besætningerne fra de i Havnen lig
gende danske Marinefartøjer og 
Halvdelen af Byens Borgere - til 
Torvet, hvor der blev givet en 
Koncert, som blev hilst med stort 
Bifald af de flere Tusind Menne
sker, der overværede den. Den lo
kale Presse udtrykte efter Kon
certen Ønske om en maanedlig 
Gentagelse af Orkestrets Besøg. 

Interesse for Terrænsporten. 
I forrige Nummer fortalte Kap

tajnløjtnant Bay om Terrænsport 
paa Højskole. Efter sit Ophold paa 

FOLK OG VÆRN 

Roskilde Højskole blev Kaptajn
lØjtnanten opfordret til at arran
gere et Kursus i Forbindelse med 
}>De unges Idræt«s La'!Ldsstævne 
22.-25. April. Der var saa stor Til
strømning, at ikke alle kunne kom
me med. 

I Store Bededagsferien holdtes 
desuden paa Roskilde Højskole et 
Terrænsportskursus for Ledere in
denfor Københavns Afdelingen af 
D.s. U. Deltagerne gennemgik un
der Ledelse af KaptajnlØjtnanterne 
Hingel og TØnsberg med Liv og 
Lyst de forskellige Discipliner, og 
der var gensidig Tilfredshed med 
de opnaaede Resultater af Kur
suset. 

Boganmeldelser. 
W. W. Prior: General Kii.hnels 
Dannevirkeopgaver. 
Ejnar Munksgaards Forlag. 
Pris Kr. 4,50. 

Generalløjtnant Prior har i denne 
Bog samlet en Række Opgaver paa 
krigshistorisk Grundlag, som Ge
neral Kilhnel gav Generalstabsele
verne paa Officersskolen ved deres 
Afgangsprøve i 1899. General Prior 
understreger i et Forord, at Løs
ningerne ikke maa opfattes som 
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en Kritik af de i 1864 trufne For
anstaltninger, men fortsætter, »at 
man ikke kan undlade at drage 
visse Sammenligninger mellem Be
givenhederne i 1864 og Kiihnels 
Opgaveløsninger er kun naturligt. 
Saadanne Betragtninger vil uden 
Skade kunne tjene til en Uddyb
ning af de Problemer, der knytter 
sig til de krigshistoriske Tildra
gelser<<. 

Vort Flag. Forlaget Codan. 
I smukt Udstyr og med Forord 

af Hans Kongelige HØjhed Prins 
Knud giver denne Bog en Beret
ning om Dannebrogs Historie og 
Betydning for Danske ude og 
hjemme samt for Værnene. Blandt 
de kendte Penne, der har skrevet 
Bogens Kapitler, kan nævnes 
OberstlØjtnant Thaulow, Kom
mandørkaptajn KjØlsen, Lands
dommer N. V. Boeg og Dr. phil. 
Hakon Stangerup. 

Dansk Stoker & varmekedel Komp.¼ 
Bredgade 58 

Tel1. C. 12179 & C. 14809 

Svensk Forsvarsvilje (Fortsat fra Side 144) 

Det er ikke rigtigt, naar der heroverfor hævdes, 
at Forsvarssagen altsaa for Arbejderne er af materiel 
Karakter. Problemet ligger dybere. 

Oprustning normalt kræve 8-10 Aar, og der er Græn
ser for, hvor meget der i Krigstid kan forceres frem. 

Den svenske Arbejderbevægelse var ingensinde Til
hænger af den marxistiske Sætning om »Arbejderen, 
der ikke har noget Fædreland<<. Aarsagerne kan være 
forskellige. Industrialismen kom sent til Sverige og 
havde da allerede overstaaet de værste Børnesyg
domme. De svenske Industrisamfund ligger jævnt 
fordelt over hele Landet, og der kom ikke den Kløft 
mellem J ordens og Industriens Folk, der kendes fra 
andre Lande. 

Alligevel varede det længe, inden Arbejderne gik 
ind for forsvarsvenlige Synspunkter. I det stormfulde 
Aar 1914 indtog Socialdemokratiet et udpræget Nej
Standpunkt med Krav om Nedrustning. Der var for
skellige Strømninger indenfor Partiet. Branting re
præsenterede (ligesom Stauning i Danmark) den mere 
positivt tænkende FlØj, men ikke desto mindre gik 
han i Tyverne som Politiker ind for en Forringelse af 
Forsvarsordningen (1925), og saa sent som i 1930 ar
bejdede Socialdemokratiet for yderligere Nedskæring. 

Omkring 1935 ændredes Signalerne, ganske som i 
Danmark, og da den anden Verdenskrig udbrød i 1939, 
var den folkelige Samling om Forsvarssagen en 
Realitet. Det siges ikke i Ahlbergs Bog, at det sven
ske Forsvar i 1939 var saa vel udbygget, at det var 
.forberedt paa at mØde Situationerne. Sandheden er, 
at det ikke var <lE>t. T Pt I.and som Sverige vil en 

Hvorfor skulde det vare saa længe, inden hele Fol
ket forvandledes til positive Forsvarsvenner? Det vil 
af mange Grunde være uretfærdigt at rette Bebrej
delser mod Arbejderbevægelsens Tillidsmænd. Svaret 
ligger gemt i den sociale Udvikling, der først sent 
gav de nye Folkelag, som Industrialismen havde skabt, 
en ægte Følelse af Medborgerret i Riget. En demokra
tisk Politik, der sørgede for en bedre Fordeling af 
Goderne, banede Vej for en samlende Forsvarspolitik. 

* 
Dansk Samling om Forsvaret. 

Hvis jeg i Tilknytning til Ahlbergs Bog skulde give 
Udtryk for danske Synspunkter, maatte de faa om
trent fØlgende Indhold: 

1. Et Forsvar maa have positiv Tilslutning fra alle 
Grupper i Folket. En enig Forsvarsvilje er lige 
saa meget værd som det første Panserregiment. 

2. Det er derfor Ønskeligt, at Forsvarspolitikken 
lØftes op over den indenrigspolitiske Debat med 
dens indenrigspolitiske Synspunk.ter. Naar den 
politiske Samlings Tid er forbi, burde Samlingen 
dog fortsat bevares omkring Forsvaret. 

3. Forudsætningen herfor er - hvor inkonsekvent 
det end kan lyde - en Forening af Forsvar og 
Reformer. Erhvervspolitisk og socialpolitisk maa 
der sørges for, at ingen Befolkningsgruppe kom
mer Lil ul slaa uc.leufor Helheden. 
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At tjene og værne alt hvad der er 

dansk og har Historiens og Livets 

Ret i vort Folk er N ationaltidende's 

største Opgave - derfor var N atio

naltidende altid Talsmand for, at 

vore Forsvarsopgaver løstes paa en 
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NU -
ELLER BAGEFTER? 

I den Diskussion om Nordens Enhed, der har mødt 
en saa positiv Indstilling i praktisk talt alle Kredse 

og fremkaldt klare Udtalelser fra fremtrædende sven
ske Personligheder fra Socialdemokraten Forsvarsmi
nister Skold til Højremanden, Minister Bagge, er 
Problemstillingen fra forskellige Hold ·radikaliseret 
paa en Maade, der sikkert er farlig - og desuden kun 
har lidet med Realiteter at gøre. 

Enkelte Røster er begyndt at hævde - eller maaske 
snarere at advare mod at hævde - at den nordiske 
Enhed skal have til Formaal at isolere Norden fra 
Resten af Verden. Dette er jo imidlertid en Tanke
gang, som kun meget faa i de nordiske Lande kunde 
tænke sig at underskrive, endsige tror paa Muligheden 
af at gennemføre. N6rden hverken vil eller kan na
turligvis staa alene i et længere Tidsrum. For at be
vare hele vor materielle og aandelige Stilling er det 
nødvendigt at vedligeholde Forbindelsen med Om
verdenen - og ganske 
uanset denne Nødvendig-

Disse afhænger, fortsættes der, af 3 Ting, nemlig: 
1. Forholdet mellem de nordiske Lande selv. 
2. Nordens Forhold til Stormagterne. 
3. Disses indbyrdes Forhold. 
Dette er ganske vist ikke noget nyt, indrømmes det. 

Men det skal dertil siges, at det er desværre heller 
ikke noget nyt, at visse Kredse saaledes indstiller sig 
paa at se passivt til - for fØrst at tage sin Beslutning, 
naar disse Forhold er afklaret, alt imedens man haaber, 
at andre vil gøre Arbejdet og vi i vor Ubemærkethed 
skumme FIØden. 

Dette er imidlertid en Indstilling, der efter de Op
levelser, vi har haft, forlængst burde have været 
gravsat. 

Thi det er givet, at der i den nærmeste Efterkrigs
tid kan opstaa usikre Situationer i Europa, hvor poli
tiske og Økonomiske Kup søger at skabe og skaber 
Præcedens for den endelige Ordning. Det er tillige 

givet, at vi her i Norden 
har vore egne Ønsker med 

hed ligger en Isolation 
nordisk Tankegang saa 
fjernt som noget. 

INDHOLD 
Hensyn til vor Stilling in
denfor denne Ordning. 

Tanken om nordisk Iso
lation har saaledes praktisk 
talt ingen Tilslutning, og 
Advarslerne mod dem kun
de for saa vidt ignoreres, 
hvis de ikke-bevidst eller 
ubevidst - tillige blev 
brugt som Springbrædt for 
den modsatte Maade at 
stille det nordiske Problem 
op paa. 

Fra forskellig Side bli
ver nemlig nu hævdet, at 
hvor tiltalende Tanken om 
Nordens Enhed end fore
kommer, er det endnu ikke 
Tiden at forberede og ud
nytte de Muligheder, der 
maatte være til Siede, for
di vi endnu ikke ved, 
hvorledes Forholdene vil 
komme til at ligge efter 
Krigen. 

Leder: Nu - eller bagefter ............ 175 

Aude Hansen: Danske Soldater i 1864 

og i Dag ...................................... 176 

Paa Torpedobaadstogt ..................... 179 

Bjørndal Christensen: Hærens Hus-

flidsundervisning ........................... 181 

Paa Tourne til de fynske Garnisoner 183 

Tage Andersen: Vore Dages Bombe-

flyvere .......................................... 184 

H. Harms: Moderne Ubaade ............ 190 

Helmer Ro sting: Det internationale 

Røde Kors ..................................... 193 

Allevegne fra ........ , , ......................... 195 

Sa.tnlebaandet ................................... 199 

- Men i begge Tilfælde 
forekommer det ogsaa gi
vet, at jo tidligere og tæt
tere Norden staar samlet, 
med jo større Vægt kan 
det varetage sine Interes
ser, baadc under den nær
meste Efterkrigstids even
tuelle Usikkerhed, indenfor 
den endelige kommende 
Ordning samt i de Situa
tioner, der maatte opstaa, 
hvis denne skulde skuffe 
eller bryde sammen. 

En modsat Politik turde 
de Erfaringer, vi har gjort, 
have vist Konsekvenser~ 
m~af. 

Kendsgerningerne har 
med al Ønskelig Klarhed 
afsløret, at Norden, i Ste

(Sluttes nederst næste Side) 
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Danske Soldater 
li 

I 1864 og 
li 

I Dag 
Af Ekspeditionssekretær Aude Hansen, 

hjemsendt Menig Nr. 828/1941 

A ntonio GaUenga var en italiensk Forfatter, der 
levede i forrige Aurhundrcdc. Hun deltog ivrigt 

i sit Lands Politik og var i Perioder Medlem af den 
italienske Folkerepræsentation. Til andre Tider med
førte hans stærke politiske Interesser, at han maatte 
gaa i Landflygtighed; og i nogle af disse Landflygtig
hedsaar virkede han som Korrespondent for det en
gelske Blad »Times«. Han udsendtes til forskellige 
KrigsskuepladsP.r, skrP.v saaledes om den amerikanske 
Borgerkrig, om de spanske Kolonikrige og den ita
liensk-Østrigske Krig. - Han var derfor ingen Be
gynder i Faget, da han i 1864 sendtes til Danmark for 
at berette om Krigen mellem Danmark og Preussen

Østrig. 
Hans Breve til »Times« om Iagttagelserne fra Fron

ten er samlet i en Bog, der allerede i 1864 udkom i 
dansk Oversættelse. Skildringerne er klare og levende 
og indeholder foruden Frontberetningerne mange træf
fende Iagttagelser ·af den danske Natur og det danske 
Folkeliv. Medens Gallengas Indstilling overfor Dan
mark ved Ankomsten er kØlig-venlig, vokser hans 
Sympati for Danmark under Indtrykket af de danske 
Soldaters Ro og Mod. Og i Beretningen om den danske 
Soldats Mentalitet ligger Bogens Hovedinteresse- for 
den danske Nutidslæser. Medens man skal søge andre 
Steder for at blive orienteret i Krigens Forhistorie og 
dens strategiske Forløb, finder man næppe nogetsteds 
saa træffende Iagttagelser af den danske Hærs Mand
skab. 

Tapperhed og Tro. 

Gallenga ankommer til Krigsskuepladsen nogle faa 
Dage fØr Dannevfrkes Rømning. Han bliver hurtig 

NU - ELLER BAGEFTER? 
(Fortsat fra Side 175) 

det for en fredlyst Krog af Verden, tværtimod er et 
Knudepunkt, hvor vigtige Økonomiske, politiske og 
militære Stormagtsinteresser brydes og vil brydes, nu 
og i Fremtiden. 

Der er derfor i Dag, som aldrig fØr, Brug - ikke 
for skandinavisk eller intnnational Lyrik, men for 
en positiv Undersøgelse af de reelle Muligheder, der 
bestaar for sammen at hævde Nordens Interesser. Der 
er tillige Brug for at fØlge disse Muligheder op, 
ikke med bleg Forhaandstvivl, men med Tro paa de 

klar over de Danskes fortvivlede Stilling, som han 
skildrer i Dctaillcr og tilfØjcr, »imod alle di:mc mang 
foldige Misligheder kunne de Danske ikke opstille 
andet end deres uforfærdede Tapperhed og deres Tro 
paa et endeligt Held«. Det fØrste Indtryk af de danske 
Soldater skildrer han saaledes: »Saavidt jeg hidtil har 
haft Tid til at iagttage, ere alle de Tropper, jeg har 
set paa min Marsch, dannede af det allerbedste Sol
daterstof. Det er hØje, stærktbyggede, alvorlige, noget 
phlegmatiske Mænd, der synes at være villige til at 
gØre deres Pligt uden at vise nogen Begejstring eller 
Enthusiasme, men som fulkommen er i deres Hænder, 
der skulle fØre dem. - Der er en vis Tunghed, ja, 
jeg kan næsten sige Keitethed i deres Bevægelser, 
sandsynligvis paa Grund af, at de for Størstedelen 
bestaae af Rekrutter og Folk, der hØrer til Reserven, 
som nu ere kaldt bort fra deres fredelige Beskæftigel
ser. Mine Øjne, der ere vante til de franske, italienske, 
preussiske og amerikanske Troppers Bevægelser, mod
tage sandsynligvis et mere ugunstigt Indtryk af den 
nordiske Skoleexercits, end det vilde have været Til
fældet med en Anden, der kun have set engelske Trop
per. De Danske have ikke liden Lighed med de En
gelske, saavel i deres physiske Egenskaber, som i 
deres Holdning og Gang.« 

Gallenga opholder sig i Slesvig By den 5. Februar 
om Aftenen, da han bliver gjort bekendt med Beslut
ningen om Rømningen af Dannevirke. Han skildrer 
de danske Officerers Harme, der vel ikke er saa tem
peramentsfuld som de franskes i en tilsvarende Situa
tion, men ikke mindre dybtfølt og ægte. Siddende paa 
en Trainvogn, deltager han i Tilbagetoget og beskri
ver levende de frygtelige Lidelser Armeen maa gen-

Kræfter, der ligger gemt i Nordens Folk, og med 
Vilje til at gØre, hvad gøres kan, saa snart som muligt. 

Maalet maa være: Hverken Isolation eller en mel
lemfolkelig Ordning som den første Betingelse for 
nordisk Enhed. - Men den mellemfolkelige Ordning 
som Slutsten paa et Arbejde, hvor ogsaa Norden har 
gjort sit for at skabe Tryghed for os selv. Og paa dette 
Grundlag, ærligt og værdigt Samarbejde med andre. 

Derfor gælder det nu, ikke om at vente, men om at 
være forberedt i Tide og ikke komme bagefter. -
Og derfor maa ogsaa lndenrigsmimster JØrgen Jørgen
sens Forslag om saa snart som muligt at skabe et Or
gan, der kan handle for Norden, hilses velkommen, 
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nemgaa under denne sørgelige 
Marsch under »skjærende 
Blæst, fygende Sne og isglat
te Veje«. Men Tilbagetoget 
blev iværksat »med en saa 
beundringsværdig Orden, som 
man kunde vente under disse 
Omstændigheder, ligesom de 
tapre Tropper hele Tiden vi
ste et dristigt Mod og en man
dig Udholdenhed, som fortje
ner en højere Ros end min 
:::lak.kel::; Pen .furmaar al yde 
dem«. 

Glimrende Disciplin og 
sejg Udholdenhed. 

Om Forholdet mellem Be
falingsmænd og Mandskab 
skrives: »Artilleri-Kaptainens 
klare, skarpe, klingende Stem
me havde den samme Virk-

Niels Simonsen: Episode af Tilbagetoget fra Dannevirke 1864. 

ning paa NØierne, som en Trompet. De stade da op, 
villige og parate, Øjeblikkelig rede til at gøre deres 
Pligt med en Subordination, som overgik alle andre 
Troppers, med hvilke jeg nogensinde har marcheret.« 
Under hele Toget har han iagttaget Prøver paa den 
største Sympati for Tropperne, hvilket undrer ham, 
da han har hØrt, at Danskerne skulde være forhadte 
af deres slesvigske Undersaatter. 

Efter at den danske Hær er gaaet i Stilling ved 
Dybbøl, kommer der en lidt stille Periode, som Gal
lenga blandt andet bruger til at .anstille Betragtnin
ger over den danske Soldat. »Der kan ikke være to 
Meninger om, at den danske Hær bestaar af fortræf
felige Soldater, udmærkede ved Styrke og Udholden
hed. De Fleste af dem ere hØje og kraftige Ynglinge 
med hvid Hud, rØde Kinder, stærk Haarvæxt; den 
kvindelige Ansigtsfarve er forenet med mandig Evne 
til at udholde Besværligheder. - - De ere alle vel
tilfredse og ved godt Humeur, holde meget af at synge 
og marschere i Takt efter deres Yndlingssang: »Den 
tapre Landsoldat«. 

Beklædningen skildres som varm og god og Gevæ
rerne udmærkede. De Danske længes meget efter at 
piØve deres Fjenders Styrke i en god, ærlig Kamp, og 
Tanken om en Vaabenstilstand er Galde og Malurt for 
dem, der i det hele er fyldt med Optimisme. 

Om Soldaternes Udholdenhed skrives: »Denne seige 
nordiske Races Udholdenhed overgaar alle Forestil
linger«. »Folkene ere ude, hvorledes Veiret end er og 
udholder ligesaa godt Sne og Frost, som Regn og TØ. 
De er værdige Efterkommere af de Cimbrer, der for
bausede Marius' Romere for saa mange Aarhundreder 
siden ved halvnøgne at gaae paa Jagt i Sneen og ved 
at lave Slæder af deres Skjolde. De danske Soldater 
vise altid den samme Grad af mandig Udholdenhed, 
hvad enten de ere gennemblØdte eller fØlelseslØse af 
:b'rost. De staae, ligge, marschere, hvorhen det blive 
befalet dem, uden, som det synes, at lægge Mærke 
til de Tugtelser, som Himlen behager at sende dem. 

Deres Godmodighed og Samdrægtighed, deres Agtelse 
for deres Officerer, deres Velvillie og HØflighed mod 
alle Mennesker fornægte sig aldrig, enten de ere paa 
Marsch eller i Barakkerne, i Teltene eller i deres 
Kvarterer hos Indvaanerne. Jeg tror ikke, at der er 
forekommet nogensomhelst Klage over dem. 

Selvagtelse og Værdighed. 

Sagen er, at de alle ere velopdragne, hØjt civili
serede Mennesker. De ere i Besiddelse af en Selvag
telse og Værdighed, der erstatter den strengeste Dis
ciplin, og de behandles af deres Overordnede med en 
fortrolig Venlighed, som kun kan vises Mennesker, 
der kjender deres Stilling. Til dagligt Brug ere de just 
ikke muntre, eller rettere støiende. Deres Marsch er 
fast og taus, altid i samlede Masser; jeg saae næsten 
ikke en eneste frivillig Marodeur eller Omstreifer paa 
den sørgelige Retraite fra Dannevirke. De synes at 
have et Slags naturligt Instinkt for Orden og holde 
deres Pladser i Geledderne saa sikkert, som det skete 
ifØlge Tyngdens Lov. Jeg tror, at man endog under 
de haardeste Angreb kan stole paa, at de ville staae 
fast og vise en urokket Kækhed. Derimod kan den 
Raskhed, den hidsige Iver, som Franskmændene kalde 
ela'n, saavidt jeg treer, ikke ventes hos dem. Der er 
imidlertid ingenlunde nogen vranten Gnavenhed eller 
arrig Tilbageholdenhed hos dem. De istemme af og til 
Sange, drive alle Slags LØjer og snakke med hver
andre for at fordrive deres lange danske Mile, men 
i det hele taget, ere de rolige, alvorlige og uforstyr
relige«. 

Et senere Sted skriver Gallenga, at Danskerne vel 
er kække Folk, men som saadanne tilbØjelige til at 
lade det mangle paa Aarvaagenhed, Forsigtighed og 
Snuhed, hvilket blandt andet har givet sig Udslag i 
det :b'orhold, at :b'orposterne blev skudt for langt frem 
mod Fjenden. Det gentages, at de danske Soldater 
ikke er stØjende, lystige, men tilfØjes, at de heller ikke 
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ser gnavne eller misfornøjede ud. De udfØrer deres 
Arbejde med Taalmodighed og Udholdenhed, oftest 
tavse, som Mennesker, der aldrig ville svige deres 
Pligter, men som heller ikke er overmaade glade ved 
at skulle opfylde dem. Deres Holdning er fri, deres 
Blik livligt og deres Mine bestemt, hvad der altsam
men karakteriserer den ægte Soldat. Gallenga er kom
met paa den Tanke, at de alle er BØnder, der nylig 
er komne fra Ploven. Deres Skikkelser er kraftige, 
hØje, Lemmerne er svære og Skuldrene brede og 
runde, og de er velnærede som Følge af deres gode 
Levemaade. 

Officererne. 

Er saaledes Gallengas Skildring af Mandskabet ro
sende, kender hans Begejstring ingen Grænser, naar 
han omtaler Officererne. De bringer ham til at tænke 
paa de stolte Normanner. Smukt lysebrunt eller ka
staniebrunt, ikke sjældent ravsort Haar, klar bron
ceret Hud og Ørneagtige Ansigtstræk er det Billede, 
han har dannet sig. Han regner dog med en betydelig 
tysk Opblanding og beskriver det, han kalder »den 
virkelige skandinaviske Protypus«, der udmærker sig 
ved langt Ansigt med fintmejslede Træk, befalende 
Holdning, en skarp, klangfuld Stemme, en smækker, 
men elegant og velproportioneret Figur. Men hvad 
enten eleres Fremtoning er den ene eller den anden, 
berømmer Gallenga deres Dannelse, HØflighed og 
Sprogkundskaber.-

Efter at det er lykkedes Modstanderne at bringe 
deres Artilleri helt frem til DybbØl By, A vnbjerg og 
RagebØl, paabegyndes 2. April det voldsomme Bom
bardement af Sønderborg. Gallenga, der aldrig har 
haft større Tiltro til Danskernes Mulighed for i Læng
den at holde ud overfor den knusende Overmagt, er 
klar over, at dette er Begyndelsen til Enden. Ogsaa 
de danske Officerer, som han drøfter Stillingen med, 
er klar over Dybbølstillingens Uholdbarhed. De er, 
siger han, totalt fri for Indbildskhed og TilbØje!ighed 
til Praleri og Skryderi og har aldrig undervurderet 
deres forfærdelige Vanskeligheder. De betragter deres 
isolerede Stilling med tavs, men dyb Uro. Men de er 
ikke mindre bestemte paa at forsvare deres Plads 
som Mænd, skønt de ved, at deres Dage er talte. Det, 
de stoler paa, er alene deres ubetvingelige Mod og den 
Fortrøstning, at Verden aldrig skal kunne sige, at der 
er blevet gjort mindre af dem, end der kunde ventes 
af dØdelige Væsener. Gallenga bruger i denne Forbin
delse haarde Ord om dem, der svigtede deres Løfter 
til Danmark. 

Dansk Heroisme. 

Den 10. April stiger Bombardementet til et sandt 
Inferno. De Danske mister i denne og de følgende 
Dage gennemsnitligt 100 Mand dagligt_ Adgangsvejene 
fra Als til Skanserne er i hele deres Udstrækning 
udsatte for Fjendens Ild. Den danske Hær formaar 
med sine glatløbede Kanoner ikke at tage Artilleri
duellen op med Modstandernes riflede Skyts. Den 
danske Soldat maa blot vente og holde ud. Dette kræ
ver, skriver Gallenga, en fast Heroisme, som kun faa 

Tropper kunde være i Stand til at udvise. Soldaterne 
er ikke tvære under disse Omstændigheder, heller 
ikke modlØse, skØnt ikke saa oplagte til Sang, som 
de plejer at være. De gaar med Alvor og Tavshed til 
Arbejdet med den ufølsomme Fasthed, som karakteri
serer dem i Held og Uheld. 

Et Krigsraad beslutter at forsvare DybbØl til sidste 
Blodsdraabe. Gallenga skriver, at dette Offer bringes 
med en Æresfølelse, som det ikke er muligt andet end 
at respektere endog for dem, der ikke kan forstaa den. 

De sidste Breve i Bogen omhandler Stormen paa 
DybbØl og Tilbagegangen til Als. Da Gallenga for
staacligt nok ikke har været Øjenvidne paa nærmeste 
Hold, er Skildringen ufuldstændig og unøjagtig. Dog 
indeholder den en gribende Skildring af General du 
Plats Helted_Ød, da han bagest i de retirerende Kolon
ner med en Haandfuld Folk søger at redde Tilbage
toget. 

• 
Gallengas Breve rummer saaledes megen Anerken

delse af de danske Soldaters og Officerers Holdning. 
Trods deres Mangel paa Hurtighed, Behændighed og 
militær Færdighed, er de dog, deres Mod, Fasthed, 
Udholdenhed og Offervilje taget i Betragtning, gjort 
af det allerbedste Soldaterstof. 

Det SpØrgsmaal ligger nær, om de Egenskaber, som 
Gallenga har iagttaget hos de danske Soldater fra 
1864, stadig findes blandt Nutidens Mandskab. En 
Sammenligning mellem Krigstid og Fredstid lader sig 
selvsagt vanskeligt drage, da Fredstiden navnlig ikke 
giver Lejlighed til at udvise det Mod og Offervilje, 
som Gallenga fremhæver som den danske Soldats 
bedste Egenskaber: Men et enkelt Træk lader sig dog 
nok sammenligne: Præsenterer man ham for en reel 
Opgave, som stiller Krav til hans Forstand og Kræf
ter, og føres han af en Mand, hvis Værdi som Militær 
og Menneske han respekterer, vil han kunne yde og 
bydes praktisk taget ubegrænset. Dette er min Erfa
ring fra en Rekruttid i den koldeste Vinter i 100 Aar, 
en Tid, som uden paa noget Punkt at kunne sammen
lignes med en Krigs Anstrengelser, dog langt fra var 
nogen Sp_Øg. Den urokkelige Forvisning om· vor Sags 
Retfærdighed skabte i 1864 en Solidaritet mellem Of
ficerer og Soldater, der trods alle tekniske Mangler 
muliggjorde en Indsats, som vakte Verdens Beundring, 
og hvis Betydning trods Kampens tilsyneladende 
HaablØshed vi nu alle kan se. 

Denne Solidaritet bØr heller ikke savnes i Dag. 
Trods alle de Vanskeligheder, der for Tiden kan være 
for Hærens Arbejde, ligger det ogsaa i Dag i enhver 
dansk Befalingsmands Haand at appellere til det bed
ste i den danske Soldat. Og den, der kan fortælle om, 
at hans Soldatertid ikke var en sløvende, reglements
bestemt Trædemølle, men en Tid, hvor der appellere
des til alle hans aandelige og legemlige .Kræfter og 
hans eget Initiativ, den Soldat, der kan mærke, at han 
»har faaet noget ud af sin Soldatertid«, han vil ogsaa 
mØde igen med den rette Aand, og han er det virk
somste Middel til ogsaa ude i Befolkningen at skabe 
Forstaaelse for Hærens Arbejde og ny dansk Værne
vilje. 



Luftmaalsskydning fra en Torpedobaad. 

Chef og Rorgænger. Se Tekst paa næste Side. 
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Den danske Flaade løser som bekendt stadig en 
Række fredelige Opgaver i vore Farvande, og her
under er der blevet god Brug ogsaa for vore ældre 
Torpedobaade, I Storm og Stille, ved Dag og Nat 
plØjer de Bølgerne med Dannebrog vajende over Køl
vandet; og vore Dampere saavel som Skipperne paa 
de mange Sejlskibe, der i disse Tider oplever deres 
Renaissance, kipper for dem med Flaget som aldrig før. 

Men imedens gaar Arbejdet sin Gang paa Torpedo
baadene, og naar Vagten er skiftet, og de trætte Be
falingsmænd og Orlogsgaster tørner ind, synker de 
omgaaende i Morfeus' Arme - er Pladsen end nok 
saa trang og ubekvem. 

Selv Chefens Kahyt - der jo ogsaa er Kontor -
er saa lille, at en nogenlunde svær Mand næppe kan 
vende sig derinde; og Næstkommanderende maa tage 
til Takke med »Officersmessen«, der bestaar af et 
Bord samt 2 faste Bænke og ikke er større, end at 
4 Mand lige akkurat kan spise der, uden ligefrem at 
sidde paa Skødet af hinanden. 

Kvartermestrene spiser og sover paa samme Maade 
forude omkring Torpedoudskydningsrøret, og Mand
skabet ligger i Lag lige foran Kabyssen - hvad der 
nok kan give en altid sulten Orlogsgast urolige 
Drømme. 

Kabyssen selv ligner Prinsessernes Pandekagekøk
ken, blot med den Forskel, at den - som hele Skibet 
- lider under det uundgaaelige Kulstøv. For Røgen 
vælter evig og altid ud af den lave Skorsten fra det 
store Maskineri, der fylder Halvdelen af Skibet. 

Det giver ganske vist ogsaa godt med Varme neden
under, ikke mindst i disse Sommermaaneder. Paa 
Dækket giver Himmel og Hav, Fartens Sus og BØlge
sprØjt til Gengæld en Kølighed, der om Vinteren læg
ger et Ispanser over det hele. 

Medens Chef og Rorgænger arbejder samdrægtigt 

Mandskabet ligge1· i Lag. 

Kabyssen. 

paa »Broen«, er det imidlertid heroppe, »det foregaar«; 
- og det foregaar i godt Kammeratskab, for der er 
faa Steder, man kommer hinanden saa tæt ind paa 
Livet som mellem en Torpedobaads snævre Jernsider. 

Grundlagt 1749 

* 
Danmarks førende Dagblad 
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Hærens Husflidsundervisning 
Af Bjørndal Christensen. 

D er har for nogen Tid siden i Pressen været ført 
en Polemik vedrØrende det værnepligtige Mand

skabs Fritidsbeskæftigelse. Man har næret Bekymring 
for, at der ikke blev gjort nok i denne Sag. I den 
Anledning har bl. a. »Dannevirke«s og »K. F. U. M.«s 
udmærkede og uegennyttige Arbejde for paa en god 
Maade at beskæftige Mandskabet i dets Fritid været 
fremholdt. 

Det er derfor naturligt, at der i »Folk og Værn« 
ogsaa gøres Rede for den Indsats, der fra Krigsmini
steriets og Hærens Side nu i 51 Aar har været gjort 
for gennem Husflidssagen at beskæftige Mandskabet 
i Fritiden og derigennem lære Mandskabet noget nyt_ 
tigt, der kan komme det til Gode senere hen i Livet. 
- Thi allerede i 1898 oprettede disse de fØrste Hus
flidskursus. 

Æren for Husflidssagens Fremme indenfor Hæren 
tilkommer Kaptajn J. C. Madsen, der i mange Aar 
forrettede Tjeneste som Kompagnichef i Odense og 
med sjælden Dygtighed og Ildhu tog denne Sag op. 
Han fandt efterhaanden ogsaa villigt Øre og For
staaelse fra de bevilgende Myndigheders Side. 

I ca. 25 Aar var Kaptajn Madsen Krigsministeriets 
tilsynsførende med Mandskabets Undervisning i Hus
flid og SlØjd, et Hverv, som senere blev overdraget 
Kaptajn C. Kampmann, mangeaarig Kompagnichef i 
Fredericia. Kaptajn Kampmann førte i 20 Aar med 
stor Interesse og Nidkærhed Arbejdet videre, saa
ledes at denne Sag nu omfattes· med voksende For
staaelse saavel af de foresatte Chefer som af det vær-

Snedkeri. 

Skomageri. 

nepligtige Mandskab. I denne Forbindelse skal det 
ogsaa nævnes, at en af »Dansk SkoleslØjd«s Fore
gangsmænd, S1ØjdinspektØr Aksel Mikkelsen i en Pe

riode var knyttet til Hærens Hus
flids- og SlØjdundervisning og ud
førte et dygtigt og anerkendt Ar
bejde. 

Undervisningen er frivillig og ta
ger Sigte paa at beskæftige Mand
skabet de lange Vinteraftener paa 
Kaserner og i Lejre. Der bliver un
dervist i almindelige Husflidsfng, 
Snedkeri, Bogbinding og Skomageri. 
Tidligere var ogsaa Snitning med, 
men Mandskabets Interesse synes 
nu særlig at samle sig om Snedkeri 
og Bogbinding. 

Paa Hærens nye Kaserner er der 
de fleste Steder velindrettede og op
varmede Husflidslokaler, der byder 
særdeles gode Arbejdsvilkaar. Un
dervisningen ledes af Hærens mili
tære Husflidslærere, -som er faste 
Befalingsmænd, der har gennem
gaact sætligc Kursus med denne 
Lærergerning for Øje, 

Ledelse og Overtilsynet med Ma-



Side 182 FOLU: 00 VIF:B,N Nr. 7 

Skrivebord og Bogindbinding er færdige. 

teriel samt Administrationen af de Midler, der stilles 
til Raadighed, udføres pa Krigsministeriets Vegne af 
en tilsynsførende med Mandskabets Undervisning i 
Husflid og Sløjd. 

Elevantallet er - i Forhold til den tjenestegørende 
Styrke - stadig stigende og har været helt oppe paa 
ca. 1000 Mand. Materialerne leveres Eleverne gratis, 
og de Arbejder, der udføres, bliver ved Hjemsendel
sen medgivet dem som Ejendom. For at anspore Ar-

Bogbinderi. 

hej<lP-t og Lysten til at fortsætte det ogsa.a efter Hjem
sendelsen udsætter Krigsministeriet desuden adskil
lige gode og smukke Værktøjspræmier til dP dyetigste 
og flittigste Elever. 

* 

Som man vil se af Billederne, ·har der ogsaa i Vin
ter været arbejdet med Lyst og Energi. De Borde, 
Reoler, Taburetter, Kulkasser, Støvleknægte og Bog
bind, man selv har udfØrt, vil altid være et særligt 
kært Minde om Soldatertiden, og selvom Arbejdsfor
holdene paa mange Maader for Tiden er vanskelige 
med Hensyn til Lokaleforhold og Anskaffelse af Ma
terialer, har Udbyttet af det forløbne Vinterkursus 
alligevel været meget tilfredsstillende. Dette skyldes 
i fØrste Række de interesserede og flittige Lærere, 
men ogsaa Eleverne, og det er et glædeligt Tidens 
Tegn, at dansk Ungdom hellere vil lære noget nyttigt 
end ørkesløst drive Fritiden hen i Garnisonsbyernes 
mørklagte Gader. 

FRANS G. BENGTSSON 

RØDE ORM 
En spændende, vittig og drastisk 
Vikinge-Roman, »en Eventyrer
Roman, men ogsaa en erotisk 
Roman ... Bogen vil drage som en 
Magnet. Blot ti Sider inde i Beskri
velsen af Røde Orms Følelser og 
Hændelser vil enhver Læser, selY 
den trægeste, være i hans Magt.« 

Dr. pli il, Frederik Schyberg, 

7½ Krone 

Nu 30.000 Ekspl. 

JESPERSEN OG PIOS FORLAG 

Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands store Dagblad 

- Bladet for By og Land! 
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Paa Tourne til de fynske Garnisoner 

Blandt de Opgaver, der 
paahviler Forsvarsmini
sterens Foredragsudvalg, 
er Afholdelse af Foredrag 
og kunstnerisk Under
holdning for det indkald
te Mandskab. Og paa dette 
Omraade har man fra 
Foredragsudvalgets Side 
for ny lig gjort et nyt 
FremstØd, idet Udvalget 
i Samarbejde med Jydske 
Division engagerede en 
Tourne, der »gjorde« de 
fynske Garnisonsbyer i 
Tiden fra 21. til 28. Juli. Fra Festen i OUe1·up: Soldate1· og Sportsungdom 

hø1·er paa Regimentsorkestret. 

Fra Divisionens Side_ var 
det ordnet saaledes, at 
Regimentsmusikkorpsene 
medvirkede ved Under
holdningsaftenerne. 

De Kunstnere, der elsk
værdigt paatog sig at del
tage i Tourneen - og gik 
op i Arbejdet med Liv og 
Sjæl - var Skuespiller
inde ved Det kongelige 
Teater, Frøken Ingeborg 
Brams og Skuespillerinde 
Fru Grethe Holmer. Inge
borg Brams optraadte i 
Nyborg og Ollerup,Grethe 

Regimentsorkestret musice1·er. Gram-Andersen Terzetten. 

Ingebcrrg Brams. 

Holmer i de Øvrige fynske Garnisons
byer. Endvidere medvirkede en Stu
denterterzet »Gram-Andersen Ter
zetten«. 

Alle Aftenerne var af Garnisons
kommandanterne arrangeret som vir
kelige Festaftener, hvor Soldater, Or
logsgaster og civile Borgere mØdtes. 
Overalt havde man inviteret Byraad, 
Embedsmænd og civile af alle Kred
se med i Taknemlighed over den ven
lige og gæstfrie Modtagelse, de jydske 
Soldater har faaet i de fynske Garni
soner, hvor de nu har Ophold. 

Tourneens største Aften var den 
store Fest i Odense, hvor langt over 
2000 Soldater og civile overværede 
Underholdningen - men iØvrigt var 
dt-'T allr> fifPdPr Pll fortr,rffrliff St~m
ning, der gav et stærkt Indtryk af 
den Fællesfølelse, der i Dag bestaar 
mellem Befolkningen og Værnene. Grethe Holmer. 
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VORE DAGES BOMBEFLYVERE 
Af Chefen for jydske Flyverafdeling, Oberst Tage Andersen. 

D a Flyvemaskinen blev taget i Brug som Krigs
instrument, var det en nærliggende Tanke at 

lade den medfØre Bomber til Bekastning af Maal, der 
i Hovedsagen laa udenfor Artilleriets Rækkevidde. 

Det gjaldt derf0r om at konstruere en Bombema
skine, der, uden at sætte for megen Hastighed til, 
kunde medbringe en forholdsvis stor Last, og efter
haanden deltes Bombeflyvemaskinerne i lette, middel
tunge og tunge Typer samt de to specielle Typer, 
Dykbomberen og Torpedopla'net. 

De forskellige Typer blev dog ikke skarpt afgræn
sede, fordi Bestræbelserne i Begyndelsen især gik ud 
paa at skabe en middeltung Bombemaskine med stor 
Hastighed, forholdsvis stor Bombelast og stor Bevæb
ning, og derudover i et mindre Antal at have en let 
og en tung Bombetype. 

Men det viste 
sig dog hurtigt, 
at de lette og 

middeltunge 
Bombemaskiner 
havde for ringe 
Bombelast til at 
gøre nogen vir
kelig Indsats i 
Forhold til den 
Risiko, som et
hvert Bombetogt 
giver for Tab af 
Maskiner, fordi 
det Antal Vaa
ben de var ud
rustet med til 
Forsvar var saa 

yderligere Bombemaskinens Virkemuligheder. - Man 
kom derfor mere og mere ind paa den tunge Bombe
type~ den »selvforsvarende« Type med den store Ild
kraft og den store Bombelast. 

For .Vestmagterne er de tunge - for Tyskland de 
middeltunge Bombemaskiner Trumf. 

Amerika var som den fØrste Nation inde paa Byg
ning af denne Type, den flyvende Fæstning. De første 
Eksemplarer af Typen havde dog for faa Vaaben og 
gav for mange dØde Vinkler, saaledes at de blev et let 
Bytte for Jagerne. De senere Eksemplarer, der er ud
rustet med 16 Kanoner og Maskingeværer, har imid
lertid gjort det muligt, at Typen kan sættes ind om 
Dagen uden Jagerdækning og klare sig overfor fjendt

lige Jagere, -
ikke uden Tab, 
men med en taa
lelig Tabspro
cent. 

Amerika frem
stiller dog ogsaa 

andre tunge 
Bombetyper, 

saasom Consoli
dated Liberator, 
N orth American 
Mitchell og Mar
tin Morauder, og 
de her nævnte 
tunge Bombema
skiner har en 
Rækkevidde paa 
1000-1500 km 
med en gennem
snitlig Bombe
]ast paa 3 Tons. 

ringe, at de 
maatte dækkes 
af Jagere, og 

disses relativt 
ringe Aktionsra
dius begrænsede Junkers-Ju 88. 

Men ogsaa an
dre krigsførende 
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L~m,11-" i:-r i J.yH1Pl 1:lf i1Pn m1vf.l!'rPnrlP g rig g~r1Pt ovPr 
til en fortrinsvis Fremstilling af tunge Bombemaski
ner. England havde een tung Bombetype, Vickers 
We!lington, og fulgte hurtigt efter med Typerne Short 
StirHng, Lancaster og Handley Page Halifax. Disse 
Typer har nogenlunde samme Rækkevidde som de 
amerikanske Typer. De har dog en adskilligt større 
Lasteevne: Short Stirling kan f. Eks. medføre 8 Tons 
og Halifax 5¼ Tons Bomber ved den nævnte Række
vidde. 

Selvom Moskitoplanet ikke indgaar i Rækken af 
tunge Bombemaskiner, bør det dog omtales paa dette 
Sted, idet man her har sØgt at fremstille en Bombe
maskine med en Hastighed, der under visse Forhold 
ligger tæt oppe mod Jagerens. Det er udfØrt paa føl
gende Maade. Dels har Moskitoplanet en Motor, der 
udvikler størst Antal Hestekræfter tæt over Jorden, 
hvorimod Jagermotoren udvikler flest Hestekræfter 
i 5-6000 Meters Højde (Jagernes normale Arbejds
omraade), dels skal og kan Moskitoplanet ikke an
vendes til Dyk og andre voldsomme Manøvrer, hvor
for den har mindre Styrke i Opbygningen, derved 
opnaas mindre Vægt og forøget Hastighed. Under 
visse Forhold har Moskitoplanet ingen Vaaben, hvilket 
igen sparer Vægt og Øger Hastigheden; og naar det 
har kastet sine Bomber og flyver tæt over Jorden, vil 
dets Hastighed derfor ligge nogenlunde paa HØjde 
med den, Jagerne kan præstere tæt over Jorden. -
I andre Tilfælde er Moskitoplanet dog bevæbnet. 

Tyskland har i Modsætning til sine Modstandere 
hovedsagelig holdt fast ved de middeltunge Typer og 
har kun fremstillet faa tunge Bombetyper, og saavidt 
det kan ses ikke mange Eksemplarer af disse Typer. 

Af vigtigere middeltunge Typer maa nævnes Ju 88, 
Dornier 217 og Heinckel 111, - af tunge Bombetyper 
Heinckel 177 og Focke Wulff Kurier. 

Bombelast, Rækkevidde og Kasteafstand. 

Angivelsen af en Maskines Bombelast gælder natur
ligt indenfor en bestemt Rækkevidde; skal Flyvningen 
gøres længere, bliver Bombelasten tilsvarende mindre. 

Heinckei 111. 

Man kan saaledes regne med, at en Bombemaskine 
kan medfØre Ph a 2 kg Bomber pr. Hestekraft inden
for kort Afstand, og at Bombelasten derefter falder 
med 1 kg pr. Hestekraft for hver 1000 km, der lægges 
til denne Afstand. 

Bomberne inddeles i Minebomber, Sprængstykke
bomber, Panserbomber og Brandbomber. Jeg skal 
ikke komme nærmere ind paa de forskellige Typer, 
men kun anføre, at Minebomber, der skal virke ved 
Sprængladningen, har en Vægt fra 500 kg op til 4000 
kg. Til nærmere Forstaaelse af Sprængladningens 
Størrelse i en Minebombe skal jeg blot nævne, at 
medens en 38 cm's Granat, hvis Vægt er ca. 900 kg, 
har en Sprængladning paa kun 70 kg, har en Mine
bombe paa 900 kg en Sprængladning paa 500 kg. 

Bomberne var tidligere anbragt under Krop og 
Planer, men under Hensyn til Luftmodstanden an
bringes de nu, naar det kan lade sig gøre, inde i 
Kroppen. 

Skal en Bombe træffe Maalet ved Kast fra 4000 
Meters HØjde, maa den udløses ca. 4 km fØr Maalet 
ved Kast fra 1000 Meters HØjde i ca. 2 km's Afstand, 
og ved Kast fra 50 Meters Højde i ca. 400 Meters Af-

Moskito. 
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,qtnnd, JVHff Ji'ly 
vemaskinens 

Hastighed er ca. 
500 km i Timen. 

De fleste Bom
bemaskiner er 
pam;relle, saale
des at der for 

hvert enkelt 
Medlem af Be
sætningen fin
des en snæver 
Panserbeskyilel
se i den Retning, 
hvori dets Vaa
ben virker. 

Dag- og 
Natangreb. 

1 TI"'gl"'n kim li'fl) 
rermaskinen ud
føre lnds1gtnin
gen, medens de 
Øvrige Maskiner 

i Formationen 
k.asier paa Tegn 
fra denne. Ka

stene udfØres 
som Salvekast, 
hvor Bomberne 

udløses samti-
digt, eller som 
Rækkekast, hvor 
de enkelte Bom
ber udløses med 
afpassede Tids
mellemrum. 

* 
Bombeflyverne 

er den offensive 
Del af Ltifrvaab-

Dornier 217. Ved Angreb om 
Natten vil Bom-

net. Dets Opgaver ligger dels i det operative Omraade 
ved Angreb mod Flyvepladser, Jernbaner, Havne, 
Skibe o. lign.1 dels i det taktiske Omraade, som en Ud
videlse af Artilleriets Virksomhed ved Angreb mod 
Fæstningsanlæg, Artilleri i Stilling og mekaniserede 
Tropper, idet Bombeflyverne her udnytter deres i For
hold til eget Artilleri større Bevægelighed, større 
Træfsikkerhed overfor mindre bevægelige Maal, lige_ 
som de i kuperet Terrain ikke hindres i Bombekast
ning paa Grund af dØde Vinkler. Endelig har Bombe
flyverne Opgaver til Ødelæggelse af den fjendtlige 
Krigsindustri. 

Man maa tillige gøre sig klart, at Bombeflyvevæ
senets Indsats til Støtte for Kampen paa Jorden aldrig 
vil være afhængig af en besværlig Forsyningstjeneste, 
idet Driftsmidler, Ammunition og Bomber altid kan 
afhentes langt bag egen Front udenfor den egentlige 
Kampzone. Det maa ogsaa fremhæves, at intet andet 
Vaaben har saa store Muligheder for en overraskende 
Indsats. 

Bombeangreb kan udfØres saavel om Dagen som om 
Natten, men af Hensyn til Træfningssandsynligheden 
vil man udnytte Dagen til Bombeangreb, naar ikke 
særlige Forhold som et stærkt fjendtligt Luftværns
eller Jagerforsvar eller ufordelagtige Styrkeforhold 
nødvendiggør, at Natten benyttes. 

Ved Angreb om Dagen vil Maskinerne optræde i 
Formation. Har Angrebsmaalet et stærkt Jordforsvar, 
vil man i Reglen lade nogle Bombemaskiner (lette) 
foretage Lavangreb (Dykangreb) mod dette, medens 
tunge Enheder bekaster Hovedmaalet ved HØjangreb. 
Har Angrebsmaalet tillige Jagerforsvar, dækkes de 
angribende Bombemaskiner af Kampflyvere. 

Under Tilflyvning flyver Bombemaskinerne i tæt 
Formation, hvor Angreb af Jagere truer, og i aaben 
Formation, hvor Beskydning fra Luftværnsskyts kan 
ventes. 

Kastes Bomberne ved Hjælp af Sigteapparater, vil 

bemaskinP.rne 
gaa enkeltvis, hvilket dog ikke hindrer, at flere Maski
ner samtidigt kan komme ind over Maalet, blot fra 
forskellig HØjde og Retning. Om Natten vil det i Reg
len være nødvendig at anvende Lysjaldskærme til Op
lysning af Angrebsmaalet. Ved kombineret HØj- og 
Lavangreb vil Lavangrebets Maskiner blive sat ind 
mod Luftværnsskytsets Projektører. I lyse Nætter 
kan Bombemaskinerne optræde i mindre Formationer. 

Dykbombere og Torpedoplaner. 

Dykbombeangreb anvendes mod relativt smaa, ofte 
bevægelige Maal. Ved denne Angrebsmetode kastes 
Bomberne under Dyk. I Krigens Begyndelse anvend
tes en Dykkevinkel paa ca. 80 Grader, men man synes 
nu som Regel at anvende en Dykkevinkel paa 45-60 
Grader. 

Dykningens Varighed er i Reglen 6-7 Sekunder. 
Ved Indsigtningen anvendes et Gyrosigte, og Føreren 
skal kun tage Hensyn til Vindens Indvirkning paa 
Bomben under Faldet, samt ved bevægelige Maal dis
ses Pladsændring i Bombens Faldtid. Dykbombema
skiner angriber ikke i Formation, men eventuelt i 
St1·øm efter hinanden fra forskellige Retninger. 

Angreb med Torpedoplaner maa af Hensyn til en 
rimelig Træfning foretages paa kort Afstand (mellem 
1000 og 2000 ro), og da der inden Kastet maa foretages 
et ret langt Opløb i lav HØjde af Hensyn til Indsigt
ning, vil Beskydning fra et angrebet Krigsskib kunne 
blive ret intensiv, hvorfor man foretrækker at angribe 
ved Daggry, i Skum.ringen eller i diset Vejr. Skal An-

,, (JJi. gaar ogsaa i. 

Statsbanernes Kino" 
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Tallene paa Skitsen viser: 

1. Bombekasteren. 
2. Navigatør, der ogsaa fungerer som 

Bombekaster. 
3. Opbevaringssted for Navigatørens 

Faldskærm. 
4. Fotografia.pparat. 
5. Stort Bombemagasin. 
6. Navigatør. 
7. Flyvemekaniker. 
8. Radiotelegrafist. 
9. Brændstoftank i forreste Del af 

Bæreplan. 
10. Bombemagasin i Bæreplan. 
11. Underste!let (indtrukket). 
12. Olietank. 
13. Brændstofianke. 
14. Balanceklap. 
15. Brædt, der anvendes til Motoreftersyn. 
16. Stort Bombemagasin. 
17. Rør for Nedkastning af Lysbomber. 

18. Reserveudgang. 
19. Dør. 
20. Toilet. 
21. Halehjulet (indtrukket). 
22. Lysbomber. 
23. Lysbomber. 
24. Stige til Brug under Lastning og 

Eftersyn af Bæreplan. 
25. Reserveudgang. 
26. Ammunition. 
27. Vædsketank til P1·opellernes Afisning. 
28. Køje. 
29. I!tbeholdere. 
30. Pejlanordning. 
31. Mekanike1·ens Plads. 
32. Lem for astronomiske Observationer 

o. Iign. 
33. Mekanikerens Instrumentbræt. 
34. Ferskvandsbeholdere. 
35. Første og anden Flyver. 
36. Afd1fftsmaale1·. 

Paa det venstre Plan kan man helt inde ved Roden skimte Ordene» Dinghy stowage«, 
og de henviser til et Rum bagved den inderste Brændstoftank, hvor Gummibaaden ' 

er stuvet ned. 

grebet foretages i klart Vejr, bØr det støttes ved andre 
Flyvemaskiners direkte Angreb mod det paagældende 
Krigsskibs Luftværnsskyts, saa dettes Ild mod Tor
pedoplanerne mindskes. 

Selve Torpedoen er under Krigen udviklet saa me
get, at den nu kan kastes f1·a ca. 150 Meters Højde og 
mPrl a50 km's Hastighed1 mod henholdsvis 50 m og 
200 km ved Krig,::ms Udbrud, - et Forhold, der for-

bedrer Torpedoplanets Chancer for at undgaa Træf
ning fra Krigsskibenes Luftværnsskyts. 

Torpedotræffere vil altid være farligere for Krigs
skibe end Bombetræffere, fordi de træffer Skibet un
der Vandlinien, hvor Panseret er svagere. Særlig 
virkningsfuldt er de magnetiske To1·pedoer, der eks
ploderer under Skibets KØl og derved rammer Skibets 
svageste Sted. 
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MODERNE UBAADE 
Af Orlogskaptajn H. Harms. 

Den »lille Krigs« Vaaben. 

»Nød lærer nøgen Kvinde at spinde<< - og de 
Lande, der ikke havde Raad til eller Mulighed for 
at bygge Slagskibe, maatte gaa andre Veje for, fra 
smaa, billige Enheder alligevel at komme Slagskibene, 
der oprindeligt var Havets Eneherskere, til Livs. 'Tal
rige er de Opfindelser, talrige de Projekter, der har 
gjort og skulde gøre Mine- og Torpedovaabnet virke
lig effektivt. Under den forrige Verdenskrig regnedes 
Skibs-Artilleriet for Hovedvaabnet til søs. Man reg
nede efterhaanden dette for et Dogme. Sandheden er 
vel blot, at det svære Skibsartilleri i Praksis giver 
de lettere Enheder saa frie Virkemuligheder, at Tor
pedoer og Miner, den saakaldte »lille Krigs« Vaaben, 
kan mØde op med deres store Resultater. 

* 
Denne 1>lille K1·ig« kræver Mulighed for overrasken

de Angreb, og de Problemer, som man fra Under
vandsbaadsvaabnets Vedkommende har lagt særlig 
Vægt paa at faa lØst, er derfor fØlgende: 

a) Den elektriske Torpedo, saaledes at dett~ Vaa
bens Achilleshæl - Torpedokølvandet - bliver 
usynligt. 

b) Samvirke mellem Luftfartøjer og Undervands
baade, saaledes at Undervandsbaadene i Tide kan 
dirigeres ind paa Konvojernes Ruter. 

c) Konstruk-
tion af tynde og 
lange Periskoper, 
saaledes at Un
dervandsbaaden 
vanskeligt kan 

opdages - hver
ken fra Luften 
eller fra søen -

og vanskeligt 
vædres af Un
dervandsbaads

jagere. 

d) Udvikling af 
Undervands

baadstyper, der 
er saa lidt støj
givende som mu
ligt, thi dette gør 
det vanskeligt at 
stØjpejle, samti
dig med at Un-

pejler kan skyde i stor Dybde og bedre undgaa de 
farlige Dybdebomber. 

e) Bygning af ganske smaa Undervandsbaade, der 
med 1 a 2 Mands Besætning har Mulighed for at snige 
sig ind, endog paa det læge Vand, i og ved Havne, og 
paa den Maade overraske Skibene i deres Basis. 

Undervandsbaadstankeren. 

For de oceangaaende Undervandsbaade, der er den 
ene Part i »Slaget om Atlanterhavet«, er et af de store 
SpØrgsmaal imidlertid: 

»Hvorledes kan Undervandsbaaden paa det aabne 
Hav blive forsynet med Olie, Torpedoer og de hun
drede andre Ting, der er nødvendige, saafremt Baa
den skal kunne operere langt fra Basis gennem Maa
neder, naar fjendtlige Luftfartøjer og Undervands
baadsjagere i størst mulig Udstrækning holder Havet 
under Observation?<< 

Dette Problem kunde selvfølgelig ]Øses ved at gøre 
Baaden tilstrækkelig stor; men de store Baade er 
mere saarbare overfor Angreb med Dybdebomber end 
de smaa, - og de er desuden selvsagt langt dyrere i 
Anskaffelse og Drift. 

Under den den forrige Verdenskrig, da Luftfar
tøjerne endnu ikke var i Besiddelse af den store Ak
tionsradius og Driftsikkerhed som nu, og da Radio
teknikken var langt mindre udviklet, havde Under-

vandsbaadene 
gode Muligheder 
for at forsyne sig 

fra »neutrale« 
Skibe eller fra 
egne Handelsski
be, der var ud
rustet som Hj æl
pekrydsere og 

Forsyningsskibe. 

Men nu maa 
der andre Midler 
til; og fornylig 
er det blevet be
kendt, at de ty
ske Undervands
baade i Atlanter
havet forsynes 

med Olie 0. s. V. 

fra store Fragt
U ndervandsbaa
de (U-Tankere). 

dervandsbaa
rlrnr .'~"Jv Vf'<] 

Hjælp af Egen- U-Tankbaad forsyner en Front-Ubaad med Brændstof. 

Der er herved 
nær vcU Ope 

rationsomraa-



Nr. 7 FOLK OG VÆRN Side 191 

1. 45 cm To1·pedo i Udskyd
ningsrør; der findes iait 2 
Torpedoer. 

2. Forreste Trimtanke, 

3. I!tflasker. 

4. Bagbords Ballast-Tank. 

5. Akkumulatorer til Frem
drivning. Undervandsbaa
den anvender elektrisk 
Fremdrift baade i Over
fladen og neddykket, hvor
for Aktionsradius ikke kan 
være :;tor. 

6. Fører og Torpedoskytte. 

7. Taarnluge. 
8. Bagbords Ballast-Tank. 

9. Trykluftsflasker. 

10. Elektromotor til Fremdriv
ning af Baaden. 

11. Maskinpasser. 

12. Maskinpasserens Værk
tøjsrum. 

13. Sprængladning til even
tuel Ødelæggelse af Un
dervandsbaaden. 

14. Agterste Trimtanke. 
15. Ror til Sidestyring. 

16. Styremekanisme til Side
og Dybdestyring. 

17. Bagbords Dybderor. 

derne - skabt svømmende Forsyningsbaser, der kan 
tilkaldes pr. Radio, og her bliver Undervandsbaade, 
der har jaget sig tomme fo.r Olie under Forfølgelse af 
en Konvoj, atter fyldt op. Særlige Konstruktioner til
lader - selv i svær SØ - hurtigt at skabe Forbindelse 
mellem Baadene, og gennem Slanger kan den kost
bare Olie pumpes over. 

Viser der sig under dette Arbejde en Mastetop over 
Kimingen, eller nærmer et Luftfartøj sig, forsvinder 
baade den lille Kamp-Undervandsbaad og den store, 
brede Tankbaad i Dybet. Naar Fjenden atter er for
svundet uden at observere den skjulte »Basis«, kan 
Forsyningstjenesten derefter fortsættes, og U-Tanke
ren giver igen Olieslangen over til den anden Under
vandsbaad. Naar den er fyldt op, kan den atter afgaa 
til sit Angrebsfelt paa Konvojruterne. 

Del' kan tl1J!.UUm1 1)lJ,;,1,1 ford11g,.~ minrlr<' R0pnra 
tioner i rum sø. Thi U-Tankeren har tillige Repara-

tionsværksted, Lager af Reservedele o. s. v. Endvidere 
har den Læge og et Lazaret, saaledes at syge og saa
rede kan transporteres til Hjemmehavnen. 

Endelig bestrider U-Tankeren den ikke mindst vig
tige Posttjeneste. Thi sømanden kan udholde Stra
badser og Savn gennem Maaneder paa Havet, men 
en Hilsen fra Hjemmet giver Moralen et vældigt Ryg
stød. 

De nye U-Tankere har saaledes givet Undervands
baadene yderligere Frihed i deres Operationer. Naar 
Modstanderne har koncentreret stærke Ubaadsjager
styrker i et Omraade, kan Undervandsbaadene der
for forlægges til et andet Angrebsfelt. Den flydende 
Basis - U-Tankeren - flytter med, og fØrst naar 
Beholdningerne er udtømt, gaar den tilbage til Basis
havnen. Muligvis ledsager den en anden Undervands
baad, der skal hjem til Reparation. - I store Under
vandsbaadsværfter og Dokker paa Frankrigs Vestkyst 
- VfT'rftrr og Dokk0r1 <l0r 0r hrmkyttet. mod de svæ
reste Bomber af metertykt Beton - repareres og klar-
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gø1c:s Daadene de1eJ:te1 paany Ul 'l'og!e1 }Jdd. de slon~ 
Hi:tyP. 

Den japanske Dværg-Undervandsbaad. 

Flere Aar fØr Krigen havde man rygtevis hørt, at 
Japan anvendte en saakaldt »levende Torpedo«. 

Udskudt fra et Skib styrede en enkelt Mand - der 
til Gengæld gik med i Løbet - selve Torpedoen, til 
den ramte Modstanderen, og med den japanske Men
lalilel in mente var der en udbredt Tro paa, at der 
laa Sandhed bag disse Rygter. 

Den virkelige Sandhed er imidlertid maaske, at 
Japan raader over to Dværg-Fartøjer, nemlig den 
nn kPndte japanske 2-Mands Undervandsbaad plus 
en Stormtorpedobaad, som den kendes fra Italien. Den 
sidste blev omtalt i sidste Nummer af »Folk og Værn« 
under »Allevegne fra«, men dens Konstruktion er iØv-
rigt lidet kendt. · 

Den japanske 2-Mands Undervandsbaad har man 
mere Kendskab til. 

Efter det i Historien enestaaendc Slag i Pearl Irar
bour paa Hawaii den 8. December 1941 er der nemlig 
offentliggjort Tegninger af denne Lilleput-Under
vandsbaad, der sammen med Luftfartøjer af forskel
lige Typer: Torpedoplaner, Dykkebombe- og Horison
talbombeluftfartøjer, har skabt den »lille Krig« en 
Plads i Krigshistorien, som intet vil kunne rokke. 

Japan var vel klar over, at Slagskibe i Forbindelse 
med andre Vaaben vilde være en afgjort Betingelse 
for et heldigt Forsvar af det japanske Ø-Rige og det 
nu erobrede Ostindien; men det havde ikke derfor 
glemt at udvikle den »lille Krigs« Vaaben, og det 
lykkedes dem i denne Situation virkelig ved Hjælp af 
disse at slaa en meget stor Del af den amerikanske 
Slagskibsflaade ud. Japans egen Flaade har derved 
faaet en relativt langt større Betydning. 

Det viste Billede af 2-Mands Undervandsbaaden og 
dens Moderskib »Taigei« viser tydeligt Konstruktio
nen og Anvendelsen af disse Baade. 

Fra Moderskibets Dæk kan de, fra to Kraner, fires 
i Vandet ligesom en almindelig Motorbaad. Og Moder
skibet kan desuden have et Par SØ-Luftfartøjer, der 
kan udskydes med Katapult og anvendes til at rekog
noscere for Undervandsbaadene, inden de sendes i 
Angreb. 

Moderskibet »Taigei« er et Skib paa 10.000 Tons. 
Dets Længde er 197 m, og det IØber 20 Knob. Luft
værnsskytset bestaar af 4 Stk. 12,7 cm og 12 Stk. 
Maskingeværer og Maskinkanoner. Besætningen er 
413 Mand, og desuden er der Plads til 400 Mand til 
Bemanding af de smaa Undervandsbaade og tre SØ
Luf\IartØjer. 

A/S CARL PETERSEN 

HOLBÆK TØMMERHANDEL 

Telefon Holbæk ?.O ou 6?.0 

, 

Hovedstadens 

Brugsforening 
A. m. b. A. 

Fyns Tidende 
t-,OC. 1-.cikd oØ- 1-~e 

Køb altid paa Rejse Morgenbladet Fyns Tidende 

Hold Fyns største og bedste Blad 
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DET INTERNATIONALE RØDE KORS 
Af Helmer Rosfing, 
Direktør for Dansk Røde Kors' Kontor for udenlandske Anliggender og Krigshjælp. 

RØDE KORS er blevet til paa Slagmarken. Det var 
Schweizeren Henry Dunants Oplevelser under 

Slaget ved Solferino i 1859, og den Bog han skrev 
derom, der gav StØdet til Oprettelsen af Hjælpefor
eninger for Pleje af saarede under Krig rundt om i 
Landene. Fra en ringe Begyndelse er RØde Kors i 
Aarenes LØb vokset til at blive en verdensomspæn
dende Organisation med over 40 Millioner Medlem
mer. Opgaverne er ogsaa vokset. Fra oprindelig kun 
at gælde Plejen af saarede udvidedes de til navnlig 
under den første Verdenskrig 1914---18 ogsaa at om
fatte Hjælp til Krigsfanger og under den nu paa
gaaende Krig i stort Omfang Hjælp til krigsramte 
Civilbefolkninger. Desuden har RØde Kors foruden 
sine Krigsopgaver optaget en omfattende Fredsvirk
somhed med Nødhjælp i Ulykkestilfælde og Arbejde 
for Fremme af Folkesundheden. 

Røde Kors Tanken er udsprunget af Kristendommens 
Lære om Næstekærlighed, saaledes som det særlig har 
fundet sit Udtryk i Lignelsen om den barmhjertige 
Samaritan, der har givet Navn til RØde Kors' store 
frivillige Hær, Samaritterne. Røde Kors hjælper der
for alle nØdlidende uden Hensyn til Nationalitet, Re
ligion eller politisk Anskuelse. Derfor har de, der kun 
ønsker, at Røde Kors skal hjælpe dem, man af poli
tiske eller religiØse Grunde sympatiserer med, intet 
forstaaet af RØde Kors Tanken. 

RØde Kors Mærket - det røde Kors paa hvid Bund 
- er opstaaet ved en Ombytning af Farverne i det 
schweiziske Flag, der er rØdt med et hvidt græsk 
Kors i Midten. Det schweiziske Flag har ligesom Dan
nebrog og det italienske Kongeflag - Huset Savoyens 
Flag - sin Oprindelse i den gamle Korsfarerorden 
Johanniternes Mærke. Johanniterne, der er den æld
ste Korsfarerorden, var som Sygeplejeorden - Hospi
talsridderne - i mange Henseender en ForlØber for 
RØde Kors, og de endnu eksisterende Grene af Orde
nen i England, Tyskland og Italien samarbejder med 
RØde Kors. Danmark er saaledes ved sit internationale 
Symbol, Dannebrog, ganske særlig knyttet til RØde 
Kors, og der er da ogsaa fra Danmark saavel under 
den fØrste som under den nu paagaaende Verdenskrig 
ydet en stor Indsats under RØde Kors Mærket, som har 
gjort Danmarks Navn elsket og æret af Tusinder af 
Mennesker i mange Lande. 

Navnet det internationale RØde Kors benyttedes 
fØrst i 1928 efter en Overenskomst mellem de to store 
internationale Organisationer: den gamle internatio
nale Genferkomite, stiftet i Geneve 1863 og den efter 
Krigen 1914-1918 stiftede Liga af nationale RØde Kors 
Selskaber. Arbejdet mellem de to Organisationer er 
fordelt paa den Maade, at Komiteen, der udelukkende 
bestaar af Schweizere, og derfor kun er international 
i sit Virkefelt, men ikke i sin Sammensætning, tager 
sig af Krigsopgaver og 3und1ske Spørgsmaal, medens 
Ligaen beskæftiger sig med Fredsopgnver. Ligaen, der 
havde sit Sæde i Paris, er under Krigen flyttet t.il 
Geneve, og har sammen med Genferkomiteen dannet 

Fra Udvekslingen af haardtsaarede Krigsfanger: 
Ankom.st til Lissabon af saarede Englændere. 

et Fællesudvalg for Hjælp til krigsramte Civilbe
folkninger. 

Det juridiske Grundlag for RØde Kors' Virksomhed 
findes i Genferkonventionerne. Den første Genferkon
vention om Hjælp til saarede i Krig blev underskrevet 
i 1864. Den blev revideret 1906 og senere i 1929. 
Samme Aar blev underskrevet RØde Kors' andet store 
diplomatiske Instrument, Krigsfangekonventionen, der 
er blevet kaldet Krigsfangernes Magna Charta, og som 
giver detaillerede Regler for Krigsfangernes Behand
ling. 

Det Internationale Røde Kors' Virksomhed falder 
som ovenfor nævnt paa 3 Omraader: 1) Hjælp til 

Udskibning af italienske haardtsaarede Krigsfanger. 

saarede, 2) Hjælp til Krigsfanger, 3) Hjælp til krigs
ramte Civilbefolkninger. 

Hjælp til saarede. 
Ved Genferkonventionen er det røde Kors indfØrt 

som Beskyttelsesmærke for Hærens Snnitetsformatio 
ner og Hospitaler, som de krigsfØr12:nde: skal respek
tere. Under hver Krig klages der fra begge Sider 
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over Modstandernes Misbl'ug af eller Mangel paa Re
spekt for MærkPt. DPt Pr dPn intP-rnationalP. Komite, 
der er det rette Forum for Indgivelse af Klager. Kla
gen forelægges den anklagede Part til Udtalelse1 og 
begges Fremstillinger offentliggøres. Derimod udtaler 
Komiteen ikke nogen Dom. Klagerne gaar især ud 
paa, at Mærket er misbrugt til Camouflering af mili
tært vigtige Maal, - Ammunitionsdepoter og lignende 
- eller, at Modparten har bombarderet Røde Kors 
Hospitaler eller sænket Hospitalsskibe. 

Hjælp til Krigsfanger. 
I Geneve oprettedes saavel ved den første som ved 

den anden Verdenskrigs Udbrud et Agence Centrale 
des Prisonniers de Guerre. Dette Krigsfangekontors 
Virksomhed har omfattet fØlgende Omraader: 

1) Formidling af Efterretninger til og fra Krigs
fangerne. Straks efter Tilfangetagelsen har enhver 
Krigsfange Ret til at underrette sin Familie og Inter
nationalt RØde Kors om sin Adresse og sit Befindende. 
Desuden fremsender de krigsførende Stater Lister 
over Krigsfanger til Geneve, hvor der oprettes et om
fattende Kartotek, der sætter RØde Kors i Stand til 
at besvare Forespørgsler vedrørende de enkelte Krigs
fanger, og videreformidle Meddelelser til dem fra 
deres Familie. Det samlede Antal Kartotekskort ud
gjorde allerede i 1942 efter 2 Aars Krig over 10 Mil
lioner. Indtil Udgangen af samme Aar var der over 
Geneve fra Krigens Begyndelse formidlet 19 Millioner 
Breve og Kort fra og til Krigsfanger. 

2) Materiel Hjælp. Over det internationale RØde 
Kors formidles Forsendelsen af Levnedsmidler til 
Krigsfanger fra deres Hjemlande, dels individuelle 
Pakker dels kollektive Sendinger. De fØrste sendes 
direkte til Fangerne, de sidste til de af Fangerne i 
Lejrene valgte Tillidsmænd, der foretager Uddelingen. 
De fleste Levnedsmiddelforsendelser foregaar over 
Lissabon saavel til tyske Krigsfanger i oversøiske 
Lande som til allierede Krigsfanger i Europa. For de 
sidstes Vedkommende har det Internationale Røde 
Kors fragtet en Del portugisiske Skibe og selv kØbt 
et belgisk Skib, der sejler under schweizisk Flag, til 
at transportere Varerne til Marseille eller Genua, 
hvorfra de videresendes med Tog til Geneve. Her 
findes store Depoter, hvor Sendingerne fordeles paa 
de enkelte Lejre. Man vil forstaa, at det drejer sig 
om Transporter af stort Omfang, naar man erfarer, 
at der alene til de engelske Krigsfanger i Tyskland 
indtil November 1942 er blevet afsendt ialt 50 Millio
ner kg Levnedsmidler. 

Det Internationale RØde Kors har offentliggjort en 
interessant Statistik over Fordelingen af Levnedsmid
ler mellem Krigsfanger efter de forskellige Nationa
liteter. I Tidsrummet 1. Januar-31. Oktober 1942 
har en amerikansk Krigsfange eller civilinterneret 
modtaget 26.6 kg pr. Maaned, en Belgier 1.3 kg, en 
Englænder 19.0 kg, en Franskmand 1.8 kg, en Græker 
9.5 kg, en Hollænder 2.2 kg, en Nordmand 12.4 kg, en 
Polak 1.0 kg, en Russer 0.5 kg og en Serber 0.5 kg. 

3) Lejrbesøg af Internationalt RØde Kors Delegere
de. I saa at sige alle krigsførende Lande opretholder 
det Internationale RØde Kors permanente Delegatio
ner, hvis Medlemmer alle er Schweizere. Disse besø
ger regelmæssigt Fangelejrene, hvor de har Lejlighed 
til at tale direkte n11-"1l F;:ingPJllP oe B"fhP }>ie , .. 1, hla11. 
Billede af Forholdene. Særlige Lægedelegationer er 
medvirkende ved Udtagelse af syge Fanger til Hjem
sendelse. 

Hjælp til k.rigsramie Civilbefolk.11.i11ge1·. 

Paa Grund o.f Krigens stndig mere og mere udpræ 
gede totalitære Karakter, hvorved dens Virkninger i 
stor Udstrækning rammer Civilbefolkningerne, har 
Internationalt RØde Korn maattet udstrække sin Virk
somhed til ogsaa at omfatte disse. Krigsfangekontoret 
har saaledes maattet organisere en særlig Tjeneste til 
Formidling af de saakaldte )>messages-civils«, kort
fattede Meddelelser paa 25 Ord, som over Internatio
nalt RØde Kors kan sendes paa særlige Røde Kors 
Formularer fra Privatpersoner til Privatpersoner i 
Fjendeland eller i besatte Omraader. Disse Meddelel
ser maa være af rent personlig Karakter, og Forret
ningskorrespondance ad denne Vej er ikke tilladt. Af 
disse Formularbreve er der over Internationalt RØde 
Kors formidlet over 10 Millioner. 

Foruden Formularbreve kan der formidles telegra
fiske Meddelelser og Eftersøgninger. Denne Telegram
tjeneste er ligeledes meget omfattende. Alene i een 
Maaned er der i Geneve modtaget 8.922 Telegrammer 
og afsendt 2.687. 

Den materielle Hjælp til Civilbefolkninger er blevet 
organiseret af det af den Internationale RØde Kors 
Komite og Ligaen oprettede Fællesudvalg »la Com
mission Mixte de Secours de la Croix-Rouge Inter
nationale«. Dels har RØde Kors indsamlet Million
beløb, der er anvendt til IndkØb af Levnedsmidler, 
Medikamenter og Beklædningsgenstande, dels har det 
formidlet Forsendelser fra de nationale RØde Kors 
Selskaber. 

Der er hovedsagelig blevet ydet Hjælp til Belgien, 
Polen og Grækenland. Da det sidstnævnte Land i 
ganske særlig Grad var truet af Hungersnød, lykke
des det det Internationale RØde Kors ved Forhand
linger med de allierede at opnaa Lempelser af Blo
kaden for særlige RØde· Kors Skibe, der bragte Lev
nedsmidler fra Canada og Tyrkiet til Grækenland. 
Ikke mindre end 8 svenske Skibe har i 1942 gaaet i 
regelmæssig Fart paa Ruten Canada-Grækenland og 
hver Maaned bragt 15.000 Tons Korn og andre Lev
nedsmidler til Athen, hvor Uddelingen har fundet 
Sted dels ved Internationalt Røde Kors' schweiziske 
delegerede, dels ved delegerede fra Svensk RØde Kors. 

* 
Det Internationale RØde Kors' Virksomhed præger 

nu fuldstændig den tidligere Folkeforbundsby. Me
dens Folkeforbundspalæet henligger dØdt, og de store 
Hoteller, hvor tidligere alle Nationers Flag vajede, 
staar tomme, ses nu RØde Kors Flaget overalt. Et 
stort Antal af Geneves offentlige Bygninger og to af 
de store Hoteller er taget i Brug af RØde Kors. Det 
beskæftiger en Stab paa ca. 3000 Personer. Den inter
nationale Komites Medlemmer leder personligt Arbej
det. Præsidenten er den tidligere Præsident for den 
internationale Domstol i Haag, den kendte Jurist, Pro
fessor Max Huber, Lederen af Krigsfangekontoret er 
Forfatteren Jacques Chenevi€re, og Lederen af Hjæl
pen til Civilbefolkningen er Danzigs sidste HØjkom
missær, Dr. Carl Burckhardt. 

De overordentligt hØje Administrationsudgifter, der 
belØber sig til flere Millioner om Aaret, afholdes dels 
af den schweiziske Regering, dels ved Bidrag- fra de 
lnie-;f1;J1·PnrlP Lande ne fra P1 iva!inc;l.ifnlinJJPr. DPr Pl 
over det Internationale RØde Kors fra Krigens Be
gyndelse til Dato ydet Hjælp for et Beløb, der over
stiger 1 Milliard schweiziske Francs. 
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Partisanerne i Rusland. 
Da den tyske Damptromle i Sommeren 1941 rullede 

frem mod Maalet Moskva, var det, ifØlge »Deutsche 
Allgemeine Zeitung«s Skildring~ umuligt at rense ud 
i det store Omraade, der blev okkuperet. Den tyske 
Strategi gik derfor ud paa at sikre sig Støttepunkter 
og Forbindelseslinier - Veje og Jernbaneknudepunk
ter blev Offensivens Hovedmaal, mens store Land
strækninger fik Lov at ligge udenfor de direkte Krigs
begivenheder. Til disse Omraader strømmede da de 
Sovjet-Tropper, der havde mistet Kontakten med Ho
vedstyrken, flygtede Krigsfanger og andre, som var 
flygtet fra de besatte Byer. 

»I Ly af Nattens tætte MØrke,<~ skriver Bladet vi
videre, »undsættes disse Partisanstyrker af de sovjet
russiske Luftstyrker og faar paa denne Maade Vaaben, 
Ammunition og Radioapparater, saa de .stadig kan 
være i Forbindelse med Sovjetledelsen paa den anden 
Side Fronten. Fødevarer faar de fra den stedlige Be
folkning, men det tyske Militær skrider haardt ind 
over for de civile, der vover at støtte Friskarerne.<< 

Bladet paapeger yderligere Partisanernes Opfind
somhed, naar det gælder om at slippe uden om de 
tyske Poster. »En gammel Bondegaard viser sig Gang 
paa Gang at være en fuldt moderne Radiostation, en 
fredelig Bondekone er hyppigt en Amazone med et let 
Maskingevær under Skørterne, og den dumme Bonde
dreng, der kører af Sted med et Læs Roer, gør alt for 
at aflede de tyske Soldaters Opmærksomhed fra de 
Geværer og den Ammunition, der ligger skjult i Bun
den af hans Vognlæs.« 

Artiklen fremhæver, hvor veludrustede Partisa
nerne er og paapeger deres forblØffende effektive 
Organisation, der bl. a. har ytret sig i Oprettelse af 
»Miniature Sovjetrepublikker«, i de Omraader Parti
sanerne har besat. 

»Hvis disse lovløse Partisanstyrker er opfindsomme, 
saa er de tyske Soldater det dog ikke mindre,« skriver 
Bladet videre og fortsætter med en Række Meddelel
ser om Bekæmpelsens Former. Langs Jernbane
linierne er Skoven ryddet bort, saa Landet ligger 
aabent og lettere kan bevogtes. Byer og Landsbyer 
minder mest om en gammel romersk Grænsepost i 
Gallien. De er omgærdet med vældige Pallisader, og 
Vejene, der fører ind til Byerne, spærres af Pigtraad 
Oif svært.h0.vmhn0.dC1 VnR"t.por,1.m·. Indn i ByC1n C1r efor 
rejst Udkigstaarne, saa Vagtmandskabet stadig kan 
være i Forbindelse med hinanden. 

Den interessante Artikel slutter med at fremhæve 

de tyske Bestræbelser for at forhindre Nyrekruttering 
af Partisantrapperne. Et særligt vaagent Øje holder 
man med den russiske Ungdom, der efter den gennem
gribende og langvarige Uddannelse i Komsomol -
Ung-Kommunisternes Sammenslutning - er særlig 
lydhØre over for Partisanernes Lokketoner og let fri
stes til at ombytte Skolebænk med Friskaremandens 
Gevær og Sprængladning. 

»Bekæmpelsen af Partisanerne paa Østfronten er 
stadig et vigtigt Problem for den tyske Hærledelse og 
kræver af den tyske Soldat bestandig Udfoldelse af 
den største Opfindsomhed,« skriver »Deutsche Allge
meine Zeitung« til Slut. 

»Thi Partisanerne er 
for de tyske Soldater 
som et Saar, der ikke viI 
læges, og som fremby
der en Kilde til Uro og 
Irritation. Helbredelse 
vanskeliggøres yderlige
re af Saarets Størrelse,« 
hedder det. »Saaledes 

huserer Partisanerne 
særlig i det udstrakte 
Omraade, der rummer 
Byerne Gomel, Brjansk, 
Minsk, Smolensk og Vi
tebsk og det øvre Løb 
af Floderne Beresina, 
Dvina og Dnejpr. 

- Paa Balkan huserer 
Partisanerne som be
kendt ligeledes, især i 
de bosniske, kroatiske 
og serbiske Bjerge, og 
deres Bekæmpelse er 
meget vanskelig i disse 
vilde Egne. Paa Billedet 
ses en tysk Bjerg-Jæger 

»paa March« under 
Kampen med General 
Mikailowitz' Folk. 

Korn og Kød. 
Argentina er den sidste af de sydamerikanske Sta

trr, rlPr rndnn ilrlrr r-r i Krig rllr-r hnr nfhrnd1. c]c,n 
diplomatiske Forbindelse med Aksen. Grunden hertil 
er, at Landets to vigtigste Eksportartikler, Korn og 
Kød, hidtil er blevet afsat i Europa, medens U. S. A. 
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ingen Brug har for dem. Argentina øn~ker derfor 
længst muligt at bevare Forbindelsen til den gamle 
Verden; desuden er en stor Del af Befolkningen af 
italiensk Afstamning, samtidig med nt der findes et 
stort og velorganiseret tysk Mindretal i Landet. 

Paa den anden Side er U. S. A.s politiske og Økono
miske Indflydelse i stadig Stigen, hvilket f. Eks. har 
givet sig Udslag i, a-, Deputeretkammeret ganske vist 
med knebent Flertal foreslog Regeringen at bryde 
med Aksen. 

Præsident Castillo. General Ramirez. 

Da en Militæropstand derfor fordrev Præsident Ca
stillo og indsatte General Ramfrez i hans Sted, troede 
man i fØrste Omgang, at Brudet med Aksen vilde 
følge hurtigt efter. Dette er imidlertid ikke sket, og 
forelØbig maa Ramirez' Magtovertagelse vist nærmest 
ses som en Støtteaktion for Castillos Politik, idet den 
nye Regering dog søger at bedre Castillos efterhaan
den spændte Forhold til U. S. A. 

Nye Vaaben. 
Det forlyder, at Amerikanerne har ændret deres 

4 Motors Boeing 17 og Liberator Bombemaskiner, saa
ledes at de nu kan medføre en 2000 kg Bombe under 
hver Vinge, ligesom der er truffet andre Foranstalt

. ninger til at forøge Bombelasten. Denne skulde der
for nu være vokset fra 3¼ å 4 til 10 Tons. Denne store 
Last kan imidlertid kun bringes frem over relativt 
korte Afstande, og det antages at betyde, at disse 

Amerikansk Amfibiebaad. 

Maskiner skal anvendes paa aclvc Invm:;lonskrlgsBk.ue
pladsen i Europa. 

Et andet - men betydeligt mindre - Invasions
vaaben er den amerikanske kombinerede Land- og 
Søautomobil. I Vandet kobles Drivkraften fra Hjulene 
over paa en Propel. »Køretøjet« er bevæbnet med 
en 30 mm Maskinkanon. 

Invasionsstyrkerne har forøvrigt igen mØdt den 
nye tyske 50 Tons Tank »Tiger«, der viste sine gode 
Egenskaber i Tunis. 

Mod Partisanerne i Rusland har de tyske Tropper 
desuden taget et nyt Vaaben i Brug - en Panservogn, 
der kører paa. Skinner for at beskytte Etappetjene
stens vigtige Jernbaner. Det sidst udkomne Nummer 
af Tidsskriftet »Die Wehrmacht« bringer et Billede uf 
dette Køretøj, som i Lighed med saa mange andre af 
den Slags Nyskabelser er blevet improviseret af de 
tyske Tropper selv, da Manglen paa et effektivt For
svarsmiddel mod Partisanerne stadig blev mere aaben
bar. Det nye Panservognstag er i Hovedsagen kon
strueret af Ødelagte russiske Tanks; det har en Ha
stighed som et Hurtigtog, og Besætningen udrustes 
fØrst og fremmest med lette Vaaben, fremfor alt Ma
skingeværer og Haandgranater. 

Fra det belejrede Leningrad. 
Leningrad er blevet Kvindernes By, skriver »Ga

zette de Lausanne« i en Øjenvidneskildring fra den 
russiske ØstersØby. De vaabenfØre Mænd befinder 
sig næsten uden Undtagelse ved Fronterne udenfor 
Staden, men inde i Leningrad hersker der ikke desto 
mindre febrilsk Aktivitet Døgnet runde. Dag og Nat 
arbejdes der paa at gøre Forsvaret endnu mere fuld-

Russisk Landsby. 

kornment. Gaderne er spækket med Barrikader, som 
stadig gøres stærkere. Hus efter Hus forvandles til 
Fort eller Fæstning. Overalt ser man Arbejdskolon
ner, som rekrutteres blandt Civilbefolkningen og næ
sten udelukkende bestaar af Kvinder og gamle Mænd. 
Kvinderne har næsten ogsaa helt og holdent indtaget 
Mændenes Pladser i Fabrikkerne, Polititjenesten vare
tages af Damer, og Vagtposterne ved Industriværker
ne og de vigtige offentlige Bygninger tilhører lige
ledes det saakaldte svage Køn. Børn under tolv Aar 
er næsten alle evakueret. Kun faa Sporvogne er i 
Gang, og de er altid overfyldt af ArhPjr!PrP P]]Pr Snl
dater. Kl. 20 træder det almindelige Udgangsforbud 
i Kraft, og Stilhed sænker sig over den belejrede By. 

Administrationen i Leningrad ledes af Kommissær 



Nr. 7 FOLK OG VÆRN Side 197 

Popov. Hmu,; llovedopn.1.vr> h;11 VffTt~I nt. op:iporr. OG" 
likvidere eventuelle Spirer til en Femte Kolonne, og 
nu menes Faren for en saadan Organisations Eksistens 
at være fjernet. 

I Øjeblikket gør han alt for at genindføre normale 
Forhold i Byen. Myndighederne har ::;at et stort Ap
parat i Gang for at skaffe Orden i Levnedsmiddel
spØrgsmaalet, og Gaver fra hele Rusland er i LØbet 
af den sidste Tid strømmet ind til den belejrede By. 
»Kø'erne foran Butikker er i alt væsentlig forsvun
det,« erklærer en Korrespondent til et russisk Blad, 
»og paa Gaderne kan man nu atter kØbe Varer ved 
Boder og hos Gadehandlere. En stor Del af disse Va
rer er Gaver fra Befolkningen i de mindre hærgede 
Dele af Sovjctunionen,11. 

Rationeringen gennemføres fortsat med stor Omhu 
og efter det forlængst planlagte Skema, som, efter 
alt at dØmme, stadig kan overholdes. 

»Allierede« Panserregimenter i Tyskland. 
I tyske Militærkredse udtaler man sin uforbeholdne 

Anerkendelse af den amerikanske »Sherman-Tank«. 
Denne Tanktype stiftede specielt det tyske Afrika
Korps Bekendtskab med under Kampene i Nordafrika, 
og den blev derefter ogsaa indsat paa Sicilien. 

I denne Forbindelse har den tyske Panserekspert, 
General Guderian i LØbet af de sidste Maaneder fore
taget et interessant Eksperiment, idet han har op
rettet to Øvelsesregimenter, det ene udrustet med 
erobrede russiske Steppetanks af Modellen )>T. 34«, og 
det andet med de amerikanske »Sherman-Tanks«, der 
er taget som Krigsbytte under Felttoget i Tunis og 
derefter transporteret til Tyskland. 

Dette »Sherman-Regiment« er senere blevet kom
pletteret med andre amerikanske Tanks af Typen 
»General Lee«, der er erobret under Kampene paa 
Østfronten. 

De to Regimenter er desuden blevet rekrutteret med 
udvalgt Mandskab, det »amerikanske« saaledes fra 10. 
og 21. Panserdivision, der deltog i Afrika-Kampene. 

En amerikansk »General Sherman« paa Forsøgsstadiet. 

Men Hem1i.izten mcU diGsc io ;}nlli'i'rødø,r P;;im:0rformo
tioner er ikke at indsætte dem paa nogen Front; de 
skal udelukkende anvendes til Eksperirnenier med dei 
Maal for Øje ai opøve den rette Forsvarstaktik mod 
de fjendtlige Panservognstyper. 

Det »russiske« Øvelsesregiment hor i adskillige Maa
neder været forlagt et Sted i Mellem-Tyskland, me
dens »Sherman-Regimentet« er stationeret i det nord
tyske Kystomraade. Her har man saa eksperimenteret 
med Panservognsmodellerne under de mest forskel
lige Forhold og er, siger en Meddelelse fra Berlin, 
kommet til det Resultat, at man er fuldt paa det rene 
med den russiske 'l'anks Svagheder, medens den Tak
tik, der skal anvendes overfor den amerikanske Tank, 
P.ndnu ikke er klar. Denne Tanks Hurtighed og Man
øvreringsevne samt dens hØje Konstruktion gør det 
nemlig meget vanskeligt at finde den »dØde Vinkel«, 
der har saa stor Betydning for Nedkæmpelsen af Pan
servogne. 

I »Tilfældet Sherman« maa man anlægge en helt 
ny Taktik, erklærer de sagkyndige Kredse. Og da 
man formoder, at denne Tanktype vil komme til at 
spille en overmaade stor Rolle under en eventuel In
vasion paa Fastlandet, har man afholdt omfattende 
Øvelser med denne Tank i et udpræget Invasions
landskab. 

De svenske Lejdebaade i Havn. 
Efter at det er lykkedes Regeringen at genoptage 

den svenske Lejdebaadstrafik, der er saa vigtig for 
vort Broderland, er de første Skibe i Løbet af Som
meren indtruffet fra det lange og uønskede Ophold 
i Sydamerika eller den brasilianske Havn Bahia., 
hvortil de, der var i rum SØ, blev kommanderet, da 
Lejdebaadstrafikken blev standset. Gensynet mellem 
Besætningerne og deres paarørende i Sverige blev 
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derfor s::orlig hjcrkligt, oij paa Billedet m:m »Skogo. 
land«s Kok, Frank Sprimont, hilse paa sin Kone og 
sit syv Maaneder gamle Barn, der for fØrste Gang ser 
sin Far. 

Damperen »Temnaren« Iaa f. Eks. fire Maaneder 
i Bahia. Besætningen fortæller herfra, at Spiritus var 
dyrere end i Sverige, og at Kartofler næsten ikke var 
til at opdrive. Al Kørsel med Privatbiler var forbudt; 
til Gengæld kostede det kun 4 Øre at kØre med Spor
vogn. Majsen er ogsaa billig; den koster kun 1 Øre 
Kiloet. Men Kul findes næsten ikke, og derfor fyrer 
Elektricitetsværket i Buenos Aires med Majs. 

Bjørneøen. 
Et af de faste Punkter paa den angelsaksiske Konvoj

rute fra Island, nord_ om Norge til de russiske Havne 
ved lshavet, er BjØrneøen, som vi bringer et Bil
lede af. 

Bjørneøen. 

Maagerne har her i Tusindvis af Rugepladser, og 
naar et Skib nærmer sig, staar de over Øen som en 
hvid Sky. Paa det sydlige Næs ligger en Klippe om
trent af Form som en Sukkertop og kun forbundet 
med Resten af Øen ved en smal Klipperyg_ Som man 
ser paa Billedet, har Havet endda gennembrudt denne 
forneden, saaledes at der er fremkommet en Port, saa 
stor at SmaafartØjer kan sejle igennem den. 

Nye franske Frimærker. 

Fra Frankrig. 
I Frankrig møder Laval 

en Modstand fra Befolk
ningens Side, som van
skeliggør ham at gennem
føre sit Samarbejds-Pro
gram med Tyskland. Og
saa Marskal Petain synes 
efterhaanden at staa ret 
ensomt, til Trods for sin 
oprindelige Popularitet og 
de Taler, hvormed han 
fra Tid til anden henven
der sig til det franske 
Folk. 

Som bekendt er i den 
sidste Tid over 40.000 
unge Franskmænd flygtet 
over den spanske Græn
se for at undgaa den Ar
bejdspligt-Lov, hvorefter 
mange af dem sendes til 

Tyskland. Men akØnt Situationen :maledes r,ynr:,"S ;;ikrr.r
pet, gØr Regeringen sig de største Anstrengelser for 
at gennemføre sit Program med Hensyn til 8amar
bejde med Tyskland og for at bringe Orden i Landet. 
- Billedet viser de sidste franske Frimærker med 
Billeder af Petain og Propaganda for »Fædreland« og 
>)Arbejde«. 

Propaganda for 
Værnene. 

Der drives over 
hele Sverige en 

energisk og 
maalbevidst Pro
paganda for V ær
nevilje og For
staaelsen af Vær
nenes Betydning 
og Arbejde. Her
under tages alle 
moderne Meto
der i Brug, ogsaa 
farverige Pjecer 
og Plakater. -

Billedet viser 
Kystartilleriets 
mangefarvede 

Plakat, tegnet af 
den kendte Teg
ner GDsta Aberg. 
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bf nalionalf cflo,•værk. 

HALFDAN BARFOD 

VOR FLAADE 
I FORTID OG NUTID 

Bind I foreligger. Bind li udkommer 

omkring Nyfaar 1944. 

Hvert Bind er paa ca. 500 Sider 

med adskillige Farvebilag, Kort~ 

skitser m. m. 

Pris Kr. 40,00 pr. Bind, indbundet 

solidt og smukt. 

NORDISKE LANDES BOGFORLAG 
ALFRED CHRISTENSEN FREDERICIA 
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»Militærfri« Lærer. 

I Foreningen III Regiments 
Blad » VoldflØjen« for August re
fereres af K. U.s K1·onik 1. Juli 
1943: 

P!ads ti!bydes I 
Lærer. 

En ung Lærer - helst øvet og 
miUtærfri - med en god Lærer
eksamen og desuden Real- eller 
Studentereksamen, og som kan 
undervise i Fagene: Regning, Hi
storie, Tegning, Sang og Gymna
stik i de fØrste Mellemskoleklas-
ser, kan faa Plads ved ....... . 
Realskole. Personlig Henvendelse 
ved nærmere Aftale. Telf. 143. 

Ja, De tror vel næppe Deres 
egne Øjne, men denne Annonce 
stod faktisk at læse i Medlems
bladet for Danmarks Lærerfor
ening, »Folkeskolen« Nr. 23 af 10. 
Juni 1943 ! Længe.re er vi altsaa 
ikke naaet herhjemme, end at Re
præsentanter for det nye Slægt
leds Opdragere, de Mennesker, der 
fØrst af alle burde have Forstaael
sen af Værneviljens Betydning, 
stadig er af den Opfattelse, at man 
endnu i Krigens Aar kan tillade 
sig at avertere efter en Lærer, der 
»helst skal være militærfri«. 

Soldatersange 
I Artiklen: Sange for Værn og 

Folk i sidste Nr. havde der des
værre indsneget sig et Par Tryk
fejl. Sinclairvisen var saaledes na
turligvis populær i N arge, ikke i 
Sverige, og Marseillaisens FØdscls
aar er 1792, ikke 1892. Forfatteren, 
Kaptajn Arne Stevns henleder iØv
rigt Opmærksomheden paa, at den 
tyske Sang »Ich hatt' ein Kame
raden« ogsaa stammer fra Napo
leonskrigen, - nemlig fra Tysk
lands Frihedskrig. 

K. U,s ny Sangbog 
er nu udkommet. Den er udarbej
det af Chr. Lauritz Jensen, der har 
lØst sin Opgave særdeles smukt og 
samlet 240 Salme1\ Sange og Viser 
med sikker Sans for, hvad Ung
dommen ønsker. Bogen er indbun
det i grØnt Bind med en smuk Om-
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slagstegning af Zelius Madsen, -
fem vilde Svaner over en Kæmpe
hØj. 

»Aldrig mere Krig«. 

Dette Blad bringer paa første 
Side af sit Nr. for Juli 1943 -
efter Lederbladet - en Artikel af 
Kommunelærer Einar Nielsen, 
hvori det bl. a. hedder: 

»Det maa være muligt at skabe 
en Værnevilje uden Begejstring 
for Militærvæsenet. Det maa være 
muligt hos Ungdommen - og hos 
de ældre med, f. Eks. dem i Sol
daterforeningerne - at forene en 
selvfØlgelig Vilje til at ville værne 
sit Land nied en Følelse af Skam 
paa Menneskehedens Vegne over, 
at det endnu skal være nødvendigt 
at anvende saadanne Midler«. 

Der vil blive Brug for, at vi mere 
end i Ord viser Vilje. 

Fra V. U.s Landsstævne refere
rer Organisationens Blad: »Dansk 
Folkestyre« bl. a. fØlgende U dta
lelse af Landsformanden, Gaard
ejer Alfred Larsen om Værnevilje 
og nordisk Fællessakb: 

»Det er for mig at se en Lykke 
for os, at det nu ser ud til, at der 
paa en bred Front kan skabes 
Enighed og Forstaaelse om hele 
dette SpØrgsmaal. Folk og Værn 
har indtil nu gjort et prisværdigt 
Arbejde herfor. Det er vor Tro og 

Obe,·st!. H. A. V. Hansen, V. U.s 
Næstformand, Redaktør af »Dansk 
Folkestyre«, Hans Bagge, og Kom-

mandØrkapt, G. de Lichtenberg. 
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Haab, at der ud i Fremtiden, naar 
det os givne LØfte om Frihed og 
Selvstændighed bliver indløst, vil 
blive Brug for, at vi mere end i 
Ord viser Vilje til Værn om vort 
dyrebareste - en Vilje, der ifØlge 
hele vor Indstilling som et freds
elskende Folk aldrig vil kunne 
blive en Trusel imod Naboer i det 
ene eller andet Verdenshjørne, 
fordi vi simpelthen aldrig kunde 
tænke os at leve i Ufred med disse, 
men en Værnevilje, der ene og 
alene tilsigter at værne om os og 
det, der med Rette kan kaldes vort. 
Og jeg vil ikke lægge Skjul paa, 
at det vilde være en yderligere 
Lykke, om vi maatte kunne vise 
denne Vilje saa stærkt, at vi ud i 
Fremtiden paa lige Fod med vore 
nordiske Brødrefolk kunde skabe 
den Fællesfront, som ene - for 
mig at se - kan skabe blot nogen
lunde Sikkerhed for Frihed og 
Selvstændighed for de smaa Natio
ner. Men kunde dette blive Til
fældet, tror jeg ogsaa, at der mere 
end fØr kunde blive Grundlag for 
den nordiske Fællesskabsfølelse, 
som vi ogsaa paa andre Omraader 
stiler henimod og arbejder for.« 

MØdet overværedes af fØlgende 
militæ1·e Gæster: OberstlØjtnant 
H. A. V. Hansen, Kommandørkap
tajn G. de Lichtenberg fra Værne
nes Oplysningskontor samt Stabs
chefen ved Jydske Division, Kap
tajn Thomsen. 

Radikal Ungdom misbilliger -

Paa Radikal Ungdoms Landsfor
bunds MØde i Roskilde vedtoges bl. 
a. følgende Udtalelse: 

»Vi misbilliger, at Dansk Ung
domssamvirkes Møder og Øvrige 
folkelige Arbejde har været præ
get af en utilsløret Militæragita
tion.« 

I den Anledning har Formanden 
for Dansk Ungdomssamvirkes Ar
bejdsudvalg, Folketingsmand P. 
Hjermind svaret: 

»Den fremsatte Beskyldning imod 
Dansk Ungdomssamvirkes T .ands
ledelse er ganske urigtig, og jeg 
opfordrer Radikal Ungdom til at 
fremlægge Beviser for sin Paa-
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stand. Landsformanden for Radi
kal Ungdom har selv 8æde 1 Dansk 
Ungdomssamvirkes Arbejdsudvalg, 
og hverken han eller hans For
gænger har i dette Udvalg rejst en 
saadan Kritik imod os. Dansk Ung
domssamvirke har igennem et Par 
Aar haft Samarbejde med »Folk 
og Værn« og er fornylig begyndt 
et Samarbejde med Foreningen 
»Norden<<. Begge disse Institutioner 
har Tilslutning fra alle politiske 
Sider, og i begge Tilfælde er Sam
arbejdet indledet efter Beslutning 
af Dansk Ungdomssamvirkes Le
delse, og Arbejdet vil ogsaa blive 
fortsat i Overensstemmelse her
med«. 

Radikal Ungdom har derefter 
udsendt en Meddelelse, som bl. a. 
- efter at der er henvist til en Ar
tikel i Lederbladet for Februar 
1942 - slutter saaledes: 

»I den paagældende Artikel hed
der det, efter at >>Folk og Værn<<S 
almindelige Bestræbelser er om
talt: »Men det er paa den anden 
Side klart, at der, baade naar Ge
neral Gørtz og naar andre Befa
lingsmænd taler, desuden siges en 
hel Del, som er mere eller mindre 
udtalt Forsvarsagitation. Det kan 
simpelt hen ikke undgaas. Og det 
kan næppe heller undgaas, at man 
i radikale Kredse vil beklage det
te«. Hvad Dansk Ungdomssamvir
kes Ledelse her forudsagde, er i 
et og alt indtruffet. Vi kan yder
ligere henvise til, at der paa Dansk 
Ungdomssamvirkes Sommerlejre 
baade i Fjor og i Aar har været 
mange Talere fra »Folk og Værn«, 
men kun i yderst ringe Grad Ta
lere, der har behandlet Militaris
me og Militærvæsen ud fra mod
satte Anskuelser. Disse Forhold 
underbygger fuldt ud, hvad Lands
mødet paapegede i sin Udtalelse.« 

ICAll>l§'Il.'ll~F:r Il0 Æ'Jl.'1J,JJHt§IBB:l .t& Q'!@~ 

BIPORT AF KUL OG KOKS 

OllEi'i'.SE 

CHR. J. HEV 
Vestergade 5, Telf. 539, Odense 

Husholdningsvarer. Isenkram. Blas 
Porcelain - Nilfisk Forhandler 

• Leverandør Hl ollenlligo og private lnsH!uHonor • 

Baagøe H Riber 
Etabl.1744. Telefon 9. Svendborg 
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Prins Knud. 

Fra Kongelundsfortet. 
Den 27. Maj afsluttedes Ove1·

konstabelskolen fra Kongelunds
fortet ved en Præsentation for 
Fortchefen, Prins Knud, der sam
tidig uddelte Eksamensbeviser og 
Skydepræmier. 

Dansk-Nordisk Ungdomsforbunds 
Arbejds- og Ungdomslejre. 
Righoldigt Program fo1· Somme1·en. 

Dansk-Nordisk Ungdomsforbund, 
der sidste Sommer under Ledelse 
af Højskolelærer Neermann Jensen 
afholdt en meget vellykket mand
lig A1·bejdslejr paa Folkunghus i 
Graasten, har i Aar fortsat og ud
videt denne Gren af Grænsearbej
det med tre Arbejdslejre, en kvin
delig i Kværs 5.-31. Juli, en 
mandlig i RudbØl 1.-12. Juli og en 
mandlig paa Kohagen ved Flens~ 

N.P.PETERSEN 
Kaffe, Kolonial og Konserves 
Skallegade 35 . Poslgiro 45543 . Telefon 181 

Svendborg 

Dampvaskeriet og Badeanstalten 

IDUN 
Vindegade 42A6, Tlf. 1605, Odense 

Sq)REN s,RENSEN 
Mollergade 26, Svendborg 

Byens forende Forretning i Kokkenudstyr, 

Glas og Porcelæn 
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hor,!; Fjor<l 1.-14. August samt en 
hel Række Sommerkurser. 

12.-17. Juli afholdtes desuden 
under Ledelse af Rektor Bernhard 
Hansen, Duborg-Skolen, Flens
borg, og Lærer Georg BalslØv, Mu
lernes Legatskole, Odense, det 
aarlige Lejrskolekm·sus for Lærere 
og Lærerinder paa Grænsehjem
met i Kollund. 

Paa Grænsehjemmet afholdtes 
18.-24. Juli en Nordisk Grænse
landslejr om 3 Hovedemner: 

Sverige-Finland og Nordens Øst
grænse. 

Island-Grønland og Nordens 
Vestgrænse. 

Danmark og Nordens Sydgrænse. 

Paa Grundtvigs Højskole, Hille
rød, afholdtes under Ledelse af 
Forstander C. P. 0, Christiansen i 
Ugen 1.-7. August Km·sus for 
Historielæ1·ere, og paa Vojens Ung
domsskole under Forstander Ha
gelsØs Ledelse 3 D. N. U.-Studie
kursus: 18.-24. og 25.-31. Juli 
samt 1.-8. August. 

Kursus i Mønstring af Heste. 

Som Forberedelse til Sommerens 
vellykkede Dyrskue i Ringsted af
holdtes - i Lighed med sidste Aar 
- et Kursus i Mønstring af Heste. 
Lærerne var Officianterne S. Niel
sen og A. Clausen, der tillige gav 
Undervisning i Fraspænding, Kør
sel m. m. Der deltog ca. 75 Land
boere. 

Meddelelse. 

I Anledning af adskillige Fore

spørgsler vedrørende Køb af den 

i sidste Nummer af Bladet anmeld

te Sangbog for Hæ1·en og Søvær-
net skal Bladet oplyse, at denne 

fuas igennem N. Olaf Møllers For-

lag, Frederiksborggade 26, til en 

Pris af 45 Øre pr. Stk. 

Ys Arbejdernes Fællesbageri 
Telefon 516. Svendborg 

Dansk Uoker & Varmekedel Komp.¼ 
Bredgade 58 

Telf. C. 12179 & C. 14809 
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Den svenske »RcdningabØjcl'J. 

Flyvefotografier fra 15.000 m's HØjde. 

Til Rekognoscering baade fØr og efter et Angreb 
anvendes mere og mere Luftfotografering. Saaledes 
tog finske Flyvere fornylig Fotografier af Leningrad 
i 10.000 m's HØjde. Der fandt forøvrigt netop en Flyve
opvisning Sted her, og dette hjalp Finnerne, fordi 
Russerne ikke kunde høre dem paa Grund af Motor
drønet fra deres egne Maskiner. 

Men Fotograferings-HØjden bliver iØvrigt stadig 
større. Fra de aUierede har der ikke været Oplysnin
gel' tilgængelige om, fra hvilken HØjde de fotograferer 
Resultatet af deres Bombardementer. Derimod siges 
Tyskerne nu at fotografere fra en HØjde af 15.000 m 
med Apparater, hvis Brændvidde er over 75 cm. 

Da Filmen i disse store HØjder (ved + 45°) imid
lertid bliver skør som Glas, maa den opvarmes og be
skyttes paa særlig Maade. Fotografierne overføres paa 
Metalplader, hvor de forstørres 30.000 Gange, og man 

Jr:m h<'r v<'rl Hj:T'-lp M .s;::T'-rligr- MnnJPin~t.r11mPntPr man
le med en Nøjagtighed af 1/1.000.000's Millimeter. 

Redningsbaade. 
I den sidste Tid har Englænderne gjort et stort Ar

bejde for at forøge Mulighederne for Redning, naar 
deres og de amerikanske Maskiner styrter i Havet. De 
britiske Blade offentliggjorde saaledes for nylig en 
Beretning om, hvorledes Besætningen fra en Halifax
Bombemaskine, som forulykkede paa Vejen hjem, 
reddedes paa den Maade1 at en Hudson-Maskine, som 
havde observeret de »skibbrudne«, nedkastede en spe
cielkonstrueret Redningsbaad. Baaden, der nedkaste
des fra ca. 300 Meters HØjde, havnede en halv Snes 
Meter fra Flyverne, som hurtigt kom ombord. Hud
son-Maskmen viste dem VeJen hjem, og snart havde 
Fartøjet Kurs mod Englands Kyst. 

Det drejer sig om en helt ny Redningsbaadstype. 
Den er forsynet med en lille Motor samt NØdsejl og 
Aarer. Naar den kastes ud, daler den langsomt i Lig
hed med en Faldskærm. Den kommer altid ned paa 
ret Køl og kan ikke kæntre. Man venter derfor, at 
denne Type Baade ogsaa i Fremtiden kan faa over
maade stor Betydnmg for Hedningen af saavel skibs
som »aeroplan-brudne<i:. 

- I Sverige er der forøvrigt nu konstrueret en ny 
»Redningsbøje«, der skal erstatte de hidtil obligato
riske Redningsflaader. Den er opfundet af IngeniØr 
Rolf Cervin og blev i denne Maaned prøvet i Øster
søen. Foruden Radiosender medførte BØjen Masser af 
Proviant samt 500 Liter Vand, og 10 Mand kan sam
tidig benytte dens veritable Køjer, der er forsynet 
baade med Madras og Tæpper. 

»Syd volden«. 
Da Aksetrapperne efter de allieredes Landgang i 

Nordafrika rykkede ind ogsaa i den hidtil ubesatte 
franske Zone, overtog de samtidig Forsvaret af den 
franske Reviera. I dette Forsvar indgaar talrige tyske 
Polititropper. 

I Italien er der til Støtte for Forsvaret etableret et 
vældigt Net af Lytteposter; de betjenes hovedsagelig 
af »krigsblinde« hvis Høre-Sans siges at blive stærkt 

Fortsættes Side 203. 

BØGER 
Studenterforeningen og Nyt Nor

disk Forlag har siden 1940 udsendt 
»Studenterforeningens danske Bib
liotek« for herhjemme at bidrage 
til Styrkelse af vort aandelige Be
redskab. »Tredie Serie 1943« om
fatter ialt 6 Bind, hvorfor Sub
skribtionsprisen er Kr. 15.00, me
dens de i Enkeltnumre koster Kr. 
3.00 pr. Stk. 

Det fØrst udgivne Bind hedder 
Ja til Norden af Peter de Hemmer 
Gudme og Erling Nielsen. Den gi
ver paa en overmaaUe kla1 MaaUe 
en god Oversigt saavel over det 
nordiske Problem som de Indvcn-

dinger, der er rejst mod Proble
mets Behandling og Virkeliggørel
se; og det understreges, at den ny 
nordiske Indstilling, der er i 
Vækst, ikke er knyttet til noget 
bestemt Parti eller Befolknings
gruppe. I næste Bind: De danske 
Folkerørelser, redigeret af Ib Koch 
Olsen, bringes en Række af de Fo
redrag, der blev holdt paa det store 
StudentermØde i Gerlev 1942. I et 
Forord anbefaler den ledende Se
nior 194?.-43, ProfPssor F:imir 
Lundsgaard, denne udmærkede 
Bog, der er skrevet af en Række 

fremragende Personligheder, og 
som vil være velegnet som Grund
bog i Studiekredse og derved bi
drage til, at det akademisk-folke
lige Arbejde kan leve videre. 

Handels- og SØfartsmuseet paa 
Kronbo1'g har udsendt sin Aarbog 
1943, der som sædvanlig omfatter 
en Række interessante Artikler og 
Billeder. Den virker derfor i sig 
selv som en Opfordring til enhver 
dansk om at bei;Øge det mindc-rige 
Museum paa det gamle, smukke 
Slot. 
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Danmarks Værn 
og dets sikrede Fremtid har en Forkæmper i Bladet, 
der holder den ærlige danske Forsvarsvilje højt blandt 

sine Idealci·. 

Bi/ledet forestiller z Panser,vogne i F(y-versijul, og er 
et lille Udklip af Fyens Stiftstidendes Billedreportage fra 

tidligere damke M anø<vrer. 

fyens Stiftstidende 
- de jvemke Hjems Blad 

Aktieselskabet 

Aa1·h1111s Privatl1ank 

Aarhu~ 
Hovedkontoret 

København 
Nygade 1 

P APIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

Autoriseret Forhandler for Krigsministeriet 

N. Olaf Møller 
Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 
(fire - .fem - seks) 

A/s Holger Petersen 

5K~ DET R!GTJGE LEJE 

TIL ETHVERT FORMAAl 

.SIC.F 
KUGLELEJER OG RULLELEJER 
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Tyske Polititroppe1· under en Anti-Invasionsøvelse paa 
den f1·anske Riviera. 

forøget og som derfor er særlig anvendelige til dette 
Arbejde. 

Forsvaret af den lange italienske Kyst er imidlertid 
vanskeligt, fordi man ikke kan lægge Befæstninger 
paa ethvert truet Punkt. Man hjælper sig derfor med 
»Jernbaneartilleri«, der hurtigt kan komme til Stede 
ved at benytte de mange Kystbaner. -Den betydelige 
og stærkt bevægelige Kampkraft, der etableredes paa 
denne Maade, svækkes dog ved, at disse Kystbaner er 
saarbare for Bombardement, baade fra Luften og fra 
Søen, og det blev da ogsaa Tilfældet paa Sicilien. 

Det svenske Hjemmeværn 
har nu faaet sin egen Officersskole ved V:3.llinge. Den 
blev indviet af Kronprinsen, der i sin Tale fremhæ
vede Hjemmeværnets store Betydning. Billedet viser 
Kronprinsen, der inspicerer Hjemmeværns-Mændene. 
Bag Kronprinsen den svenske Hærs Chef, General
lØjtnant Holmquist. 

Svenske Svæveflyver-Rekorder. 

I Sverige drives Svæveflyvningen med stor Inter
esse og stcf?rk Økonomisk Støtte fra Staten og Private. 
De hidtidige Rekorder i Udholdenhedsflyvning var 
indtil i Aar 4,42 Timers Flyvning i 1940, medens Ty
skeren P. A. Kimman i 1938 flØj 11,20 Timer over 
Øen Sylt, 

Civilingeniør Ake Giivert. Fændrik B. O!ow. 

I Pinsen 1943 startede den svenske Fureer Stig 
Troive imidlertid en Eftermiddag og tog fØrst Jorden 
den fØlgende Morgen, - efter 14 Timer og 1 Minuts 
Flyvning. 

Pinsedag startede samtidig Civilingeniør Ake Gii
vert ved Bromma og satte i Løbet af 1 Time og 10 Mi
nutter en HØjderekord paa 4800 m. - Den gamle Re
kord var sat af Fændrik B. Olow ved den militære 
Flyverskole paa Ljungbyhed. 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Tele/011 600 og 601 

Sorø Amtstidende 

Carl M. Cohr' s Sølvvarefabriker "Is 
Fredericia 

Telefon Fredericia 1200 

Filial: Løvslræde 6 . Telefon Cenlrnl 2922 København . 

FOLK OG V Ai: H N udgiv•'~ af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDV ALG. OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

Redaktører· Oberstløjtnrmt H, A. V. HANSEN og Kommandørkaptajn KAI HAMMERICH 
I Redaktionen: Oberstløjtnant E. J. WIBOLTT 

Redaktion og Ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, København V. Telefon: Palæ 9095 - Postgirokonto 4885. 
Udkommer med 10 Nr. pr. Aar. Abonnementspris 6 Kr. pr. Aar. Løssalg: 65 Øre. Abonnement kan tegnes hos Postvæsnet. 
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Jyllandsposlen 
har altid betragtet det som sin 

Opgave at gøre Forsva rsspørgs

maalet til en Sag, der var hævat 

over Partistriden, saa Resultatet 

kunde blive et effektivt ~'orsvar, 

baaret oppe af en samlet Fol ke

vilje. 

Paa denne Linie vil man stadig 

finde Jyllands posten, og at flere 

og flere slutter sig til den 

fremgaar af Bladets Fremgang 

paa 40 pCt. i Løbet af 2 Aar. 

Provinsens største Dagblad 

Netto-Oplag 

2. Halvaar 1942 : 34,595 

Abonnementspris: 8,50 pr. Kvartal, 3 ,00 pr. Maaned. 

I . 
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Min Gud, mit Land, min Ære 



Til Folk og Værn's Læsere! 

"Folk og V ærn"s Redaktion har besluttet at indstille Bladets 

Udgivelse indtil videre. 

Saasnart Forholdene igen tillader Udsendelse af Bladet, vil de ntt 

afbrudte Abonnementer blive genoptaget. Tilbagebetaling af forud

betalt Abonnement finder saaledes ikke Sted, men Abonnenterne 

vil faa tilsendt de i Abonnementet resterende Numre. 

REDAKTIONEN 
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OKTOBER-NOVEMBER 1943 2. Aargang 

De faldne 
fra 29. August 1943 

Af Hæren: 
Kaptajn C. L. Wesenberg, Kompagnichef ved 20. Bataillon. 

Kaptajnløjtnant S. Snerding, Adjutant ved Livgarden. 

Premierløjtnant P.A. Hansen-Nord ved 
Gardehusarregimentet. 

Overofficiant 0. K. Karbo ved 21. Bataillon. 
Oversergent K. 0. Norvin ved 1. Livgardebataillon. 

Sergent S. A. J. Andersen ved Gardehusarregimentet. 

Kornet K. B. Madsen ved 3. Regiment. 

Korporal S. H. Michelsen ved 6. Artilleriafdeling. 

Menig Nr. 573 O. E. B. Hilker ved 21. Bataillon. 

Menig Nr. 554 R. V. Isbo ved 21. Bataillon. 

Menig Nr. 487 L. J. B. Larseii. ved 3. Livgardebataillon. 

Menig Nr. 335 I. Jacobsen ved 20. Bataillon. 

Menig Nr. 145 A. P. Christensen ved 4. Bataillon. 

Menig Nr. 832 P. V. Olsen ved 6. Artilleriafdeling. 

Menig Nr. 840 A. E. Hansen ved 6. Attilleriafdeling. 

Menig Nr. 20 H. K. Jørgensen ved Felttøjmesterkvarteret. 

V ægter C. C. Hansen ved Hærens Vaabenarsenal. 

Af søværnet: 
Søløjtnant af 1. Grad i Reserven A. R. Jørgensen, 

Minestrygeren »Haien«. 

Artilleri-Kvartermester af 3. Grad H. E. Andreasen, 
Artilleriskibet »Niels Juel«. 

Torpedo-Underkvartermester af 2. Grad C. Thomsen, 
Minestrygeren )► Haien«. 

Overkonstabel K. B. Jensby, Middelgrundsfortet. 

Mathelev 0. K. Rasmussen, Kaserneskibet »Fyen«. 

Værnepligtig Nr. 5805 E.B. Christensen, Kaserneskibet 
»Fyen«. 

Værnepligtig Nr. 4942 N. B. Olsen, Patrcuillefartøjet P. 7. 

ÆRE VÆRE DERES 

Guds Fred med vore døde 

i Danmarks Rosengaard I 

Guds Fred med dem, som bløde 

af dybe Hjerfesaar I 

Vor Kærlighed med alle, 

de store og de smaa, 

som vilde slaa og falde 

med Løven askegraa I 

Grundtvig. 

MINDE 



Kaptajn C. L. Wesenberg, 

Kompagnichef ved 20. Bataillon, 
faldet i Nyborg. 

Kornet K. B. Madsen 

ved 3. Regiment, 
faldet i Nyborg, 

KaptajnlØitnant S, Snerding, 

Adjutant ved Livgarden, 
faldet i København. 

Korporal S. H. Miche!sen 

ved 6. Artilleriafdeling, 
faldet i København. 

Premierløjtnant P. A. Hansen-Nore 

ved Gardehusarregimentet, 
faldet i Næstved. 

Menig Nr. 573 0. E.B. Hilker 

ved 21. Bataillon, 
faldet i København, 



Overofficiant 0. K. Karbo 

ved 21. Bataillon, 

faldet i København. 

Menig Nr. 554 R. V. Isbo 

ved 21. Bataillon, 

faldet i København. 

Oversergent K. 0. Norvin 
ved 1. Livgardebataillon, 

faldet i København. 

Menig Nr. 487 L. J. B. Larsen 

ved 3. Livgardebataillon, 

faldet i København. 

Sergent S. A. J, Andersen 
ved Gardehusarregimentet, 

faldet i Næstved. 

Menig Nr. 335 I. Jacobsen 

ved 20. Bataillon, 

faldet i Nyborg. 



Menig Nr. 145 A. P. Christensen 

ved 4. Bataillon, 
faldet i Odense. 

ArtiUeri-Kvartermeste1· af 3. Grad 

H. E. Andreasen, 
Artilleriskibet »Niels Juel«, 

faldet paa Isefjorden, 

Menig Nr. 832 P. V. Olsen 

ved 6. Artilleriafdeling, 

faldet i KØbenhavn. 

Torpedo-Underkvartermester af 2. Grad 

C, Thomsen~ 
Minestrygeren »Haien«, 

faldet i Korsør. 

Menig N1·. 840 A. E. Hansen 

ved 6. Artilleriafdeling, 

faldet i København. 

Overkonstabel K. B. Jensby, 

Middelgrundsfortet, 
faldet ved Mic:delgrundsfortet. 



Menig Nr. 20 H. K. Jørgensen 

ved FelttØjmesterkvarteret, 

faldet i København. 

Mathelev 0. K. Rasmussen, 

Kaserneskibet »Fyen«1 

faldet paa 3:olmen. 

Vægter C. C. Hansen 

ved Hærens Vaabenarsenal, 

faldet i København. 

V ærnep!igtig Nr. 5805 E.B. Christensen, 

Kaserneskibet »Fyen«1 

faldet paa Holmen. 

SØløjtnant af 1. Grad i Reserven 

A. R. Jørgensen, 

Minestrygeren »Haien«, 

faldet i Korsør. 

Værnepligtig Nr. 4942 N. B. Olsen, 

PatrouillefartØjet P. 7, 
faldet i Nyborg. 
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Marcus Goodrich: 

Delilah 
Roman om en Torpedojager, dens 
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En pragtfuld Mandfolke-Bog. 
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Allerede 6000 Eksempl. 

JESPERSEN OG PIO 

Yo[k og ()Jærn 

Redaktion og Ekspedition fortsætter uforandret 
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København V. . Telefon Palæ 9095 
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Nr. 9-10 DECEMBER 1943 2. Aargang 

''FOLK OG VÆRN'' 
FORTSÆTTER 

Det var kun naturligt, at Begivenhederne 
den 29. August medførte en midlertidig 

Standsning i Udsendelsen af »Folk og Værn«. 
Vi ønskede at kunne overse Situationen samt 
Betingelserne for en Fortsættelse og indskræn
kede os derfor til at udsende vort Mindeblad 
for de faldne. - Det er udkommet i 20.000 
Eksemplarer og har saaledes bragt Bud langt 
ud over Landet. 

beredelsesarbejde, der peger langt ud over Da
gen og Vejen, - uafhængig af Døgnets Begiven
heder, som derfor heller ikke bør bevirke, at 
vi selv opgiver Udsendelsen af »Folk og Værn«. 

Men vort Blads Opgave er først og fremmest 
at medvirke til at fremme den Mentalitet, der 
i Fremtidens Danmark 

Tværtimod. Vort Arbejde er et Forberedelses
arbejde, der sigter mod den Dag, da Danmark 
atter skal træffe Bestemmelse om sit militære 
Forsvar og hvor denne Gang ingen Misforstaa
elser mellem Folk og Værn maa kunne drage 

Skel eller paavirke den 
rette Løsning af dette skal knytte Befolknin-

gen og Værnene tættere 
sammen end nogensinde 
fØr, - ved at fremme 
Forstaaelsen, paa den 
ene Side hos Værnene 
for Befolkningens Liv 
og dets Krav samt paa 
den anden Side hos Be-
folkningen for Værne
nes Liv og deres Betyd
ning samt de Krav, de 
maa stille til Befolknin
_gen, hvis de skal kunne 
:løse deres Opgave som 
·udtryk for og Forvalte
-re af dansk Værnevilje. 

Vort Arbejde er med 
andre Ord, og nu mere 
,end nogensinde, et For-

INDHOLD 

FOLK OG VÆRN fortsætter ....................... 219 

Fra Sommerens Arbejdsmark .................... , .. 220 

Kay Jungersen: Jul under Orlogsflaget ...... .221 

R. Ploug: Fra Borgervæbning til Hjemme-
værn ...................................... , .................... 225 

Ved et Lejrbaal ............................................. 280 

Honnens de Lichtenberg: Det danske Red-
ningsvæsen ................................................. 233 

Nicolai Kraiup: To Pionerer ........................ 239 

C. Hastrup: Lidt om Forholdene i Flaaden 
paa Tordenskjolds Tid ............................... 243 

E. Fisker: Vaabenvirkning ........................... 247 

C, C. Larsen: Dansk Trafikflyvning gennem 
25 Aar ......... , ............................................... 251 

Allevegne fra .......................... , ....... , ............. 255 

Samlebaandet ................................................. 261 

livsvigtige Spørgsmaal. 
Derfor maa Bladet 

heller ikke stagnere, 
men i Stedet gøre hvad 
gøres kan for, naar den 
Dag kommer, paa bedst 
mulig Maade at kunne 
løse sin foran nævnte 
Opgave. 

Det er derfor »Folk og 
Værn« fortsætter-med 
de: Maal at naa ud i 
stedse større Kredse af 
vort Folk. 

Paa Udvalgets Vegne: 

Formand. 
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Fra Sommerens Arbejdsmark 
Foredragsudvalgets Virksomhed, i Samarbejde med 

Garnisonerne m.m., viste, inden Begivenhederne i Au
gust midlertidigt afbrød den, stadig støt Fremgang. 

Møder ud over Landet. 
Fra 1. April til Udgangen af Juli afholdtes saaledes 

179 Møder med 34.317 Deltagere, medens de tilsva
rende Tal for 1942 var 175 og 27.251. 

Sammenkomster i Gan1isonerne. 
For det indkaldte Mandskab afholdtes 14 Under

holdninger og Fester, dels til Afsked med de hjem
sendte, dels som Sammenkomster mellem Soldaterne, 
deres PaarØrende, Kvarterværter m.m. Nævnes skal 
endvidere, at »Narhvalen« og »M. S, 8« under Ophold 
i Nakskov etablerede en storstilet Sammenkomst med 
denne Bys Borgere, hvorunder Regimentsmusikken 
fra Vordingborg medvirkede. En lignende Fest af
holdtes i Nyborg. 

Desuden blev der paa Fyen, hvor bl. a. Fyens For
samlingshus var fyldt :ned 2200 Mennesker, foran
staltet en Række Festaftener for baade den civile og 
militære Befolkning. Disse Sammenkomster blev baa
ret af Studenterterzetten, kgl. Skuespillerinde Inge
borg Brams og Skuespillerinde Grete Holmer. - Der 
afholdtes endvidere 6 Stævner og Sportsopvisninger. 
Det største fandt Sted Yed Berritsgaard paa Lolland, 
hvor der var 20.000 :vien:iesker til Stede, og i Næstved 
overværede 6000 Deltagere bl. a. Sportskampe mellem 
Garnisonerne, Byer:s Idrætsforeninger og Herlufs
holm Skole. 

Endelig udsendte Statsradiofonien fra Januar til 
22. August 7 Transmissioner fra Officersskolen og for
skellige Garnisoner. 

Befalingsmændene. 
Med Befalingsmændene har der været afholdt en 

Række Kursus for 75 O'.:ficerer og Officersaspiranter. 

Desuden har 27 ældre Befalingsmænd været Talere 
under de Lejrophold, der var foranstaltet af D. U., 
K. U., D.s. U., D. U.1. og Venstres Ungdom. Der har 
herunder i en Række Tilfælde været givet Instruktion 
i Terrænsport. 

I Interne1·ingstiden har der i Samarbejde med Dansk 
RØde Kors været arrangeret 212 Filmsforevisninger 
og 123 Underholdninger af udsendte Kunstnere. Des
uden har der været udsendt 909 Filmsspoler, som 
Lejrene selv har forevist. 

Efter Løsladelsen fra Internering gik Foredragsud
valget med Økonomisk Støtte fra »Soldatens og Or
logsgastens Dag« straks i Gang med at, skaffe Be
skæftigelse, og dette lykkedes for følgende Befalings
mænds Vedkommende: 

Hærens Officersskoles Elever . . . . . . 103 
søværnets Kystofficerer . . . . . . . . . . . . 27 
Søværnets Officerer af Reserven . . . . 53 
Hærens Underofficerer . . . . . . . . . . . . 134 

lait 317 

Desuden er der anvist 202 værnepligtige Befalings
mænd og menige Arbejde. 

Filmsoptagelserne har været fortsat med 2 Kort
film, 1 for Hæren og 1 for Flaaden. Denne sidste, der 
hedder »Søværnets Dykkerskole« vil nu blive fuld
endt. 

HØjskoleopholdene er fortsat med Deltagelse af Be
falingsmænd paa Grundtvigs Højskole og paa Askov. 

Som omtalt andet Sted udsendte »Folk og Værn« 
endelig, i et Oplag paa 20.000, et Mindeblad for dem, 
der faldt den 29. August. 

Fra Gymnastikopvisningen i Næstved. 
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Af Orlogskaptajn KAY JUNGERSEN 

A ar efter Aar i Tiderne, der er svundet, har Hun
dreder og atter Hundreder af unge, danske Mænd 

maattet fejre Julen, Hjemmenes ·Fest, borte fra deres 
Kære, maattet fejre den i Kongens Klæder under 
Orlogsflaget. Mange af dem har mØdt Julen paa lan
ge Togter mod Nord og Syd, mod Øst og Vest ude i 
den skØnne, vide Verden, der findes udenfor vore 
stængte Vinduer, hvor de maaske for første og for sid
ste Gang i deres Liv var med til en Julefest om Bord 
i et Skib, om Bord i et lille Stykke lØsrevet Danmark, 
mens det laa fortøjet langs en eller anden fremmed 
Kaj under Tropernes stjernetindrende Himmel, paa 
Vestindiens EventyrØer, i en af Middelhavets myld
rende Havne eller under Nordhavets drivende Skyer. 
Andre fejrede Julen som Orlogsgast i mere hjemlige 
og kendte Farvande om Bord i et af de mange Or
logsskibe, der sejlede Vandet tyndt i Sund og Bælt 
paa Vagt for Danmark, men i Aar vil for fØrste Gang 
gennem umindelige Tider dansk Ungdom ikke kunne 
samles om de tændte, straalende Juletræer paa et Or
logsskibs lavloftede Banjer, i Kasernens festligt ud
smykkede Samlingsstuer eller i et SØforts cemente
rede Kasemat. Stormen over Europa har ogsaa faret 
haardt hen over den danske Flaade og fejet den til 
Side, forhaabentlig dog kun for en Stund, der vel 
kan fØles lang og trang nok, mens man venter, men 
som ad Aare alligevel kun vil være kort at tænke 
tilbage paa. 

Forberedelserne. 
Mange Orlogsgaster, der tjente under Orlogsflaget 

i de gamle, de saakaldte gode, gamle Dage, mindes 
sikkert, hvordan man kunde begynde at spore en un
derlig, spændt Uro hos alle om Bord i Skibet, paa 
Kasernen eller paa Fortet, naar man naaede ind i 
December Maaned. Saa var det, ligesom om Dagene, 
der tidligere kunde være lidt træge og sendrægtige at 

komme igennem, gav sig til at lØbe hurtigere og hur
tigere af Sted, saa man egentlig uden at. vide af det 
pludseligt stod stillet overfor den store Aften, Aarets 
største Aften, Juleaften. 

De fØrste Symptomer paa denne ejendommelige, 
specielle maritime Julefeber viste sig allerede i Be
gyndelsen af December, hvor Chefen nedsatte en hØj
tidelig Julekommission bestaaende af tre-fire af Ski
bets mest opfindsomme og iderige Mænd, paa hvis 
Skuldre hele det tunge Ansvar for alle J ulearrange
menterne blev lagt. Det var en alvorlig og meget 
krævende Opgave, denne Kommission fik »stukket 
ud«, men den havde dog ogsaa sine lyse Sider, idet 
der fulgte adskillige, kærkomne Ekstralandlove med 
i dens Kølvand, og det at komme i Land har jo alle 
Dage været sømandens største Fryd, om saa Land
loven var nok saa tjenstlig. 

Der var umaadelig meget at tage Vare paa for Jule
kommissionens Medlemmer i den korte Tid, der stod 
til Raadighed. Alt skulde jo klappe paa den store Af
ten, saa »Mænnerne« kunde faa et smukt og varigt 
Minde med sig hjem om Julen under Orlogsflaget. 
Der skulde fØrst og fremmest købes Gaver til hver 
enkelt Mand i Besæinlr,gen fra Chefen og nedefter, 
Banjer og Dæk og Samlingsstuer skulde pyntes fint 
og festligt med grønne GranguirlanC.er og farvestraa
lende Flag, og hvad man ellers kan finde paa at pynte 
med - det var ikke mindst paa dette Omraade, Jule
kommissionens Fantasi !Jlev udsat for en haard Be
lastning - og altsammen skulde det holdes indenfor 
Budgettets snævre, sna:xen.:!e Ram~er. Det var jo 
ikke svimlende Summer, der pa.a det militære Budget 
var afsat til SØkrigernes Jul, men heldigvis kunde 
Kommissionen altid regne med nogle meget velkomne 
Gaver fra Marineforeningen, fra Foreningen »Dane
virke« o. s. v. til Supplering af det mere beskedne 
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officielle Tilskud, saa man behøvede ikke at være 
bange for ikke at kunne skabe en virkelig festlig 
Ramme om Orlogsgastens Jul om Bord. 

Juleaften om Bord. 

Den 24. December var da omsider alle Forberedel
serne til Ende. De lykkelige Juleorlovsgaster var dra
get af Gaarde hjem til deres længselsfuldt ventende 
Familier ledsaget af en let Misundelse fra de »Basser«, 
der »kun« havde trukket Nytaarsorloven i den blinde 
Skæbnegudindes Lotteri, men som dog hurtigt trø
stede sig med, at deres Tur ogsaa kom engang. Jule
kommissionen kunde ikke faa presset flere Ekstra
land.love ud af Næstkorr_manderende, for nu var Ar
bejdet gjort, og der stod kun tilbage at se, om Resul
tatet svarede til de mange store Anstrengelser. Alle 
Gaverne var pakket ind og anbragt paa et stort Bord 
i den festligt pyntede »Julestue«, Tombolaen var stø
vet af og fyldt med alle Gavenumrene - kort sagt, 
der var »Klart Skib« overalt. Nu kunde Festen godt 
IØbe af Stabelen. 

Alle Gaverne var pakket ind - Tombolaen var støvet 
af og fyldt med Gavenumre. 

Efter en hurtig Inspektion af Næstkommanderende, 
Julekommissionen og andre af Skibets fremtrædende 
Honoratiores skingrede Baadsmandspiberne overalt 
fra for til agter: »Skej ud overalt! Omklædning i Pa
radedragt!« Paa den kendte Kommando forsvar..dt alt 
levende fra Dækket endnu hurtigere end under al
mindelige Forhold, og kun Vagten blev deroppe i for
nem Ensomhed. Det tog nogen Tid at blive rigget 
standsmæssigt ud i det fine forholdsvis nypressede 
ParadetØj med de flunkende rene, blaa Matroskraver, 
men selv den langsomste »Basse« var klar med Om
klædningen, da der blev pebet: »Op til BaksmØn
string!« Hurtigt og hjemmevant fandt Mænnerne ind 
paa de vante Pladser - der blev rettet lidt paa en 
Krave, der ikke sad helt fint, et imaginært Støvfnug 
blev børstet af Blusen, Kvartermesteren kastede et 
sidste inkvisitorisk Blik paa sine Drenge, saa kaldte 
Skibsklokkens skingre Klang alt Folket samn:en til 
Gudstjenesten nede paa Banjerne. 

Tropenatten. 

Der er altid noget hØjtideligt gribende ved Jule
gudstjenesten om Bord, især da naar Skibet ligger 
langt fra Hjemmet ude i en fremmed Havn. Stærkt 
og tydeligt staar saaledes tegnet i min Erindring Min
det om en Jul i Vestindien for de mange, mange Aar 
siden. Det var blevet Aften efter en straalende varm 
Dag. En kort Tid flammede Vesthimlen op i Solned
gangens blussende Farver, men saa gled Dagen brat 
og hurtigt som overalt i Troperne over i en stjerne
tindrende Nat. Hele Besætningen var samlet henne 
paa det smalle Agterdæk, der i Dagens Anledning var 
skabt om til festlig Eventyrsal, hvor Lyset bl:.:nkede 
i grønne Palmeblade og farveglade Flagdekorationer. 
Inde over Landet blandede Cikadernes tusindstem
mige Orkester sine sitrende Toner med et Nege::-bands 
mere massive Kunstydelser - en sØdlig, krydret 
Blomsterduft drev fra Øens mange Haver og Hegn 
ud over søen og svØbte sig omkring Skibet derude i 
Havnen, og vi fØlte os allesammen saa langt, saa uen
delig langt borte fra Danmark, men saa spillede Mu
sikken op til en af vore skønne, gamle Julesalmer, 
og da var det, som alt det nærværende, som om Tid 
og Sted, blev visket bort og forsvandt. Da »Det kimer 
nu til Julefest« baaret af hundrede dybe Mandsstem
mer tonede ud i Tropenatten, bar Salmens Strofer os 
de tusinde sømil tilbage til det gamle Land. Vi var 
hjemme igen og holdt Jul med vore kære. 

Da Tonerne var forstummet, læste en af Officererne 
Juleevangeliets skønne, forjættende Ord - paany 
bruste Salmesangen ud under det vidtspændte Solsejl, 
og med Chefens af hele Besætningen gentagne Ord: 
»Gud bevare Kongen« sluttede den stemningsfulde 

HØjtidelighed. 
Saasnart Gudstjenesten var til Ende, kunde Festens 
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Da Tonerne var forstummet, læste en af Officererne Juleevangeliets skønne, forjættende Ord. 

mere materielle Del begynde. Først kom - naturlig
Vis - Juleskafningen med Risengrød (det var den
gang!) med Mandel i, og en herlig Gave til den hel
dige Finder, fulgt af en fed og lækker Gaas eller en 
dampende Flæskesteg med Bjerge af RØdkaal, der 
havde fyldt hele Skibet med sin balsamiske Duft hele 
Dagen omtrent, og da. denne Del af Festen var vel 
overstaaet, blev der lukket op for Julestuens brogede 
Herligheder med det tændte straalende Træ som det 
naturlige Midtpunkt. 

Som en Slags Værter præsiderede Julekommissio
nens Medlemmer ved de bugnende Gaveborde, hvor 
Pakkerne laa stablet op pænt og ordentligt i Række 
og Geled hver med sit Nummer. En efter en i en lang 
»Strive« gled »Basserne« med Chefen og Officererne 
i Spidsen forbi Tombolaen, trak et Nummer og fik 
derpaa ved Gavebordene udleveret den til Nummeret 
hØrende Pakke. Det var uhyre spændende Minutter, 
der gik, inden man fik lukket Pakken op og afsløret 

dens Indhold. Hvad kunde åer være i den? Det var 
næsten ligesaa nervepirrende, som dengang man som 
Barn søgte netop sine Gaver frem under Juletræet 
hjemme hos Far og Mor. Det var uanede Mængder 
af Piber, Cigaretter og Tobak (det var ogsaa den
gang!), og hvad et SØmands1:jerte ellers kan forlange 
af denne Verdens Goder, der dukkede ud af Indpak
ningerne efterhaanden, og da Gaveuddelingen om
sider var forbi, straalede Ø:nene da ogsaa om Kap 
med Juletræets Lys. Chefen holdt derpaa en kort Tale 
til sine Folk, Ønskede dem en glædelig Jul og bad 
dem sende en Tanke hjem til deres kære, der maatte 
savne dem i Dag, men som· sikkert i Hjertet var hos 
dem i denne Stund, og dermed sluttede saa den mere 
officielle Del af Julefesten. Men langt over KØjetid 
!Ød der Sang og Spil og megen Tale ud i Julenatten, 
til Sindene til sidst faldt til RJ i »Posernes« lune Favn, 
og kun Vagten vaagede i ensom Fornemhed oppe paa 
Dækket. 
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Ud for den danske Kyst. 

Desværre var det jo ikke altid, at Skæbnen var Ski
bene saa naadig, at de fik Lov til at holde Jul inde 
i en eller anden hyggelig Havn. Saadan husker jeg 
engang, jeg var Chef fer en lille Torpedobaad, der 
maatte friste den onde Skæbne at ligge paa Patrulje 
Juleaften lige udenfor Byens Vinduer, saa nær, at en 
enkelt Mand bestemt erklærede, at han kunde lugte, 
der blev stegt Gæs hjerr:.me hos hans Forældre. Alle 
Øjne havde i Dagens LØb været rettet bØnfaldende 
mod »Mester«, som vilde de sige: » Var det ikke mu
ligt, at en eller anden lille Bolt kunde falde lidt ud 
af sine vante Folder, saa vi kunde sØge Havn for Ma
skinhavari? « Men Haabet blev mindre og mindre og 
svandt til sidst helt bort for den sørgelige Vished, at 
Maskinen aldrig havde og aldrig vilde komme til at 
arbejde bedre end netop denne Dag, for »Mester« var 
en meget pligtopfyldende Mand og boede ikke selv 
i Byen. 

Et Lyspunkt i alt det triste var der dog at spore. 
Alt tegnede saare fredeligt paa Patruljen den Aften, 
saa jeg bestemte mig til at ankre lidt i Læ og holde 
Jul saa godt som muligt. Langsomt kravlede vi ind 
under Kysten og lod Ankeret plaske ned i det sorte, 
kolde Dyb. Det skulde blive dejligt at faa det lidt 
hyggeligt, trods alt, Juleaften, tænkte vi allesammen, 

og det varede ikke længe, fØr det summede af Liv 
nede om Læ, hvor Bordene blev dækket baade for og 
agter, og Kokken begyndte at bakke op af alle sine 
Herligheder, men netop som vi, Mester, LØjtnanten, 
der var Næstkommanderende, og jeg selv havde sat 
os vel til Rette omkring Bordet i Messen, og Jens, 
Oppasseren, beredte sig paa at servere den stegte 
Gaas, kunde vi hØre, det begyndte at spøge oppe i 
Radiorummet, hvor »Gnisten« sad og ly~tede til Æte
rens Stemmer. 

»Det lyder ikke lovende,« var den almindelige Me
ning. »Det er nok en Julehilsen fra Marineministe
riet.« Det var det ogsaa, desværre. Et Øjeblik efter 
kunde vi hØre tunge Trin af Træskostøvler hamre 
henover Dækkets tynde J ernplader, og saa dukkede 
Ordonnansen op i Døren med et Telegram: »Afgaa 
omgaaende til ... !« Vi sad lidt og kikkede paa hin
anden, paa Gaasen og paa det lille Juletræ, der stod 
festligt pyntet paa Bordet. Gennem Stilheden kunde 
man hØre Blæstens triste Sang i Riggens Spindel

vævsnet. 
»Sikken Juleaften,<< sukkede Næstkommanderende. 

»Tja,« sagde Mester og rejste sig. »Saadan kan det 
jo ske, naar man holder Jul under Orlogsflaget.« -
Og et Øjeblik efter gled Baaden ud i den mørke 
Julenat. 

- Afgaa omgaaende til .. . ! 
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til HJEMMEVÆRN 
Af Kaptajn R. Ploug 

Et gammelt Ord siger, at der er intet nyt under 
Solen, og dette gælder ikke mindst i Krigen. Der

for slutter Kreds!Øbet atter, naar man i Dag er naaet 
fra forrige Aarhundreders Borgervæbning til Nutidens 

Hjemstavnsværn. 
Her i Danmark fandtes Borgervæbningen i en Ræk

ke Byer, men i Dag findes der egentlig kun Rester 
i 3 Byer: Præstø, Assens og Fredericia, hvor de som 

Politikorps ganske vist har maattet fraskrive sig deres 

( 

Officerer fra danske KØbstads-Borgervæbninger. 
Tilvenstre Stege, tilhØjre Kjerteminde. 

Svensk Hjemmeværnsmand. 

egentlige Formaal, men dog alligevel f. Eks. har be

varet Skydningen. 

Borgervæbningen. 

Oprindelsen til Byernes Borgervæbning skyldtes Da
tidens mange Krige og Fejder samt store Usikkerhed 

men Hensyn til Hjælp fra Landets væbnede Magt. 

Borgerne maatte selv sørge for Byernes Værn, og der

for Øvedes de i Vaabenbrug og sa."nledes i Afdelinger 

under deres egne Anførere, idet dog oftest Borgervæb

ningens Kommandant - »Stadshauptmanden« - blev 
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Hvil paa Fælleden i København. 

beskikket af Regenten. Undertiden blev de ogsaa an- Efter Enevældens Indførelse fik Københavns Bor

vendt i Felten, men ellers var det Byens Forsvar mod gervæbning imidlertid ny Organisation, som forøgedes 

ydre Fjender, der var deres Opgave; desuden holdt til 10 Kompagnier, og det var Pligt for enhver, der 

væbnede Borgere Vagt og sørgede for Ordenens Op- drev borgerlig Næring at deltage i Væbningen. Om

retholdelse ved Dag og Nat, besørgede Brandvagts- kring 1800 maatte en Borger i Byen, naar han Ønskede 

tjeneste, idet disse Hverv dog senere blev afløst af at erhverve Borgerskab, fremstille sig for Magistraten 
særlige Organisationer, f. Eks. Vægter- og Brandkorps. i reglementeret Uniform; naar en Svend havde tjent 

København havde allerede 1588 sin Borgervæbning 

under Kommando af en Hauptmand og 4 Fændriker, 

alle Oldermænd i Byen. Dennes Borgere, der var plig

tige at deltage i Væbn::.ngen, var inddelte i Roder å 

10 Mand, af hvilke Anføreren var Rodemester. Naar 

Trommerne lØd, samledes de menige derfor ved Rode

mesterens DØr, hvorfra man marcherede til den Fæn

drik, under hvis Kommando Styrken hØrte. 

Bevæbningen var ret forskelligartet, Uniformen 

ligesaa, idet de selv skulde holde sig med baade den 

og deres Vaaben: enkelte var harniskklædte, andre 

mØdte med Spyd og Hellebarder og kun de fattigste 

Borgere fik udleveret en Kofte, de saakaldte »Kasjak<<. 

- Omtrent saaledes var KØbenhavns Borgervæbning 

organiseret under Københavns Belejring i 1659, da 

den med sin Tapperhed afslog Stormen Natten mellem 

den 10. og 11. Februar. 

En Borger
væbningsfane. 
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2 Aar i Væbningen, maatte han oplære en Lærling, at dette Værns Mænd er besjælet af den rette gen

og efter andre 2 Aar holde en Svend. Det var dette nem Tiderne nedarvede Vilje til at yde en alvorlig 
borgerlige Militærs Opgave at forrette Garnisonsvag- Indsats. 
ten, naar Garnisonen var fraværende i Krig at bi- Hjemmeværnets almindel:ge Opgave er at danne 
drage til Stadens Forsvar, at mØde ved Ildebrand og Værn for Hjemstavnen og derved tillige frigøre Land

deltage i Patruljetjeneste o. s. v. stormsformationer og lign. militære Styrker - hve□ 

Omkring Aar 1800 forøgedes Borgervæbningen til disse Opgaver tidligere paahvilede - saaledes at disse 

12 Kompagnier Infanteri, hvert Kompagni benævnt nu kan indgaa i den egentlige Kampstyrke. 

efter sin Bydel og med hver sin Fane. Da enhver Plet af Lande~ i Dag kan blive Krigs-

Østre Kompagni 
Købmager Kompagni 
St. Annæ Kompagni 

Frederiks KompQ,gni 

Strand Kompagni 
Snarens Kompagni 

Vestre Kompagni 

Kristianshavn Kompagni 
Nørre Kompagni 

Klædebo Kompagni 

Frimands Kompagni 
Rosenborg Kompagni 

Samtidig oprettedes et Artillerikorps; og under Kø

benhavns Bombardement i 1807 

var Borgerbevæbningen med til 

at besætte Voldene og led herved 

et Tab paa ca. 100 saarede og 

dræbte. I 1842 blev Borgerbe
væbningen udrustet som Hærens 

Mandskab og fik Uniform og 
Vaaben udleveret fra Hærens 

Beholdninger mod Betaling. I 

1848 blev Borgerbevæbningen og 

Livjægerkorpset slaaet sammen, 

men efter Armeplanen af 1868 

blev begge ophævet i Henh. til 
Lov af 28. Maj 1870. 

Hjemmeværn. 
I den moderne Tid er Bor

gervæbningen imidlertid genop

staaet som Hjemmeværn. Thi den 

nuværende Krigsførelse kræver 

fuld Aarvaagenhed paa ane Ste
der til enhve1· Tid, og hvor stærk 

Landets militære Magt end maat

te være, kan denne Opgave kun 

!Øses af Hjemmeværnet. 

skueplads, f. Eks. fordi der landsættes Faldskærms

tropper, er det nemlig nødvendigt at der paa Stedet 

findes Styrker af militær Art, der om ikke kan ned

kæmpe Fjenden saa dog kan anvendes til at opspore, 

binde og isolere den fra Luften eller paa anden Maade 

landsatte fjendtlige Styrke, indtil der kommer regu

lær Hjælp. 
Hjemmeværnssoldatens Organisation, Udrustning 

Københavnske Borge1·væbningsfaner. 

Schweiz' Hær er i Princippet 

et Hjemmeværn, men da den dog 

samtidig har særlig Uddannelse 

og Udrustning, skal den her la

des ude af Betragtning. Derimod 

har vort Naboland, f. Eks. Sver

rig, siden Foraaret 1940 haft et 

Hjemmeværn til Beskyttelse af 

Hjemstavnen, og det har vist sig, Bemærk Valgsprog og Bydels-Angivelserne. 
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Højeste Beredskab-Hjemmeværnsmanden har Udrustning 
og Cykel ved Haanden under Arbejdet. 

samt Uddannelse er derfor afpasset 
saaledes, at han, saavel i Krig som 
Fred, forbliver paa sit Bosted, og ved 
sin civile Virksomhed, men er parat 

til at rykke ud meC. det korteste 
Varsel. 

Grundenheden i det svenske Hjemme
værn er da ogsaa Kommunen, idet man 
regner med, at Hjemstedskommunen 

og tilgrænsende Natokommuner danner 
Grænsen for, hvad C.er med Rimelighed 

vil kunne kræves af Styrkerne. Alt ef

ter Kommunernes Størrelse og Egnens 
Karakter sluttes derefte:.- en eller flere 
Kommuner sammen i et Hjemmeværns 
Omraade, og disse er atter samlet i et 
Antal Hjemmeværnskredse. Af prakti

ske Aarsager er det endelig ordnet saa
ledes, at 2 eller flere Hjemmeværns
kredse .falder sammen med et militært 
Udskrivningsomraade, hvorved der ska

bes den nødvendige Forbindelse med de 
militære Kommando!nyndigheder. 

Nr. 9-10 

Betingelsen for at blive antaget til 
Hjemmeværnsmand er fØlgende: 

1) at være fyldt 17 Aar (Reserven dog 
kun 16), 

2) at være fast bosiddende indenfor 

Hjemmeværnsomraadet, , 

3) at være uberygtet og kendt som en 
paalidelig og lovlydig Borger, 

4) at besidde fornØdne legemlige Fær

digheder samt tillige tilfredsstillende 
Skydefærdighed, 

Da det er en Forudsætning, .at værne
pligtige, der er egnet til den alminde

lige Krigstjeneste, ikke kan indgaa i 

Værnet, bestaar det svenske Hjemme
værn derfor fortrinsvis af ældre og helt 

unge Aargange. 

Hjemmeværnets Mandskab bestaar af 
frivilligt ansatte Hjemmeværnsmænd; 
og som ved almindelige militære Afde

linger er Værnet inddelt i det aktive 
Hjemmeværn, der e:.- fuldt udrustet og 

har stadig MØdepligt, mens Hiemme
værnsreserven er beregnet til Erstatning 
og normalt ikke er bevæbnet, To Typer Hjemmeværnsfolk - forskellige, men af 
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Antagelsen til Hjemmeværnssoldat gælder for 3 

Aar og Uddannelsen bygger paa Frivillighedsprincip

pet, men den enkelte Deltager skal dog forpligte sig 

til aarligt at deltage i mindst 20 Timers Øvelse, heri 

ikke medregnet Skydning, et Timetal, der dog efter 

de foreliggende Oplysninger fra Sverrig vistnok i Vir
keligheden er femdoblet. 

IfØlge de folkeretslige Bestemmelser skal Hjemme

værn og lign. bære et »bestemt og paa Afstand kende
ligt Tegn«, men for de fleste svenske Hjemmeva·rns
mænds Vedkommende er det oprindelige Armbind og 

Huemærke nu erstattet af en Uniformsfrakke, Skihue 
eller lign. og tillige Hjelm, idet Uniformen dog altid 

tilpasses efter vedkommende Landsdel og der Tjene

ste, der paahviler Hjemmeværnsmanden. Hjemmevær
net er bevæbnet med almindelige Geværer, Pistoler, 

ning Forholdene tillader det, og saavel Vaaben som 

Ammunition er til Stadighed udleveret til den enkelte 

Hjemmeværnsmand, for at han altid kan være parat 

ved Alarmering. 

Vedrørende Forsorgen for Hjemmeværnsmændene 

skal det blot nævnes, at disse er ligestillede i enhver 

Henseende med almindelige Soldater med Hensyn til 

Kvarter, Ulykkestilfælde og Sygdom, Pension og In

valldeunderstøttelse, samt paa Krigsfod faar en vis 

daglig Godtgørelse, afpasset efter vedkommendes For

sørgerpligt. 

* 

Sverrigs Hjemmeværn blev som nævnt oprettet i 

Foraaret 1940 og kan saaledes allerede nu se tilbage 

paa 3 Aars Erfaringer saavel med Hensyn til Organi-

Maskinpistoler og lette Maskingeværer i den Udstræk- tion som de Krav, der paa Grund af Krigens Udvik

ling maa stilles til dette Værn. 

samme Folk og med samme Opgave. 

Den svenske Komite for Hjemme

forsvaret har derfor paa dette Grund

lag nu fremsat Forslag, hvorved det 

indlemmes i et Folkeværn, bestaaen

de af: 
Hjemmeværnet, 

Mænd mellem 17 

hvori der tjener 

og 51 Aar. Det ci-

vile Luftværn, Skovbrandværnet og 

Evakueringsorganisationen, der alle er 

af civil Karakter og hvori der findes 

saavel Mænd som Kvinder fra 15-65 

Aar. 

Samtidig foreslaas det, at hele Or

ganisationen henlægges under Militæ

ret, hvorimod alle politimæssige Op

gaver - i Modsætning til hos os -

er holdt udenfor disse Værn. 

* 

Det ses saaledes, at den totale Krig, 

ogsaa af et lille Land, kræver Indsats 

af alle Kræfter. Og der er derfor al 

Grund til at formode, at et dansk 

Hjemmeværn maa indgaa som et Led 

i den kommende danske Forsvarsord

ning efter omtrent tilsvarende Prin

cipper, som der er redegjort for i den

ne Artikel. 
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VED ET LEJ RBAAL 
D et er givet, at under Øvelser lærer Soldaten sit 

Lands Natur at kende paa en Maade, som han 
ellers aldrig vil opleve. Det er koldt at vaagne i en 
3ivouak, naar den Iling, der næsten altid lØber foran 
Solopgangen, giver Gaasehud over hele Kroppen, men 
som Belønning faar mai.7. Naturens Opvaagnen, me
dens Solen staar op og kaster sit tynde bleggyldne 
Skær over Landskabet. Det er v·armt at krybe gen
;1em en Pløjemark under den bagende Sol; men til 
Gengæld snuser man sit Fædrelands Muldlugt i sig 
paa en Maade, saa man aldrig glemmer den, selv naar 
man senere i Automobil jager forbi de bØlgende Korn
marker. Der er stille, naar det mørkner i Skoven og 

Landsbyens Lærer læse1· op. 

man ligger ensom paa sin Post. Men det vrimler alli~e
vel med Smaalyde af Kviste, der falder, af Grene, der 
knækker under usynlige Dyrs FØdder. Det pusler over
alt bag det lille ensomme Menneske og det suser hem
melighedsfuldt i de tætte Trækroner over ham. Det 
bliver til Fan eller noget andet, noget stort og my
stisk; det er Skovens eget Væsen, som man aldrig 
træffer under Larmen og ved den veldækkede Dug 
paa en almindelig Skovtur. Det fØles klamt helt ind 
til Sjælen og det svupper under Hælene, naar Reg
nen siler ned over Marchkolonnen og »den civile<, 
kryber i Læ eller tager Regnkappen paa. Men er man 
fØrst saa vaad, at det ikke kan blive værre og Emmen 
staar som en Sky om den vaade Soldat, medens Læ
dertØjet lugter, som kun dyngvaadt LædertØj kan 
lugte; ja, saa fØrst ser man, hvor Naturen rækker 
Hals mod den livsalige Regn og hvor muntert de 
faldende Draaber springer mod Vejens Sten. Det er 
hundekoldt, naar Ens Hænder er dØde af Sne og 
naar Vinden gaar gennem Marv og Ben, medens man 
ligger paa den aabne Bakketop. Men der nede ligger 
Danmark under Herrens Vejr og de vandrende Sol
strejf, - og de fortæller at »over Skyerne er Himlen 
altid blaa«. 

Hver Times og hver Dags Vejr har sin SkØnhed, sin 
Nuance, der er dansk paa den sær lige Maade, som 
kun vi kan fornemme. Men skønnest er maaske den 
stille Someraften, naar Naturen gaar til Ro og Mør
ket tætner under de rolige, blinkende Stjerner. Det 
klukker fra SmaabØlger langs Kysten, der flyver 
Brudstykker af en Sang ud over de vide Marker, og 
en Ko brøler langt derude paa Engen. Saa lister Stil
heden frem. Det er Fredens Aande, der gaar over 
Landet efter Dagens Værk; det er Mørket, der giver 
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Næstkommanderende. 
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Hvile og de hØje Stjerner, 
der giver Tro. Det er Ti
men, hvor man kan sidde 
stille sammen og fornem
me sit Land og sit Lands
broderskab og sin Tillid 
til Liv og Død. Men det 
er ogsaa Timen, hvor man 
kan samles ved det lysen
de Baal og udlØse sit Fæl
lesskab i den danskeSang, 
saa den fylder Sjælen og 
Rummet. - Og det er paa 
den Maade, danske Sol
dater saa tit har siddet 
sammen efter endt Øvelse. 

Billederne viser et Bat
teri, der efter endt Skyd-

ning foretrak den danske Sommeraften mellem tyste 
Marker, for »Tutten« derhjemme paa Kasernen. De 
fik Kvas til et Baal fra den nærmeste Gaard. Men fØr 
Baalet blev tændt, læste Landsbyens Lærer op for dem; 
og da det var tændt morede de sig, som de kunde bedst, 
medens Næstkommanderende tænktsomt betragtede 
dem fra denne ny Side. Og ind imellem sang de vore 
gamle danske Sange. Hver af dem efterlod sikkert 
sit Indtryk i de unge Hjerter. Mest dog maaske Kon
gernes Konge, som de sang, medens de sidste Gløder 
slukkedes, eller Jeg elsker de grønne Lunde; - ja, 
maaske mest den, medens de stilfærdigt rejste sig og 
sang 4. Vers: 

Mig fryder din Ros, din Ære 
mig knuger din Sorg, dit Savn, 
hver Glans, hver Plet vil jeg bære, 
der falder paa Danmarks Navn. 
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PAPIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

Indreg. Varemærke 

N. Ola.f Møller 
Frederiksborggade 26 
Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 

I sit August-September Nummer skriver 12. Batt. S-F : » Vagt

post« efter en Omtale af vore to Sommernumre : 

»I det hele taget virker dette 32 Sider store rigtillustrerede 

Blad, der nu udgaar i et Oplag paa 15.000 Eksemplarer, baade 

som et fortræffeligt Bindeled mellem Befolkningen og Værnene 

og giver ved sit afvekslende Stof tillige en Orientering og Under

holdning, der stiller det paa Høj de med vore bedste periodiske 

Tidskrifter og Blade. 

Tegn Abonnement paa »Folk og Værn« ved Værnenes Oplys

ningskontor, Vester Voldgade 117, København V., eller ved det 

stedlige Postvæsen. Abonnementspris: 6 Kr. pr. Aar.« 
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Af Fuldmægtig ved Redningsvæsenet, Søløjtnanf (R) 

Honnens de Lichtenberg 

F oruden Fyr- og Vagervæsenet, Lodsvæsenet m.m. 
hører ogsaa Redningsvæsenet med til de civile 

Institutioner, der sorterer under Marineministeriet. 
Det danske Redningsvæsen er dog endnu ikke 100 

Aar gammel, idet det blev oprettet i Aaret 1852, og 
først fra 1. April 1906 har det været underlagt Ma
rineministeriet. 

Straks fra sin Oprindelse har det danske Rednings
væsen imidlertid været Genstand for stor Interesse 
fra hele Befolkningens Side, og mange Forfattere og 
Digtere har baade i Poesi cg Prosa skildret Rednings
mændenes Liv og Virke. Holger Drachmann skrev 
saaledes om Skagens Redningsfolk med Lars Kruse 
i Spidsen, men ogsaa mange andre Skribenter som 
Mylius Erichsen, SØiberg m. fl. har paa forskellig Vis 
fortalt om Vestkystens Redningsmænd. 

Da Strandinger var velkomne. 
Allerede langt tilbage i Oldtiden søgte man ved at 

tænde Blus paa Bjergtoppene at vejlede de søfaren
des Farter over Havene, og derved sikre dem mod 
Strandinger og Forlis. Senere hen - i Middelalderens 
urolige og krigeriske Periode - søgte man til Gen
gæld snarere at vanskeliggøre end at lette SØfarten. 
sømændenes Liv stod ikke saa hØjt i Kurs, at det 

ansaas for at være nogen større Ulejlighed værd at 
yde dem Hjælp i Strandingstilfælde med at redde Liv 
og bjerge Gods. En Stranding var fØr i Tiden en vel
kommen Afbrydelse af Kystbeboernes ensformige Liv, 
og nogen Indblanding af de overlevende fra de stran
dede Skibe, naar det gjaldt Vraggodsets rette Forde
ling, var ikke særlig Ønskelig. Fra denne umoralske 
Tid ved vi f. Eks., at Munkene fra Børglum Kloster 
i Jylland vandrede med tænd:e Lygter i Klitterne paa 
Vestkysten. Gennem den duvende Bevægelse af Lyg
terne under saadanne Nattemarcher søgte Munkene 

. at vildlede de søfarende og bringe dem til at strande 
paa Kysten, hvortil Klostret havde Strandingsret -
intet Under, at Børglum Kloster i Middelalderen var 
rigt paa Gods og Guld. 

Senere hen opstod en mere human Opfattelse, en 
bedre Forstaaelse af sømændenes strenge Arbejds
vilkaar, ikke mindst under de haarde Kampe med 
Storm og Uvejr, hvor Menneskemagt Gang paa Gang 
kom til kort overfor Naturmagternes gigantiske Rasen. 

De mange Forlis langs Englands barske Klippe
kyster førte da ogsaa til, at en Mand ved Navn Wil
liam Hillary omkring Aar 1800 sØgte at skabe en mere 
forstaaende Indstilling overfor de ved Strandinger 
nødstedte Søfolk. 



Side 234 FOLK OG VÆRN Nr. 9-10 

Stifteren af det danske Redningsvæsen, 
Kammerraad C. B. Claudi. 

Hillary kæmpede hele sit Liv for at fremskaffe hen
sigtsmæssigt Redningsmateriel ved Kysterne, og ved 
sin DØd havde han lagt Grunden til Englands for
nemme Redningsorganisation, der i 1824 blev oprettet 
under Navnet: Royal National Life-boat Institution, 
og som senere er blevet Forbilledet for Redningsorga
nisationerne Verden over. 

Vestkystens Ofre. 

Som en af de alvorligste Katastrofer herhjemme 
kan nævnes Strandingen ud for SØnder Nissum Jule
aften 1811. Her blev de to engelske Linieskibe »De
fence« og »Set . George« med tilsammen 1350 Mands 
Besætning totalt sØnderslaaet, og kun 13 Mand ialt 
af Skibenes store Besæbing blev reddet i Land. Ud 
for Strandingsstedet, der ligger lidt Syd for Tors
minde Sluse, har den danske Presse rejst et smukt 
Mindesmærke for den ulykkelige Stranding. 

Den store Julestranding 1811 overværedes af en 
Dreng ved Navn Christoffer Berendt Claudi. Denne 
Dreng, den senere Sandflugtskommissær, Kammer
raad Claudi, skulde som voksen blive Øjenvidne til 
mange Strandinger, ved hvilke han tog virksom Del 
i Hjælpearbejdet, og Claudi indsaa efterhaanden, at 
der maatte gøres noget effektivt for at hjælpe under 
Strandingerne for om muligt derved at frelse de 
strandede Skibes Besætninger fra Druknedøden i det 
fraadende Hav. Han sjtgte derfor Forbindelse med 
det nydannede engelske Selskab til Redning af Skib-

brudne for herfra at faa nærmere Oplysninger om 
de Apparater, der af dette Selskab anvendtes ved 
Strandinger paa de engelske Kyster. 

Efter flere Rejser - dels for egen, dels for Stats
kassens Regning, - hjemfØ::te Claudi i 1847 2 Raket 
apparater, der blev anbragt paa Jyllands Vestkyst, 
hvor ogsaa 2 Redningsbaade, skænket af Foreningen 
til Søfartens Fremme og Frimurerlogen, var blevet 
stationeret. 

Paa Grundlag af Claudis Indberetninger blev des
uden en derom nedsat Kom missio,ns detaillerede For
slag om Oprettelse af et Redningsvæsen paa Jyllands 
Vestkyst endeligt vedtaget som Lov paa Rigsdagen i 
Aaret 1852, og i Henhold 1-.ertil blev der oprettet 20 
med Raketapparat forsynede Redningsstat ioner, hvor
af 12 tillige skylde forsynes med synkefri Rednings
fartøjer - medens der ved Agger blev stationeret en 
Baad alene. 

Paa dette Grundlag opbyggedes saa Redningsvæ
senets Arbejde herhjemme. Det er dog ikke Jyllands 
Vestkyst alene, der er dets Virkefelt. Allerede saa 
tidligt som i 1822 toges de fØrste Skridt til Fremskaf
felse af Materiel til Brug v~d Redning af Skibbrudne 
paa Bornholms Klippekyster. Senere hen er der op
rettet et Antal Redningssta::oner, der ligeledes indgaar 
under Redningsbestyrerens Ledelse, ligesom der ogsaa 
enkelte andre Steder indenfor Skagen er oprettet 
Redningsstationer. 

Det moderne Materiel. 

Vor Tids tekniske Fremskridt har selvfølgelig og
saa gjort sig gældende indenfor Redningsvæsenets 
Materiel. Her i Danmark anvender man en efter 
engelsk Forbillede af Orlogsværftet bygget let og 
stærk 12 Aarers Roredningsbaad, der gennem Udsty
relse med Kobberluftkasser og Lænseventiler er gjort 
synkefri og selvlænsende. I 1914 indførtes den første· 
Redningsbaad med Motorkraft, og man disponerer nu 

S IS Anne's Stranding paa Vestkysten. 
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St1·andet Skonnert pa:a Bornholms Klipper. 

over 22 kraftige Motorredningsbaade, som i alt væ
sentlig er en forstørret og forbedret Udgave af den 
ældre Robaadstype. De store Motorredningsbaade, der 
søsættes ved Hjælp af er: i Baadhuset iudbygget Bed
ding med tilhørende Beddiugsvogn, er udstyret med 
en 56 HK Ferry Motor, medens de Øvrige er forsynet 
med en 32 HK Fordson '.::'ractor Motor - alle er de 
desuden, ligesom Robaadene, udstyret med Aarer og 
Sejl1 hvormed der afholdes periodiske Øvelser. 

Ved de deciderede K11stredningsstationer er Baad
huset nu anbragt saa tæt ved Strandbredden, saa 
Baaden ad en Cementbane og videre paa Ruller og 
Planker nogenlunde let kan søsættes; thi Motorbaa
dene er for tunge til - ;,aa samme Maade som Ro
baadene, der i Baadhuset altid staar paa en særlig 
konstrueret Transportvogn - at blive transporteret 
langs Stranden til det Sted, hvorfra den med Henblik 
paa hvert enkelt Strandingstilfælde bedst kan søsæt
tes. Denne Transport over Land foregaar ved Hjælp 
af 4-5 Spand Heste. 

Ogsaa Raketapparaterne har vist sig at være et 
særdeles anvendeligt Middel til Redning af Skibbrud
ne, naar det strandede Skib befinder sig tæt ved 
Strandbredden og under Forhold, hvor Assistance med 
Redningsbaad ikke kan ::,ærksættes. At Raketappara
terne er af overordentlig stor Betydning ved Red-

ningsarbejdet paa de danske Kyster ses deraf, at 
lidt over Halvdelen af de af det danske Rednings
væsen reddede Personer er bragt i Land ved Hjælp 

af Raketapparater. 
Raketterne, der i en lang Aarrække er leveret af 

SØartilleriets Laboratorium paa Holmen, forefindes 
som enkelte, dobbelte og tredobbelte med en Række
vidde paa henholdsvis 300, 380 og 4-500 Meter. 

Redningsbaad med Hesteforspand. 
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Stranding paa Vestkysten. 

I stormfulde Nætter, naar det med Paalandsvind 
kan forventes, at Strandinger eller andre SØulykker 
kan finde Sted, gaar Redningsmandskabet Vagt langs 
Stranden. Til Lettelse for Strandvagten har Rednings
væsenet sit eget vidtstra!{te Telefonnet, der rækker 
fra Fanø til Skagen, endvidere findes der enkelte an
dre Steder mindre Telefonstrækninger. 

Ogsaa Hjælp til Fiskerne. 

Ganske naturligt forekom der i Sejlskibenes gyldne 
Dage et betydeligt Antal Strandinger, hvorfra mange 
Menneskeliv blev reddet; derimod bragte Dampski
benes forstærkede Maskinkraft og Nutidens moderne 
nautiske Hjælpemidler i Forbindelse med Sejlskibe
nes Forsvinden fra Havene en betydelig Nedgang i 

Strandingernes Tal. En stor Del af Redningsvæsenets 
Virksomhed gaar derfor i vore Dage ogsaa ud paa at 
yde Assistance til Fiskefartøjer, naar disse søger Lan
ding paa Kysten. 

Det er navnlig paa dette Felt, at Kystmotor
red1;1ingsbaadene gØr deres store Nytte. Fiskerbaadene 
paa den jyske Vestkyst har i Tidens LØb, som saa 
meget andet, undergaaet en stor Udvikling. Udstyret 
med kraftige Motorer er de blevet i Stand til at søge 
ud til Fiskepladser, der ligger længere fra Kysten, og 
hvor Muligheden for god Fangst er større. I tidligere 
Tid maatte Fiskerne, saa snart det kulede op, forlade 
deres Fiskepladser for i god Tid at naa ind til Lan
dingspladserne, medens de nu i Bevidsthed om, at 
Motorredningsbaaden under saadanne Forhold ligger 
klar til at ledsage dem ind over Revlerne, kan give 
sig bedre Tid til at bjerge og medtage de udsatte 
Redskaber, der jo er af ikke ringe Værdi. Sidste Aar 
blev der ved 46 saadanne Redningsforetagender ydet 
Assistance til 92 FiskefartØjer, hvis samlede Besæt
rung udgjorde 353 Mand. 

Endelig kan nævnes, a: Arbejdet med Uskadelig
gørelse af Vrag paa Forstanden sorterer under Red
ningsvæsenet, idet saadar.ne gamle Vrag kan frem
byde stor Fare for Redningsbaade og Fiskefartøjer, 
der færdes tæt under Lar.d. 

Redningsvæsenet af i Dag. 

Den 1. April 1943 fandtes der her i Landet ialt 57 
Redningsstationer, heraf er 36 Baad- og Rakets:atio
ner, 8 Baad- og 13 Raketstationer. Personalet ved de 
danske Redningsstationer bestaar af ialt 58 Qp3yns
mænd, 44 Baadformænd og ca. 525 Baad- og Betje
ningsmænd. For dem alle er Tjeneste i Redningsvæse
net kun en Bibeskæftigelse til deres egentlige Hoved
erhverv, der i Reglen er Fi3keri eller Landbrug, hvor
for Lønningerne ved Redrlngsvæsenet kun er smaa. 
Dog gives· der afgaaede Redningsmænd og disses En
ker en aarlig Understøttelse efter Regler svarende til 
Statstjenestemænds Pensionsordning. 

Fra forskellig Side er Re:iningsvæsenets Personale 
gennem Aarene blevet betænkt ved Tildeling af et 
stort Antal Legater, her skal kun fremhæves Fransk
manden Emile Robins 8 Legater med en samlet Kapi
tal paa 114.900 Kr. Robin har ogsaa betænkt andre 
Landes Redningsmænd, men intet Land har han, der 
saa levende interesserede sig for Skibbrudnes Red
ning, skænket saa meget t[ som Danmark. 

Rundt om i Vestkystens s!naa Fiskerhjem finder vi 
Skabe og Kommoder med en lille SØlvplade, hvorpaå 
der læses: Fra Emile Robin - det er Brudeudstyrs
legatets synlige Resultater. Konfirmationslegatet giver 
bl. a. Redningsmændenes Døtre et Sølvkors med den 
samme Inskription, som ogsaa kan læses paa Familie
bibelen i Redningsmændenes Hjem. Endelig kan :iæv
nes, at de store Barometre, der er ophængt udenpaa 
Stationernes Opbevaringsh:.i3e, ogsaa er en Gave fra 
den franske Cognacsfabrikant. Det er derfor kun na
turligt, at Marineministeriet har ladet et BilleC:.e af 
denne Redningsmandskabets uselviske Velgører op
hænge paa hver Redningsstation. 

Moderne Redningsbaad til Esbjerg Havn. 
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Redningsba:aden gaar ud. 

Fra 1852-1943. Den 16. Januar 1929 strandede »S/S Skolma« af 

Til Slut skal kun ganske kort nævnes nogle enkelte Aalesund ved Ypnasted paa Bornholm. Skibet stod 
bemærkelsesværdige Data af Redningsvæsenets Hi- meget farligt, og da der samt idig blæste en haard 

storie: 
Den svenske Brig ,Daphne« strandede i 1862 ved - ~ -~ 

Skagen, under Redningsfors~get kæntrede Rednings
baaden, og en Del af Mandskabet druknede. Det var 
ved denne Lejlighed, at den senere saa berømte 
Skagbo Lars Kruse første Ga::ig gjorde sit Navn kendt 
ved med sit eget lille Fartøj at redde den tilbage
blevne Del af »Daphne«s Besætning. 

I 1868 strandede den russiske Fregat »Alexander 
Newsky« udfor Harboøre, ved hvilken Lejlighed Flyv

holm Redningsbaad ydede v~rksom Assistance, bl. a . 
reddedes den ombordværende Storfyrst Alexis. 

Af dette Aarhundredes vigtigste Redningsforetagen
der kan fremhæves: 

Barkskibet »Hirschenfelde« af Hambor~s Stranding 
den 25. December 1923 ca. 5 km Nord for Blokhus. 
Barken havde i den orkanagtige Storm mistet alle 
Sejl og var ude af Stand til at manøvrere. Hele den 
18 Mand store Besætning bleY bragt i Land af Blokhus 

Redningsbaad, selve Skibet blev Vrag. Thyborøn M otor-Redningsbaad. 
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nordlig Snestorm med hØj SØ, var Redningsarbejdet 
meget vanskeligt og anstrengende - ved Samarbejde 
mellem Redningsstationerne Gudhjem og Svaneke 
blev Skibets 24 Mands Besætning bragt i Land ved 
Hjælp af Redningsstolen, medens Skibet herunder 
brækkede midt over og blev fuldstændig Vrag. 

Endelig strandede »S/S Farsø« af København den 21. 
Februar 1933 3 km Nord for Vedersø - 9 Mand blev 
bragt i Land af Station Vedersøs Redningsbaad, me
dens 4 Mand reddedes med Raketapparatet. Skibet 
selv brækkede midt over i Nattens LØb og blev totalt 
Vrag. 

• 
Vor Tids humane Indstilling har saaledes helt æn

dret de ældre Tiders Opfattelse af det vigtige SpØrgs
maal om Frelse af de ved Strandinger og Skibbrud 
forliste SØfolk. Overalt i Verden gøres der nu - dels 
gennem de respektive Staters Redningsvæsen, dels 
gennem frivillige Selskaber - en stor Indsats for at 
bringe hurtig og sikker Hjælp i Strandingstilfælde 
til Frelse af Menneskeliv. 

I dette Arbejde har Danmark, som den gamle SØ
fartsnation, paa udmærket Vis forstaaet at hævde sig1 

idet der alt i alt i Tidsrummet fra 1. Januar 1852 til 
31. Marts 1943 af det danske Redningsvæsen ved 1702 
Strandingstilfælde er reddet ialt 11.859 Menneskeliv. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Tegnet af Kay Fislcer 

111 liii'iiiiiil~IIU 

Marcus Goodrich: 

Delilah 
Roman om en Torpedojager, dens 
Officerer og Besætning og deres 
Oplevelser i de tropiske Farvande. 
En pragtfuld Mandlolke-Bog. 

407 Sider• Pris 12 Kr. 

Allerede 6000 Eksempl. 

JESPERSEN OG PIO 

Enhver, der interesserer sig for 

vort Lands For svar bør eje . . . 

ARNE STEVNS 

VOR HÆR 
I KRIG OG FRED 

Bind I foreligger. Bind li udkommer 

i Foraaret 1944. 

Hvert Bind er paa ca. 500 Sider 

med adskillige Farvebilag, Kortw 

skitser m. m. 

Pris Kr. 40,00 pr. Bind ø solidt og 
smukt indbundet. 

NORDISKE LANDES BOGFORLAG 
ALFRED CHRISTENSEN FREDERICIA 
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TO PIONERER 
Af cand. mag. Nicolai Krarup 

T il alle Tider har der levet Mænd, der var blevet 
besat af en eller anden aparte Ide. De har sat alt 

ind paa den, deres Formue, deres Helbred, deres Fa
milies Lykke. Nogle af dem er dØde i Pjalter paa et 
Tagkammer, udgrint og foragtet - og saa kan det 
ske, at senere Slægter sætter en Mindeplade paa Hu
sets Væg. Men det er ogsaa sket, at Udviklingen i 
Tide er drejet i den Retning, Pioneren anede, og at 
han allerede i levende Live har sejret og aabnet en 
Port ind til noget nyt, og alle Medløberne er kommet 
strømmende ind ad Porten. 

Den første Overvintring paa Grønland. 

En Aften i 1708 kom en ung Præst i det nordlige 
Norge, Hans Poulsen Egede, til at tænke paa, at 

der vist skulde have være-t Bygder og Kirker og Klo
stre paa GrØnland. Og denne Tanke vilde ikke slippe 
ham igen. 

Ved at læse om Sagen og spørge sig for fik han vist 
nogenlunde Rede paa, hvorledes det forholdt sig. Ad
skilligt tyder paa, at det var en Klimaforværring, der 
i 1200-Tallet forringede Leve- og Sejladsvilkaarene 
for de islandske og grønlandske Kolonister og drev 
dem ind under Norges Overherredømme. I 1484 skal 
de sidste Bergensere, der kendte Vejen, være blevet 
dræbt under Rivninger med Hanseaterne. Overladt 
til sig selv, bukkede de to Bygder langsomt under for 
Sult og Sygdom og de indfØdtes Angreb. Først i 1585 
fandt Englænderen Davis atter Landet, og nu lØb 
Englændere, Hollændere og Nordmænd af og til ind 
til Kysten for at kØbe Tran og Sælskind af Indbyg
gerne, hvis Sprog de ikke forstod. 

Disse Mennesker maatte altsaa være de degene
rerede Efterkommere af hans egne norske Lands
mænd, mente Pastor Egede, og fandt det urimeligt, 
at man ikke gjorde noget for at bringe dem tilbage 
til Kristendommen og Civilisationen. Men skulde det 
blive til noget med det, maatte han være villig til, 
om fornødent, at tilbyde sig selv. 

Da hans Hustru, Gertrud Rask, fik opsporet, hvilke 
Tanker han gik med, mobiliserede hun sin Moder og 
Præstens Venner for at overbevise ham om, at det var 
en Djævelens Fristelse at forlade sit Kald for at sætte 
alt paa Spil i Ødemarken Det lykkedes hende virke
lig. Senere, da hun var blevet overbevist af hans 
faste Tro paa Sagen, var det naturligvis hende, der 
holdt ham oppe, naar han var ved at fortvivle. 

Forskellige Fortrædelig:leder, bl. a. med Nabopræ-

Hans Egede. 

ster, bidrog til at give EgeC.e Ulyst ved hans nuvæ
rende Arbejde. 

Det endte til sidst med, at han i 1718, 32 Aar 
gammel, opgav sit Embede og flyttede til Bergen, 
hvor han lØb Købmændene paa Dørene, drev Guld
mageri for at skaffe Penge og skrev Ansøgninger til 
Kong Frederik IV. 

Det, han foreslog, var jo at optage en fast Koloni
sation af Grønland, hvortil det naturligt hØrte at for
syne de »vilde« saavel med Varer som med Kristen
dom. I mange andre Sind var der dengang et Sug ud 
mod de store Vidder, og de dansk-norske Konger 
med deres udstrakte SØrige vilde gerne være med i 
Konkurrencen. 1732 gav de saaledes Asiatisk Kom
pagni en ny Start, og næste Aar erhvervedes St. 
Croix for Danmark. Der var adskillig Sympati for 
at gaa i Gang paa Grønland, men man Ønskede ikke 
at undervurdere de umaadel:ge og uoverskuelige Van
skeligheder, der var forbundet med Sagen, især saa 
længe den endeløse Krig i Europa stod paa. Da Kon
gen ikke Ønskede at støtte Planen, blev den opgivet. 

Først mod Slutningen af den store nordiske Krig 
dannedes i Bergen et lille Handelskompagni, og med 
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en lille Statsgage som Missionær i Ryggen gik Egede 
2. Maj 1821 om Bord i Kompagniets Skib »Haabet«, 
hvis Skipper, Behrendt HanssØn Wagner, fik Ordre 
til at søge Land paa det formentlig gunstigste Sted 
paa Vestkysten af Davis-Strædet, 64¼ Grad nordlig 
Bredde. Til Assistance medsendtes Gallioten »Anna 
Christine«, medens Selskabet i Forvejen havde sendt 
en Hvalfanger, der snere skulde lØbe ind for at for
visse sig om Ekspeditionens Skæbne. Hvalfangeren 
led imidlertid Skibbrud ved Grønland og blev for
slaaet tilbage til Norge. 

12. Maj, ved Sommerens Begyndelse, fik »Haabet« 
Vind til at staa ud af Bergens Havn, og 4. Juni rejste 
»de blaanende Klippers Land« sig forude. Dag efter 
Dag laa man nu og søgte en Vej ind gennem Driv
isen. Endelig blev der gjort et ForsØg paa at komme 
igennem, men en Stom rejste sig . og taarnede Is
bjergene sammen om de to smaa Skibe. Skipperen 
gik ned i Kahytten og forberedte Egedes Hustru og de 
to Drenge paa, at dette betØd Døden; men Præsten 
trøstede sig med, hvorledes Paulus havde opmuntret 
sine Rejsefæller paa Overfarten til Rom. (Apostlenes 
Gerninger, Kap. 27.) Efter Midnat klarede det op, og 
Isen spredte sig igen. 

SkØnt Skipperen som sØkyndig ansaa det for haab
lØst, drev Egede igennem, at der blev forsøgt paany. 
Efterhaanden kom man ind i den Periode af Landets 
korte Sommer, som er gunstigst, for en Besejling. Det 
lykkedes at slippe ind i den isfri Rende langs Kysten, 
hvor Eskimoerne i deres Kajakker sværmede ud om
kring Skibene - et ynkværdigt Folk, syntes Egede. 
Og efter endnu to Mils Sejlads, Mandag den 3. Juli 
1721, paa Aarsdagen f1r Freden i Frederiksborg, 
kastede Skibene Anker paa 64 ° 7' n. Br., ved Øen 
Imerisoq, hvorefter Gallioten vendte til~age for at af
lægge Rapport om, at d: tilbageblevne var i Behold 
og ved godt Mod. 

Ved det Sted, der kaldtes Harbour of Hope, Haabets 
Havn, begyndte saa Kolonisterne at bygge Hus i en 
ukendt Natur, blandt en Befolkning, hvis Sprog, Kul
tur og hele Tænkemaade man ikke havde Spor af 
Kendskab til, og som, da man lærte den at kende, 
viste sig ikke at indehol::le et eneste beslægtet Træk. 

Hvis dette har været en Skuffelse for Egede, lod 
han det i alt Fald ikke sldnne igennem i sine Indberet
ninger til Kompagniet. Ud fra Kolonien, som han 
senere under Navn af Godthaab flyttede ind til Fast
landet, gik han ihærdig;; i Gang med at lære Eski
moernes Sprog for at kunne undervise dem i Kristen
dom. Da den tiltrædende Kong Kristian VI opgav hele 
Foretagendet som urentabelt, blev Egede derude og 
førte Sagen videre. Jaco"b Severin fØrte den over det 
dØde Punkt, og da Staten i 1774 overtog Handels
monopolet, var Grønland. endelig sikret som dansk 
Koloni. 

UrpremiCren paa »Den politiske Kandestøber«. 

Medens Hans Egede endnu stred med at overvinde 
Eskimoernes naturlige Mistro til fremmede, 

foregik der herhjemme i det lune, hyggelige Køben-
havn en Nybegyndelse af en helt anden Art. 

SCene fra »Den politiske Kandestøber«. 
Tegning af Hans Tegner, 

Fuldt opklaret ligger Forhistorien ikke, men Sam
menhængen maa være omtrent saaledes: En fransk 

· Trup af omrejsende Skuespillere, der havde udspillet 
deres Repertoire for Hoffet, spillede nu for Byens 
franskkyndige Publikum. Det gik ikke særlig godt, og 
en af dem fik da den Tanke, at København nu maatte 
være stor nok til at bære et fast Teater, hvor man 
kunde opfØre Stykkerne i dansk Oversættelse og saa
ledes naa ud til de brede Lag. Han samlede hertil 
otte mandlige og tre kvindelige Skuespillere, for en 
stor Del Studenter. 

Forholdene mentes at være gunstige efter Krigen, 
og en vis løssluppen Stemning af Glæde over Freden 
bidrog maaske til at gøre Folk oplagt for Sagen. Den 
afgØrende Indflydelse laa i Hofkredse, men har var 
der adskillig Sympati for Tanken, ikke mindst fordi 
man vidste, at en af de yngre Professorer ved Univer
sitetet havde flere originale danske Komedier lig
gende i sine Skuffer. 

Han stammede fra Bergen, var blevet teologisk Kan
didat i København ikke længe efter den to Aar yngre 
Egede og havde derefter, drevet af noget af den 
samme norske Udlængsel - i Forbindelse med en 
egen vaagen, altslugende Nysgerrighed og Videbegær
lighed-flakket Europa rundt, Sjælland ikke undtaget, 
og opsuget Indtryk af de ::orskellige Landes Skikke. 
Under Indtryk heraf havde han skrevet det satiriske 
Heltedigt om »Peder Paars«, der med skarpt norsk 
Vid aalede alt og alle ige:mem herhjemme, og som 
havde vakt en kolossal Opsigt i den lille By mellem 
Vestervold og Kastellet. Desuden havde han udgivet 
nogle oplysende Bøger om Forudsætningerne for den 
store Krig: Europas Historie, Geografi og Folkeret. 
Efter nogen Tøven havde han ladet sig overtale til 
at trodse den Fare for at blive til Grin, som var for
bundet med offentligt at give sig af med det Mar
kedsgØgl, som Komediespil dengang var (ligesom se
nere den fØrste Filmskunst). 
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I en Rus af Grebethed af Opgaven og af Kaffe -
en Drik, der formentlig virkede stærkere paa den Tids 
Mennesker, som ikke var vant til den - skrev han 
derefter paa kort Tid en Række moraliserende Kome
dier paa Dansk med Benyttelse af den Teknik, der 
havde udviklet sig i Italien, og som endnu anvendes 
af Pantomimen i Tivoli. 

Den officielle Aabning af den danske Scene havde 
fundet Sted om Onsdagen med en Oversættelse af 
Molieres »Gnieren«, efter en Prolog af en af Teatrets 
formaaende Velyndere, Oversekretær i Kancelliet Fr. 
Rostgaard: 

Trofaste KjØbenhavn! Mandhaftig Tvillingrige! 
Tvivl ingenlunde paa, at man jo og kan sige 
I Eders ædle Maal, hvad andre haver sagt, 
Naar Kunst og Øvelse til Sproget bliver lagt! 

Men det, Spændingen stod om, var Premieren paa 
Professor Holbergs fØrste Stykke den næste Spille
aften, Lørdag den 26. September 1722, antagelig Kl. 17 
- efter Aftensmadstid. 

Trods Advarsler fra flere Sider havde Forfatteren 
haft den Dristighed at lægge for med et Stykke af po
litisk Indhold, og alle Billetter var da ogsaa revet 
væk, da Forestillingen begyndte i det ret udstrakte 
Teater, hvis Grund fra Lille Grønnegade (de nuvæ
rende Numre 6, 8 og 10 i Ny Adelgade) naaede igen
nem til Gotersgade. 

København var en By i 
god Udvikling, bl. a. paa 
Grund af sin udstrakte 
oversøiske Handel, og der 
var et ikke ubetydeligt 
Publikum af Smaahaand-

værkere, Kammerjom
fruer og lignende, som 
fyldte Etagerne og Galle
rierne - muntre Folk, ik
ke overbelastet med bog-

lig Viden, med friske, 
modtagelige Sanser, opsat 
paa en fornØjelig Aften. 
Mange Blikke har sikkert 
sØgt den lille spinkle Pro
fessor; at Stykket officielt 
var skrevet af Hans Mik-

kelsen i Kallundborg, 
vildledte nok Ikke nogen. 
De fornemste Tilskuere 
sad paa begge Sider af 
Scenen, hvor Dekoratio
nerne vel i det højeste 
kun lige var antydet. Her 
saa Publikum nu Henrik, 
en KandestØberdreng som 
en af deres egne: Jeg kand 
svære paa1 at mit Hierte 
sidder mig i min Hals. 

Arbejde for at læse politiske Bøger som Holbergs 
egne. Den næste Scene1 hvor Herman sammen med 
andre oplysningshungrige Haandværkere ordner Ver
denssituationen over Avisen, var dengang henlagt til 
et Værtshus (senere flyttede Holberg den hjem til 
ham selv, maaske for at lette Opgaven for Teatret, 
men glemte at fjerne Kroværten): Var jeg blot en 
Time paa den tyske Rigsdag, jeg skulde hviske Kur
fyrsten af Mainz noget i Øret! Og hvad er det for et 
søvnigt Byraad, vi har her : Hamborg, stivnet i gam
mel Slendrian. Hvorfor skE=.l vi kØbe vore Kolonial
varer af Hollænderne i Stedet for selv at have Kolo
nier i Indien - eller Kompagnier paa Grønland og 
Davis-Strædet! Men det bliver ikke bedre, saa længe 
man i nogle faa fornemme Familier næsten fØdes til 
Raadmand. Man skulde lade Raadspladserne gaa paa 
Omgang mellem Lavene, saa blev ingen Interesser 
forfordelt! 

Og da saa Herman Kandestøber virkelig bliver 
Borgmester, kan han jo slet ikke begaa sig i den 
fine Verden og har heller i~ke de nødvendige Kund
skaber. 

Det blev en Lattersukces af kolossale Dimensioner. 
SkØnt Stykket tilsyneladende handlede om .en virke
lig demokratisk Opstand i Hamborg, som Holberg 
havde overværet, forstod man jo, at det var brand
aktuel Revue. Næsten hver Replik var en Vittighed 
eller en Hentydning. Men var det ikke en lovlig fri 
Maade at omtale den hØje Øvrighed paa? spurgte man 

hinanden paa Hjemvejen. 
- Holbergs Stykker 

og Nyhedens Interesse 
holdt en Tid Liv i den 
danske Skueplads, saa 
sygnede den hen og blev 
fØrst genoprettet i 17 48 
og først endelig sikret, da 
Staten i 1770 overtog Sce
nen , der nu heder Det 
kongeHge Teater. - Men 
Premieren den Lørdag er 
paa mere betydningsfulde 
Punkter Indledningen til 
noget nyt. 

Og saa hØrte man om 
Mester, der forsømte sit Ludvig Ho!berg. 

Før Holberg var der 
opfØrt fremmedsprogede 
Komedier for de fornem
me og grove Løjer for 
den store Hob. Holberg 
skrev paa Dansk for det 
brede Mellemlag, Teater
stykker saavel som Op
lysningsbØger. Han lyt
tede sig frem til, hvor
ledes disse Folk talte, og 
derudfra arbejdede han 
bevidst paa at gøre det 
danske Skriftsprog til et 
smidigt Redskab for Tan
ken. Naar man ser, hvor 
ubehjælpsomt og klodset 
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Folk ofte tidligere havde skrevet Dansk, forstaar man 
hans Indsats. Han og Herman von Bremen er selv 
typiske Repræsentanter for denne fremvoksende Bor
gerstand, der ikke mere kunde nØjes med at fØlge 
gammel Skik eller stole blindt paa Myndighederne, 
men selv vilde finde sin Vej frem ud fra Impulser fra 
alle Sider. Ved Holbergs og hans Elevers Arbejde blev 
disse Impulser bearbejdet paa Dansk og sammen
arbejdet til en Helhed: den dansk-norske borgerlige 
Kultur. 

Da den fØrst var indarbejdet og begyndt at trænge 
ned, lod KandestØberne og Malerne og Cigarsortererne 
sig ikke mere holde nede og gøre til Grin. De fik nu 
det Overblik og den Levemaade, der skulde til for 
at sætte deres lyseste Hoveder ind i Byraad og 
Rigsdag. 

Carl M. Cohr' s Sølvvarefabriker 'Is 
Fre:lericia 

Telefon Fredericia 1200 

Filial: Lovstræde 6 . Te/efcn Central 2922 København . 

Aarhus 
Hovedkontoret 

Aklieselskabot 

København 
Ny~ade 1 

Hvilket naturligvis ikke forhindrer, at Holbergs 
Snært har en vis Almengyldighed. 

Efter at denne Kultur har delt sig i to Forgreninger, 
er det SpØrgsmaal komme:i op, om de to Pionerer 
var danske eller norske. 

Den ene var Tvillingrigets Embedsmand i Norge 
og paa Grønland, Søn af en sjællandsk Fader og en 
norsk Moder. Den anden var en Nordmand, der •i 
Fælleskulturens samler:.de Punkt, Tvillingerigets 
Storby, søgte Anvendelse for sine Evner. De var 
Fælleskulturens Mænd, cg fØrst i senere Tid har man 
revedes om deres Minde. 

"l"IO. • 
'I/i gaa1~ ogsaa i 

Statsbanernes Kino" 

Fyns Tidende 
<J-fm•tigst og bec/st 

Køb altid paa Rejse Morgenbladet Fyns lidende 

' Hold Fyns største og bedste Bl~ 

PILEALLE 7 
HANS LYSTRUP 

CENT. 2028 VÆRKSTEDERNE 
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LIDT OM FORHOLDENE I FLAADEN 
PAA TORDENSKJOLDS TID 

Af Kaptajnløjtnant C. Hastrup 

Tordenskjolds Kamp med en svensk Kaperfregat i Kattegat. 

N aar vi hØrer Tordenskjold nævne, mindes vi 
uvilkaarligt vor Skoletids Danmarkshistorie og 

tænker, at den Gang var der Romantik over Krigen. 
Det kan derfor være gavnligt for os Nutidsdanske at 
kaste et Blik om bag Kulisserne i Datiden for at se, 
hvordan Forholdene i Virkeligheden var; fØrst der
ved kan vi rigtigt bedømme vore Forfædres Indsats. 

Under den store nordiske Krig var den dansk
norske Flaade af en betydelig Størrelse og krævede 
ca. 17.000 Mand for at dække sit Personelbehov (f. 
Eks. 1711 var der 4564 faste og 12.146 ,Maanedstje
nere«). I Rigernes SØdistrikter skulde det nødven
dige Mandskab være indrullerede; men det var meget 
vanskeligt at faa dem til København, idet mange sej
lede paa de store Have, og andre unddrog sig den 
lidet populære Tjeneste ved at flygte eller holde sig 
skjult. Man prøvede da paa at hverve SØfolk, ikke 
alene i Rigerne, men ogsaa i Holland og Hamborg, 

og gav dette ikke det Ønskede Resultat, »pressede« 
man SØfolk til Tjenesten. Var det heller ikke nok, 
brugte man norske Soldater fra Kystbyerne - vel ud 
fra den Betragtning, at enhver Nordmand smager lidt 
af Saltvand. 

Raa og uvidende. 
Det kan næppe undre, at der, naar Bunden saa

ledes blev skrabet, slap mind:-e heldige Elementer ind 
i Kongens Tjeneste. Vi har en Del gamle Dokume~_ter, 
der giver et mærkværdigt Billede af Folkene: 

1713 overfaldt Sluproerne (Hamborgennatroser) fra 
Orlogsskibet »Dronning Lovisa« Konerne paa Stevns 
og fratog dem Øl, Brændevin og andet sælgeligt samt 
»voldtog dennem saa alle sa:nmen og trued dennem 
med dragne Knive over dem, at de skulde enten giØre 
deres onde Villie, eller skulde de dræbe dem alle«. 

Den norske Matros Trossner fortæller i sin Dagbog 
alene for 1. Halvdel af April ::ølgende: 
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2/4 (Skærtorsdag) 1710 huggede en Archelimester 
(Underofficer) (/)ret af en Løjtnant, der dØede, og 
ArcheUmesteren maatte lade Livet. Endvidere blev 
2 Matroser arresterede, fordi de havde stukket hin
anden, og Natten før var 39 Hamborgermatroser ble
vet anholdt, fordi de havde stukket og skaaret hin
anden. 

8/4 fandtes en ihjelstukken Sergent paa Gaden; 
Gerningsmanden flygtede. 

9/4 stak en Grenader en Soldat ihjel og rømte. Det 
kom bare om en dansk Skilling, som de trættedes om. 

13/4 blev en Matros sat i »Halmens Laage« (Vagt), 
fordi han havde dræbt en anden, 

o.s.v, o.s.v. 

Han slutter sit Værk med: 

Der er idel Synd og Ondskab med Hor, Mord og 
Manddrab, som sig dag!igen forværrer i denne Stad. 

Man kan desuden tænke sig til Mandskabets aande
lige Plan ved at læse lidt om Befalingsmændene. 

13/2 1713 sendte min Forgænger i Embedet, Capi
tain-Lieutenant Cornelius Blichfeldt en skriftlig Rap
port, vedlagt Tegning, over - et Skib, der var ob
serveret i Maanen af den samlede Vagt paa Batteriet 
Neptunus! Hvis De betvivler mine Ord1 bØr De læse 
»Peder Paars«, hvor Begivenheden omtales. Samtiden 
slugte Rapporten raa1 og Blichfeldt avancerede til 
Capitain den 29. Juni 1714; men om det skyldes denne 
enestaaende Bedrift, skal jeg ikke kunne sige. 

1711 spØgte den skindbarlige Satan i »Fredericus 
Quartus«, og Archelimesteren »bandede saa meget 
skrækkeligen«; men en Dag, da han gik og surrede 
»StØckerne« (Kanonerne) :)m Læ1 da tog Fanden ham 
bort levende, »saa ingen aldrig saae ham meer«. 

7 

Tordenskjolds Angreb paa Marstrand. 
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: ,,. , Pr.•i·i,,,;r..,, . .f,,,w:,:,.:1t., -'>Liv .::_ ,', t,,L>: 

1~~b~~~i~}~·~ m,m.lJ/.'f;.,f'dt•,~~r•·~·• 

Ang1·ebet paa Dynekilen. 

Straffene. 
Hvordan var det muligt at holde Styr paa en Skibs

besætning, der bestod af saadanne Krabater? Man 
brugte skrappe Midler i ll"'::irm af korporlig Revselse 
af enhver Art, og man maa lade de gamle, at Fantasi 
manglede saa sandelig ikke, naar det drejede sig om 
at finde paa raffinerede Straffemetoder. Der var Straf 
for alt, endog for at glen:me at bede BordbØn! De 
mindre Forseelser blev ordnet paa Stedet, idet Offi
cererne pryglede Underofficererne og disse igen de 
gemeene. Større Sager blev forelagt Retten, der var i 
Funktion hver Mandag, eller naar det behøvedes, og 
det blev overladt til Profossen at sørge for Dommens 
Fuldbyrdelse. Først blev Synderen præsenteret for 
Eskadrens Skibe, idet han blev bundet til Masten paa 
et RofartØj og roet forbi alle Skibene, hvor Mand
skabet stod opstillet. Selve Afstraffelsen var et of
fentligt Skuespil for Skibsbesætningen, hvorved man 
haabede at faa eventuelle svage Sjæle til at bekæmpe 
deres forbryderiske Sindelag. 

Her er et Par Eksempler paa Straffe: 

At blive sat i Boyen, vilde sige, at Synderen blev 
lænket til en Ringbolt paa øverste Dæk, hvor Kosten 
var Vand og BrØd, og hvor eet eller flere Lemmer 
skulde fastspændes, alt efter Straffens Strenghed, CARL ALLERS ETABLISSEMENTA/s 
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Man kunde tampe, katte eller kagstryge de ulydige 
med 27 eller 3 Gange 27 Slag. Paa den bare Ryg slog 
Profossen med sin »Skibskat«, der var en særlig 
Læderpisk med flere Tunger, og ikke sjældent be
svimede Staklen, inden han havde faaet den fulde 
Dosis (Naturen er barmhjertig). 

KiØlhaling bestod i at fire Ofret ned paa den ene 
Side af Skibet og hale ham nedenunder og op paa 
den anden Side. Det kunde man godt fortsætte med 
et Par Gange. 

At lade Folk springe over Raaen var ogsaa en yndet 
Straf. Den bestod i, at Synderen sprang fra Nokken 
af underste Raa paa Stormasten (et Spring paa ca. 
15 m) ud i Vandet, hvorefter han blev halet op igen 
for at gentage Forsøget. De føromtalte Matroser, der 
havde opført sig mindre pænt paa Stevns, sprang 9 
Gange fra Raaen. De har sikkert haft Lejlighed til 
at fortryde deres »onde Vilie«, hver Gang de fik et 
»Maveplaster«. 

Dødsstraf udfØrtes i Reglen ved Skydning, Arque
busering; men drejede det sig om »Livsens og Ærens 
Fortabelse«, smed man blot Manden overbord. 

Klipfisk og Flæsk. 

Men for at komme bort fra disse Raaheder vil vi 
beskæftige os med noget mere fredeligt og kigge lidt 
paa Kostproblemet. Det har desværre ikke været mig 
muligt at finde en Spiseseddel fra selve Krigstiden, 
men fra Tiden fØr og lige efter har vi saadanne. 

c,;~_s>~ 
HEERING 

. . . kælde,·kold 

fif @,len 

I 1684 blev fastsat følgende Spisetaxt: 
Frokost Middag Aften 

Maqdag Grød og Smør Klipfisk, SmØr Klipfisk, Smør 
og Ærter og Ærter 

Tirsdag Grød og Smør Klii;fisk, SmØr Klipfisk, Smør 
og 2Erter og Ærter 

Onsdag Grød og Smør Kli:i;:fisk, Smør Klipfisk, Smør 
og .JErter og Ærter 

Torsdag Grød og Smør Ærter og Ærter 
salt Flæsk ogsaltKØd 

Fredag Grød og Smør Klipfisk, Smør Klipfisk, Smør 
og Ærter og Ærter 

LØrdag GrØd og Smør Klipfisk, SmØr Klipfisk, SmØr 
~Erter og Ærter 

SØndag Grød og Smør Ærter og Ærter og 
salt Flæsk salt KØd 

Ja, man griber sig til 3ovedet. Uge efter Uge, Aar 
efter Aar holdt denne Spiseseddel sig. Til hvert Maal
tid fik de dog BrØd og Øl Ølrationen var pr. Dag ca. 
4 Potter, Matroserne fik lidt mere, Soldaterne lidt 
mindre. 

Samtlige Rationer var desuden efter vore Forhold 
ret betydelige, navnlig Ølrationen, der jo svarer til 
ca. 10-11 Bajere om Dage::i. Men Samtiden fandt den 
meget lille. 

Til Gengæld var det ikke fØrste Klasses Varer, der 
blev spist. SkØnt man stuvede KØ<l og Flæsk direkte 
ned i særlige Lastrum, »3inger«, uden Emballage, 
raadnede det dog. Bedre gik det ikke med de andre 
Proviantsorter, der blev angrebet af Maddiker og andet 
Kryb. Øl og Vand raaC.nede i Træankrene og blev 
fyldt med Insekter. Fer Fuldstændighedens Skyld 
skal jeg blot tilfØje, at ::,asien var fyldt med Rotter. 
Det forbavser ikke, at SkØrbug hærgede blandt Mand
skabet. Og hvordan det er gaaet Folk, der havde svage 
Maver, tør jeg slet ikke tænke paa. 

Løn..,ingerne. 

I vor SØgen efter et lille Lyspunkt i Mandskabets 
Forhold vil vi da vende os mod LØnspØrgsmaalet, og 
fra 1710 har vi et Betali::igsreglement, hvoraf vi tager 
nogle Eksempler paa AarslØn: 

En Admiral ................. . 
En Captain ................... . 
En UnderlØjtnant ............. . 
En HØjbaadsma.nd ........... . 
En Quartermester ............ . 
En Matros .................... . 
En Skibbyggermester ......... . 
En Seilmagermester ......... . 
En Mestersvend (Smed) ...... . 
En Skibs-TØmmermæ1d ....... . 
En Matros ved Holmens Compani 

1800 Rdl. 
300 
150 

28 
24 
16 

480 
230 
104 
16 
28 

Det var Lønnen for de faste Folk, først de militære 
og dernæst Haandværkerr..e i den faste Stok. Hertil 
maa lægges forskelige Tillæg som Kostpenge (39 Rdl. 
for de lave Grader), Quarteerpenge (4 Rdl.), Mun
deringspenge (3 Rd!.) og endelig Dagløn for dem, 
der »sjouede«, d. v. s. arbejdede paa Holmen. Dag
lØnnen var størst om Sommeren, hvor Arbejdstiden 
var fra Kl. 4% til Kl. 19 (8-28 Sk. pr. Dag efter Gra
den) og mindst om Vinteren, hvor Arbejdstiden grad
vis aftog indtil Midten af December, da den var fra 
Kl. 81/2 til Kl. 15, hvorefter den igen begyndte at 

(Fortsættes Side 266) 
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VAA BEN V IR K NI N G 

Som bekendt er det forbundet med Livsfare at gaa 
i Krig, og kan man end opnaa uvisnelig Hæder 

i Kampen for sit Land, saa taler Reversen af Medail
len om de talrige faldne og saarede, som blev ramt 
af Slagmarkens frygtelige Krigsmaskiner. 

Infanteristen, der har s:ormet de fjendtlige Bunkers 
gennem Flammekasternes Ild og Maskingeværernes 
Byger, Fæstningssoldaten bag de alentykke Beton
mure, Artilleristen ved den sønderskudte Kanon, alle 
ved at fortælle om Vaabnenes frygtelige Virkning. 

Projektiler - Sprængstykker. 
I første Række er Soldaten udsat for direkte Træf

fere fra Haandvaaben, d. v. s. fra Geværer, Karabiner, 

Fig. 1. 

25% 

f 5% 

Nogle spredte Betragtninger over 

Vaabnenes Virkning 

Af KaptajnlØjtnant E. Fisker 

Maskingeværer, Pistoler o. s. v., og sidst, men ikke 
mindst, er han udsat for at blive ramt af Granaternes 
Sprængstykker. I ugunstigste Tilfælde staar Soldaten 
op og frembyder saaledes den største Træffeflade -
d. v. s. ca. ½ m 2 -, og det første Billede (Fig. 1) giver 
et lille Begreb om Træfningens Farlighed. 

Som det var at vente, maa Træffere i indre Orga
ner, Hjerne, Rygrad og Hovedpulsaarer r egnes for at 
være dØdelige - disse Træffere optager ca. 25 pCt. 
af hele Træffefladen. 

Træffere i Knogler regnes for svære Beskadigelser 
og dækker ca. 15 pCt. af Q-,erfladen. 

Endelig maa Træffere i c:e resterende 60 pCt. reg
nes som lettere Beskadigelser. 

Men hvor meget skal der nu til for at gøre en Mand 
ukampdygtig? 

Man regner i al Almindelighed med, at 8 kgm skul
de være tilstrækkeligt for at saare Legemets BlØd
dele, medens man maa regne med ca. 16 kgm for at 
opnaa Brud paa Knogler. 

De nævnte Antal kgm er et Maal for det »StØd«, 
som Projektilet rammer med. 16 kgm svarer saaledes 
til, at et almindeligt Geværprojektil, der vejer ca. 
12,7 g, rammer _sit Maal n:ed en Hastighed paa ca. 
160 m /sek. 

Det kan i denne Forbindelse maaske være af In
teresse at vide, at de samme Tal for en Hest ligger 
paa henholdvis 16 kgm og 35 kgm. Nu er Anslags
energien i allerhøjeste Grad afhængig af Skudafstan
den, men selv om vi med moderne 8 mm Haandvaa
ben regner med Skudafstande paa helt op til 2500 m -

Fig. 2 a. 
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Fig. 2 b. 

og mere vil der næppe blive Tale om, da Træfnings
sandsynligheden allerede længe forinden er meget 
ringe - saa har Projektilet dog endnu en Energi paa 
omkring 24-25 kgm i Behold, og paa de mere al
mindelige Skudafstande, d. v. s. indenfor 1000 m, er 
der over 55 kgm til Raadighed. Det vil altsaa sige, 
at paa 1000 m træffer Projektilet, der - som oven
for nævnt - vejer 12, 7 g, sit Maal med en Hastighed 
paa over 1000 km i Thnen! Det er jo en ganske an
tagelig Hastighed, og det er en kolossal Effekt, et 
saadant lille Haandvaaben maa præstere. 

Fig. 2 a viser et almindeligt Maskingevær, sammen
holdt med en moderne Flyvemaskinemotor (Fig. 2b). 

Det drejer sig om at opnaa den største mulige 
Ydelse pr. Vægtenhed i begge Tilfælde, og medens en 
meget fin Flyvemaskinemotor kan præstere ca. 2,5 HK 
pr. kg, kommer Maskingeværet helt op paa ca. 250 HK 
pr. kg, m~n saa er der ogsaa Forskel paa Levetiden, 
for medens en Flyvemaskinemotor vel nok kan leve 
ca. 200 Timer, saa kan Maskingeværets Pibe ikke 
holde mere end hØjst 20 Minutter under uafbrudt 
Belastning (500 Skud pr. Minut). 

Fig. 3. 

Levetid 

HK 
Ydelse ··

kg 

Maskit:gevær 

ca. 15 Mim:.tter 

ca.250 

Flyvemaskinmotor 

ca. 200 Timer 

ca. 2,5 

Dette lille Sidespring, som maaske kunde være gan
ske nyttigt til at belyse de Krav, der stilles til et 
Vaaben, bragte os imid~er-cid væk fra Sprængstyk
kerne - og de er i Virkeligheden de allerværste. Er
faringerne fra sidste Verdenskrig viste, at der dØde 
6 Gange saa mange af de Soldater, der saaredes af 
store Granatsprængstykker, som af dem, der saaredes 
af Kugler og mindre Si:;rængstykker. 

Billedet her (Fig. 3) viser Sprængstykkerne fra en 

Fig. 4. 

75 mm Brisantgranat, der er sprængt i en Kasse om
givet af Sand~ Der er ikke mindre end ca. 400 Spræng
stykker. 

Fig. 4 viser et enkelt Sp:-ængstykke fra en 15 mm 
Granat - det vejer ca. 200 g, og dette uhyggelige 
skarpkantede Projektil har selvsagt en frygtelig 
Virkning. 

Sprængstykbillederne (Fig. 3 og 4) viser tydeligt, 
at det maa være næsten ufatteligt store Kræfter, der 
er i Arbejde, naar en Granat sprænges, men Spræng
stoffets Detonationshastighed er ogsaa oppe paa 7000 
m i Sekundet eller ca. 25.000 km i Timen! Eksplo
sionstrykket maa være Hrmdredetusinder af kg/cm2, 

saa det er ikke sært, at selv de sværeste Granater 
flaas fra hinanden til frygtelige skarpkantede Projek
tiler, der slynges ud i Rummet med en Hastighed af 
over 2000 m/sek. 

Under sidste Krig hæ:idte det talrige Gange - og 
det er vel ogsaa hændt ·..1nder denne - at en Granat 
er sprængt i Røret, foraarsaget ved at den forcerede 
Krigsfabrikation har overset en Fejl i BrandrØr eller 
Granatbøsse. 

Resultatet er da heller ikke udeblevet - Fig. 5 vi
ser en saadan Kanon, der har været ude for en Løb
sprænger - hvilken Lod der er blevet Betjenings
mandskabet til Del, kan man vist gætte sig til. 

Sandsynligheden for at blive ramt. 

Der er dem, der siger: at det næsten er umuligt at 
blive ramt af et Sprær.gstykke - og følgende lille 
Betragtning giver til en vis Grad saadanne Optimister 
Ret. 
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Fig. 5. 

En 75 mm Brisantgranat har ca. 300 Sprængstykker, 
og en Granat af omtrent dette Kaliber er jo nok den 
hyppigst anvendte mod levende Maal. Allerede paa 
en Afstand af 15 m fra Sprængpunktet er der ikke 
mere end 1 Sprængstykke for hver 9 m2, og gaar vi 
yderligere ud paa 25 m, er der kun 1 Sprængstykke 
pr. 25 m2, og helt ude paa 50 m, hvor 75 mm Grana
tens Virkning er ved at være problematisk mod en 
Soldat i almindelig Feltbeklædning, finder man for 
hver 100 m2 kun et enes".:e Sprængstykke. Regner 
man nu, at et Menneskes· for Træfning udsatte Over
flade er ca. ½ m2, vil det sige, at Sandsynligheden 
for c.t blive ramt paa de 3 Afstande - nemlig 10 m, 
25 m og 50 m fra Sprængningsstedet - en henholds
vis 1/18, 1/50 og 1/200. Paa 50 m kan der altsaa falde 
200 Granater i samme Hul, fØr man bliver ramt! 

Nu ser det ikke helt saadan ud i Virkeligheden, men 
Tallene danner dog et meget godt Holdepunkt. 

Sprængstykker contra Gas. 
Det kunde i denne Forbindelse være ganske inter

essar:.t at drage en Samme~igning mellem Spræng
granaternes og Krigsgassens Virkning, og Statistikken 
fra Krigen 1914---18 frembyder da det ret over
raskende Resultat, at af 100 gasforgiftede blev 96 
fuldstændig helbredt, medens man for hver 100, der 
saaredes af Granatsplinter, maatte regne med 37 døde 
og lemlæstede .. 

Hvorledes Forholdet ligger i Dag, er selvf;Hgelig 
vanskeligt at udtale sig om, men at det falder endnu 
mere i Gassens Favør er der vist ikke Tvivl om, da 
hele Gasbeskyttelsen vel r:.ok har gennemgaaet en 
væse,itlig større Udvikling end de almindelige Skyde
vaaben. 

Hvor langt kan et Projektil trænge ind i Jord
Beton-Panser? 

Ved det Utal af feltbefæstede og vældige Fæstnings
værker, som denne Krig har budt paa, kunde det nok 

være af Interesse at faa ovenstaaende SpØrgsmaal 
klaret - men lad det med det samme være sagt, at 
der eksisterer uendeligt mange rigtige Svar. Indtræn
gelsesevnen er saaledes afhængig af Projektilets Dia
meter (Kaliber), Vægt, Form og den Hastighed, det 
rammer Maalet med, og yderligere er der som be
kendt stor Forskel paa saavel de forskellige Jord
arter som Beton- og Pansertyper. Og sidst, men ikke 
mindst, er Indtrængningen i hØj Grad afhængig af 
den Vinkel, Projektilet rammer Maalet under. 

Nedenstaaende Oversigt giver dog ·et saa tilstræk
kelig nøjagtigt Begreb om Størrelsesordenen, at man 
kan »tale med« om SpØrgsmaalet. 

Der er overalt regnet med vinkelret Anslag og mo
derne Projektiler. Afstande og Kalibre er som an
fØrt. For Panserindtrængelsen er der regnet med 
Anvendelse af specielle Panserprojektiler, og den an-

l(af1b,;,r 8mm 20mm 37mm 75mm 10JJ. cm 15cm 30~(m 112cm 6.irm l, ~;~, 
' ' I I • I I -Vq,Jtl 1!J I 0,0121 0.154 0,740 ,,, 16,3 "" 400 ,oo 39 

Afstand liOOm ;oom fOOOm 'JOOOm f5/(rr, '•m 201rm t2 km 15 km 
:Jn[JU1J111g- \~0<"' ;8/Jrm \ ,.o,., \/l01A> flo,., \~5,,,, \a"' \ /Om f; ntn9 I 

\ \ \ 
0 Jord ....,__ _..,_. 

~ -,,,.,,..... --\-, T i /Om 

20m 
,om 

Buon 3cm 8 ,m 12cm f5cm 2i1cn 'tSrm f00cm fOOcm C<i.2 m 

P11.n1~r -
10mtr> 25mm 1,imm 60mm ffomm 

I I I • -brsanm9 

I I I • I- I 

.if)tlmcJ 100m 600m ~00 m f50om 2000 m 

Oversigt over Projektii-Indtrængning. 



Side 250 FOLK OG VÆRN Nr. 9-10 

Fig. 6. 

givne Pansertykkelse er den1 der netop gennembrydes 
paa den angivne Afstand. 

Figur 6 viser et ganske morsomt Panse:'brydnings
tilfælde, hvor Projektilet kun lige har forrnaaet at 
gennembryde Panserpladen. 

Nu er det jo ikke I:idtrængelsen alene, der giver 
Virkningen - tværtimod - for fØrst naar Projek
tilet er trængt ind, skal Sprængningen fuldende Ar
bejdet, og Virkningen bliver selvsagt ganske forfær
delig, naar et Panserprojektil sprænges efter Indtræn
gelsen i en Tank. 

Fig. 7 viser et lille Eksempel paa Virkningen af en 
Granatsprængning. 

Fig. 7. 

Det er en mange Tons tung Panserkuppel i et bel
gisk Fort, som lige er blevet »lØftet« i Vejret af en 
42 cm Granat. Naa, den har jo ogsaa ca. 100 kg 
Sprængstof i sig. 

Hvor meget tager Hjelmen af? 

Staalhjelmen blev oprindelig kun anvendt i Skytte
gravskrigen til Dækr..ing mod Granatsplinter, men 
man opdagede, at den tillige dækkede mod mange 
Beskadigelser, og at den endvidere havde en for
træffelig moralsk Indflydelse paa sin Bærer. 

Den moderne Hjelm, der er ca. 1,2 mm tyk, kan 
normalt taale en Anslagsenergi paa op mod 45 kg/m, 
uden at gennembrydes eller revne - det vil sige, at 
et almindeligt Pistolprojektil normalt ikke vil kunne 
slaa igennem, selv paa meget nært Hold, og mod 
Sprængstykker paa 5-10 g vil den normalt ogsaa yde 
glimrende Beskyttelse. 

Moderne Geværprojektiler vil derimod kunne gen
nembryde Hjelmen, hvis den rammes vin::Celret inden
for 11-1200 m - naa, men Hjelmens Hovedopgave 

er jo ogsaa først og fremmest at dække mod Spræng
stykker. Billedet Fig. 8 viser saaledes en fransk 
Hjelm, som er blevet ramt af et svært Granatspræng
stykke, uden at Hjelmens Bærer har lidt nogen Over
last - udover Forskrækkelsen. 

Bombevirkningen er sle:; ikke nævnt endnu og hel
ler ikke de mægtige Sprængvirkninger, som specielt 
sidste Krigs MinØrkrigsfØrelse viste saa talrige Eks
empler paa. Hele Bjærgto:;,pe, som dannede uindtage
lige Stillinger, blev blæst væk med flere Hundrede 

Tons Sprængstof, anbragt i dybe Minegange langt 
under de fjendtlige Stillir:ger. Men alt dette vilde fØre 
for vidt; og disse spredte Bidder » Virkningslære« har 
forhaabentlig givet Læseren et - omend begrænset -
saa dog illustrerende Indtryk af Vaabnenes meget 
voldsomme Virkninger. 

Inden der sluttes kunde man passened spørge: Hvor
dan med den fremtidige Udvikling 

Det er farligt at udtale sig kategorisk, men meget 
tyder paa, at den hidtil fulgte Vej ikke mere er far
bar. Vi kan rimeligvis drive Kiudtet op til endnu 
større - ja, langt større Ydelser, end der i Dag præ
steres, og der er jo ogsaa langt igen, til vi naar op 
til den teoretisk opnaaelige ca. 6000 m/sek Begyndel
seshastighed for et Projek~il. Praktisk opnaaeligt bli
ver det vel aldrig, og selv om saa var, vilde de utal
lige Vanskeligheder, der fØlger med de store Begyn
delseshastigheder, næppe svare Regning. Endelig sæt
ter det til Raadighed værende Materiale - Staalet -
sin naturlige Grænse, iC.et Materialet slet ikke kan 
taale de fantastisk store Paavirkninger, som de store 
Drivladninger vil udsætte det for. Saa er der elldelig 
Sprængstofferne - men ogsaa her synes Maksimum 
at være naaet, idet man er meget nær oppe paa de 
teoretisk-kemiske Maksima. 

Der maa derfor sikke:-t søges frem ad helt andre 
Veje, og jeg er tilbØje!ig til at tro, at de sidste Aar
tiers store Resultater paa Atomforskningens Omraa
der i sig bærer Spiren til Fremtidens Krigsmaskiner. 

dl ktieselsk:ibet 

SMITH, MYGIND og IIOTTEME!llR 



DANSK TRAFI' 
AEi~l 

GENNEM 25 AAR 

Al Oberstløjtnant C. C. LARSEN 

Et kvart Aarhundrede er et meget langt Tidsrum, 
naar Talen er om Flyvning, og det danske Luft

fartselskab, der i August ;lavde bestaaet i 25 Aar, er 
da ogsaa Europas, maaske Verdens, ældste eksiste
rende Luftfartselskab. 

Foruden den stærke Presseomtale, som blev Begi
venheden til Del, er der imidlertid tillige al god Grund 
til at omtale dets Jubilæwn her i Bladet, fordi der 
gennem hele dette Tidsrum har været en livlig Vek
selvirkning mellem Selskabet og vore militære Flyve
væsener, hvilket ganske naturligt har været til stor 
Gavn for begge Parter og dermed til Gavn for dansk 
Flyvning i det hele taget. 

Vore Militærflyvere med i første Linie. 
Allerede under Krigen havde forudseende Mænd 

fastslaaet, at Luftfartøjet ::iu var udviklet saa vidt, at 
det var egnet til Anvendelse i civil Luftfart, og i Kri
gens sidste Aar tog man derfor rundt om i Landene 
fat paa at forberede den civile Lufttrafik, som nød
vendigvis maatte opstaa, saa snart Krigen var endt. 

Herhjemme blev Tanken om at opbygge en dansk 
civil Luftfart rejst af Billedhuggeren Wi!!ie Wulff, der 
senere blev Det Danske Luftfartselskabs første Direk
tør; og i Begyndelsen af 1918 var det lykkedes ham 
at interessere en større Kreds af Forretningslivets 

Mænd Landet over for Dannelsen af et dansk Luf
fartselskab. 

Som teknisk Konsulent valgtes Y-ilitærflyveren, 
LØjtnant John Ekman, og det var naturligt, at man 
valgte en saadan Mand til denne vigtige Post. Thi han 
var tjenstgørende Militærflyver og havde teknisk 
Indsigt paa dette specielle Felt. Han var desuden, 
hvad der er vigtigst i denne Forbindelse, en fremad

skuende Flyverper
sonlighed, som uden 
Tvivl var kommet til 
at udfØre en betyd
ningsf::ild Gerning i 

dansk Trafikflyv
ning, hvis ikke en alt 
for tidlig DØd havde 
revet ham bort. Den 

Billedhuggeren Willie Wulff. 
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Løjtnant John Ekman. 

27. Maj 1918 omkom han nemlig ved en Nedstyrtning, 
og til hans Efterfølger som teknisk Konsulent valgte 
man igen en Militærperson, denne Gang Marineflyve
ren, Kaptajn H. C. Ullidtz, en Mand, som ligeledes 
havde gode Forudsætninger for Varetagelsen af dette 
vigtige Hverv. 

I Begyndelsen af 1920 aabnedes saa de fØrste dan
ske Ruter: KØbenhavn-Warnemilnde og København
Hamborg, og paa dette Tidspunkt fik danske Militær-

flyvere for første Gang .Ansættelse som Flyvere i Sel
skabet, thi allerede fra Starten havde det været det
tes Hensigt, at det udeluk..~ende vilde anvende dan
ske Flyvere, hvilket jo da ogsaa maa siges at være 
naturligt for et dansk Selskab. Da der var anskaffet 
en Del engelsk Materiel, fandt man det ganske vist 
hensigtsmæssigt at engagere et Par engelske Flyvere, 
som skulde sætte Danskern€ ind i Sagerne; men naar 
undtages disse to Englæ:idere og to Sønderjyder, har 
dets Flyvere gennem Aa:-ene udelukkende været dan
ske Militær- eller Marinef:yvere. 

Det har selvfølgelig været en stor Fordel for Sel
skabet, at det har kunne~ drage Nytte af den militære 
Flyveruddannelse. Udda:inelsen til Flyver er jo lang 
og kostbar, og det vilde have betydet en meget stor 
Økonomisk Belastning f-or Selskabet, hvis det selv 
skulde have uddannet sine Flyvere fra Grunden. Da 
de militære Flyvevæsener jo selvfølgelig uddanner et 
langt større Antal, end Luftfartselskabet har Brug 
for, har Selskabet yderligere haft den Fordel at kun
ne udsøge sig de Flyvere, der fandtes bedst egnede 
til denne specielle Tjeneste. 

De militære Flyvevæsener har paa deres Side ogsaa 
haft Fordel af, at deres Flyvere har kunnet faa An
sættelse i Luftfartselskabet, naar deres militære Ud
dannelse var til Ende" Herigennem bevarede de nem
lig deres Flyvetræning og cgsaa deres Erfaring. Sam
tidig hindrede Ansættelsen i Luftfartselskabet ikke 
Flyverne i at fØlge med i den militære Udvikling, 
idet de blev indkaldt en Maaned om Aaret til regel
mæssig fortsat Øvelse. 

Civil og militær Vekselvirkning af hØj Værdi. 
Denne Ordning har seMØlgelig medfØrt en Veksel-

Omdannet Rekognosceringsfartøj anvendt paa D.D.L.s første Rute til Hamborg. Motor 240 HK. 
Rejsehastighed 150 km/T. Besætning 1, Passagerer 3. 
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Selr;;kabets nuværende moderne Liner. 4 Motorer d 720 HK. Rejsehastighed 345 km!T. Besætning 4 (heri med
regnet 1 Stewardess), Passagerer 26. Der findes Rygekabine og Pantry. 

virkning af meget hØj Værdi og har bidraget sit til, 
at der stadig har været en naturlig og livlig Kontakt 
imellem de to Parter. 

Det er heller ikke alene Selskabets Flyvere, som er 
blevet rekrutteret fra henholdsvis Hærens Flyver
tropper og Luftmarinen. Ogsaa adskillige af dets Tra
fikledere og Teknikere og mange af dets Haandvær
kere er kommet herfra, og den Erfaring, som disse 
Folk har medbragt, har selvfØlgelig ogsaa været af 
meget stor Betydning for Selskabet. For Fuldstændig
hedens Skyld bØr det tillige anføres, at Selskabets 
nuværende dygtige Direktør, Knud Lybyz, er Kaptajn 
af Reserven i Hærens Flyvertropper. 

Da Selskabet aabnede sine fØrste Ruter i 1920, fand
tes der ingen civile Lufthavne her i Landet, og de 
militære Myndigheder stillede derfor deres Anlæg til 
Raadighed. Det drejede sig her om Luftmarinestatio
nen paa Refshaleøen og Flyvepladsen ved K!Øver
marksvej; og disse militære Anlæg blev benyttet af 
den civile Luftfart lige ir..dtil 1925, da Københavns 
Lufthavn blev taget i Brug. 

I 1920 blev der af Ministeriet for offentlige Arbejder, 
under hvem den civile Luftfart sorterer, desuden ned
sat en Luftfartskommission, der bl. a. beskæftigede sig 
med Luftlovgivning, Anlæg af Lufthavne, Jordorgani
sation o. s. v., altsammen nye Problemer og SpØrgs
maal af den allerstørste Betydning for Luftfarten. 

Cheferne for vore to militære Flyvevæsener, davæ
rende Oberst J. P. Koch og nuværende Kommandør 
A. Grandjean, var Medlemmer af denne Kommission, 
og disse to Mænd var saaledes med til at præge den 
civile Flyvnings Udvikling. 

Den vældige Udvikling. 
Alt skulde skabes fra Grunden den Gang. Og hvor 

var alt primitivt! Hele den mægtige Jordorganisation, 
som vi nu kender: Vejrtjeneste, Radiopejling, elek
trisk NØdlandingsarrangement, Baakeanlæg, Fjern
skriverforbindelse mellem alle Lufthavne, alt det 
eksisterede ikke. Og selve :Materiellet, - ja, det var i 
og for sig driftsikkert nok, nen det var meget primi
tivt sammenlignet med det Materiel, som nu stilles til 
Passagerernes Raadighed. Vore Billeder viser bedre 

Direktør Knud Lybye. 
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selskaber ved denne Lej
lighed optraadte samlede, 
var ingen Tilfældighed, 
men skyldtes,at de gennem 
flere Aar havde indset For
delen ved at staa sammen 
i den skarpe Konkurrence 
og derfor stadig har stræbt 
imod et snævere og snæv
rere nordisk Samarbejde, 
en Bestræbelse, der jo saa 
helt og fuldt ligger paa 
Linie med de Maal, Nor
den af i Dag sætter sig. 

En Friederichshafen SØmaskine med Plads til to Passagerer og to Mands 
Besætning. Anvendt paa den første Warnemiinde-Rute. 

Denne Krig har ligesom 
sidste Verdenskrig medført 
en vældig Udvikling inden 
for Flyvningen; og den ci
vile Luftfarts Mænd staar 
ogsaa denne Gang rede til 
at udnytte Fremskridtene, 
saa snart den sidste Bombe 

end mange Forklaringer: hvor stor Udviklingen har 
været paa dette Omraade i disse 25 Aar. 

Nordisk Samarbejde. 
Udviklingen paa alle andre Omraader inden for den 

civile Luftfart kan staa Maal med Materiellets Ud
vikling, og i LØbet af de svundne 25 Aar saa man da 
ogsaa et tættere og tættere Rutenet lægge sig rundt 
om Kloden, udenlandske og indenlandske Ruter, i 
skarp Konkurrence med de gamle Befordringsmidler 
og i skarp Konkurrence indbyrdes. Men det danske 
Luftfartselskabs ledende Mænd har stadig vist frisk 
Initiativ. Umiddelbart inden Krigen indledede Sel
skabet saaledes sammen med det norske, svenske og 
finske Luftfartselskab Forhandlinger med det store 
amerikanske Selskab Pan American Airways om 
Samarbejde paa en Rute ,som skulde gaa fra New 
York via New Foundland og eventuelt Island til 
Bergen. 

Fremtiden. 
Den Omstændighed, at :le nordiske Landes Luftfart-

Interiør af D D L's Condor Maskine. 

er kastet. - Den civile F:yvning vil derfor sikkert 
tage et umaadeligt Opsving og i Verdens-Sam.færdse
len komme til at spille en lige saa stor Rolle, som 
dens Ophav, den militære Flyvning, har spillet i 
denne Krig. 

Herunder vil dansk Flyvning ogsaa i Fremtiden 
vide at hævde sig gennem Dygtighed, Kvalitet og -
Samarbejde. 

I 
I 

DDL 
DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 

- Verder1s ældste 
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Island. 

I Aar udløber den Forbu.J.dslov, som i 1918 blev 
vedtaget af den danske og islandske Rigsdag, og hvor
ved Island blev en selvstændig Stat, kun forbundet 
med Danmark ved fælles Konge, idet de udenrigske 
Anliggender dog blev varetaget af Danmark. Danske 

og islandske Statsborgere nØd samme Rettigheder i 
begge Lande, men iØvrigt fandtes der med Undtagelse 
af Kongens ArvefØlge ingen fælles Lovgivning. 

Udsigt over Islands Hovedstad med Havnen. Domkfrken og Altingsbygningens Bagside. 

. I . 
)M)i ' 

Hvad kender DE til Flyvning? 
De kan ikke lære at flyve pr. Korrespondance, men allerede gennem flere Maaneder har en lang 
Række »Elever<< ved Danmarks Aeronautiske Teknikum med Glæde og stigende Interesse fulgt 
Korrespondanceundervisningen i Flyvemaskinens Konstruktion, der tillige - naturligvis - omfatter 
en indgaaende Genne:ngang af Flyvningens Grundprincipper og Teori. Paa Basis af de indvundne 
Erfaringer anbefaler vi derfor trygt enhver Interesseret at melde sig som Deltager i vort Kursus: 
50 Lektioner (ca. 5 Maaneder), Opgaver, der bedømmes og besvares af vore anerkendte Lærerkræf
ter - og Diplomtildeling ved Afslutningen. Forlang nærm. Oplysninger paa EVa 66 82 eller EVa 71 82. 

DANMARKS AERONAUTISKE TEKNIKUM 
VESTERBROGADE 10 - KØBENHAVN V 
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Allerede i 1928 vedtog dog samtlige islandske Par
tier i Altinget, at der skulde ske en Revision af For
bundsloven, men det syntes ikke den Gang at være 
Hensigten helt at overskære de gamle Baand imellem 
de to Lande. Nu synes det imidlertid, som om dette 
alligevel bliver Tilfældet. Og hvad enten man efter 
dansk Henstilling venter dermed til efter Krigen eller 
som bebudet allerede nu opsiger Forbundsloven, bli
ver Resultatet sikkert det samme: Island bliver Re
publik. 

Vi har her i Landet ingen Tanke paa, at forholde 
Island nogen Ret til at raade selv. Men vi beklager, 
hvis de gamle Sagaers Ø paa denne Maade skulde 
glide ud af det nordiske Fællesskab. - Billederne vi
ser Domkirken i Reykjavik og Bagsiden af Altings
bygningen samt Udsigt over Byen mod Havnen. 

Nyt svensk Hær-Museum, 

Den 21. Maj aabnedes det restaurerede svenske 
Hær-Museum i Nærværelse af Konge og Kronprins 
samt en Række særligt indbudte, deriblandt Chefen 
for den danske SØsterinstitution, Kaptajn Poulsen. 

I den righoldige Samling lægger man foruden de 
mange aarhu:r:dredgamle Vaaben især Mærke til en 
Grenader i fuld Uniform fra 1680 i Karl XI's Sal og 
til de gule Karoliner-Uniformer under de blegnede 
Trofæer fra Narva og Klissow. Herfra fortsættes frem 
gennem Historien til en af Kejser Wilhelms Uniforms
frakker med det korte Venstreærme og den camoufle
rede Infanterist af i Dag samt Hjelmmodeller fra hele 
Verden. 

Blandt de mange erobrede Kanoner er de danske 
fra 1542 og 154:3 ældst, - den smukkeste er en 3-pun
dig polsk »Slange«, der er stØbt i Nilrnberg. 

Redningsbaade, 
Flyveren spiller en stadig større Rolle under An

greb paa saavel Konvojer som Ubaade, og naar Ski
bene synker, er Redningsbaadene Sømændenes sidste 
Redning. 

Derfor er c.isse ogsaa i stadig større Udvikling. 
Tidligere medfØrte Skibets Slagside, at Baadene paa 
den ene Side ikke kunde fires ned. Derfor erstattes 
Daviderne nu med Glidebaner saaledes, at de i alle 
Tilfælde kan glide ned i Vandet. Tankskibe udrustes 
nu med Redningsbaade af Staal, saa at de ikke kan 
brænde, og i Sverige eksperimenterer man tillige med 
en Farve, som Ild ikke kan angribe. 

Flyver-Redningsbaad, der kan oppumPes. 
Bemærk det righoldige Udstyr. 

Skibe over en vis StØr::-else har nu altid Motor
Redningsbaade, og alle Baade er forsynet med Ra
ketter, der kan ses paa 22 km's Afstand eller f. Eks. 
flydende Signal-Apparater, der rejser en vældig Røg
sØjle mod Himlen. Der medbringes nu tillige ganske 
smaa Radiosendere, som er saa robuste, at de kan 
kastes over Bord og efter at være fisket op alligevel 
fungere. De har en Rækkevidde af ca. 350 km og ud-

Viet til U'J'!,dergang. 
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Redningsbaad af Staal. 

sender automatisk S. 0. S.-Signaler, naar en Kontakt 
sluttes. Nogen Radiotelegrafist behøves altsaa ikke. 

Men ogsaa Flyverne h ar nu gode Redningsbaade at 
ty til, naar de falder i Ha·1et. Den relativt tunge 
Gummibaad, som kun kunde anvendes i flersædede 
Maskiner, saaledes at Flyvere i eensædede maat te 
nøjes med en Flydevest, er nu erstattet af en ny Red
ningsbaad, der er fæstet til Faldskærmen og kun 
vejer 6 kg. Den blæses auto□atisk op fra en Gasbe
h older, blot man aabner for Vent ilen, og er desuden 
u drustet med en Pumpe, der hol der Trykket k onstant. 
Desuden har den Aarer, Drivanker, Blinklanterne og 
- og hvad der maaske er c:et vigtigste i alle Red
ningsbaade: Vand. 

Sveriges Flaade. 

Den svenske Flaade vokser stadig. Billederne viser 
2 af de i Juli færdige Skibe. - Ubaaden Neptun paa 
Prøvetur i Øresund og Jage::en Visby. Deplacement 
1135 Tons, Længde 95 m; 3 12 cm Kanoner og en Fart 
paa 39 Knob. 

Taagekanoner. 

Paa Østfronten har Tyskerne bragt en 6-lØbet Ka
non i Anvendelse, der bl.a. udskyder RØggranater, 
som udvikler kunstig Taage for at dække eget Infan
teris Angreb. I Forsvar gør Taageudviklingen det des
uden lettere for de tyske Tr opper at »sætte af«, naar 
de skal trækkes tilbage for at undgaa Omringning 
eller for at forkorte Fronten. 

Billedet viser en Salve af disse Granater. 

Den tyrkiske Hær. 

Da alt Haab syntes ude overfor den græske Inva
sion i 1920, samlede Kemal Pascha Resterne af den 
tyrkiske Hær og kastede Fje:1den i Havet. 

Nu er Tyrkiet igen Genstar:d for Verdens Opmærk
somhed, og vort Billede viser tyrkisk Infanteri under 
en Parade for den nuværende Præsident Inonu. 
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Grundlagt 1749 

* 
Danmarks førende Dagblad 

Vi uoor stadigt fremad/ 
lo'=del.eEa~/rtJF__i os 

_____:_. :i=:=_ --~, -
' ' 

~- j}_9.s,\~\'.~ i 
Il 11 HJEMMUS SØND~~ ~ ~ 

•••••-•--• ••••• l I 

Jyllandsposlen 
har altid betragtet det som sin 

Opgave at gø:re Forsvarsspørgs

maalet til en Sag, der var hævet 

over Partistriden, saa Resultatet 

kunde blive et effektivt Forsvar, 

baaret oppe af en samlet Folke

vilje, 

Paa denne Li::i.ie vil man stadig 

finde Jyllands posten, og at flere 

og flere slutter sig til den frem

gaar af Bladets Fremgang paa 

49 pCt. i Løbet af 3 Aar. 

Provinsens _,tør at e Dagblad 

Netto-Opla';J 
1. Halvaar 1943: 36.666 

Abonnementspris: 8,50 pr. Kvartal, 3,00 pr. Maaned. 

• 



Nr. 9-10 FOLK OG VÆRN Side 259 

Luftkrigen. 

Bombardementerne 
af de store Byer fort
sættes fra begge Sider 
med uformindsket In

tensitet, og Kampen 
mellem Flyvere og 

Luftværnsartilleri bli

ver mere og mere bit

ter. Paa Billederne ser 
man denne Kamp, 

tilvenstre herfor et 
Dagangreb paa en 
større By set fra Luf

ten, og nedenfor til

venstre et Billede af et 
natligt Flyverangreb 

set fra Jorden. 

Panserkrig. 

Det bedste Forsvar mod Tanks er utvivlsomt at 
sætte sine egne Tanks ind til Modangreb; men dette 
hindrer ikke, at Panserværnskanoner maa bære For
svarets Byrde paa mange Kampafsnit. 

Paa Billederne ses en amerikansk motoriseret 105 
mm Panserværnskanon, frit placeret paa sit Køretøj. 
Til hØjre en Maskingeværskytte i aabent Taarn, til 
venstre Føreren og bagved rigelig Plads til Ammu
nition. 

Det andet Billede viser en stationær tysk Panser
værnskanon. Den bruger et nyt, hØjeksplosivt Pro
jektil med Vinger, som rager udenfor Kanonrøret. Sy
stemet minder om sidste Verdenskrigs Geværgranat, 
og det er aabenbart ogsaa samme Ide, der ligger til 
Grund for denne Nykonstruktion, hvormed man har 
naaet forøget Sprængvirkning. 
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Observation fra Flyver, Slagskib og Ubaad. 
Forudsat gode Observationsforhold kan en Ubaad 

se 9 km i alle Retninger, - men ganske vist Røg eller 

Skibsmaster paa længere Afstand, saaledes som Teg
ningen viser. 

Fra et Slagskibs Observationsmast kan man derimod 
se 25 km og f, Eks. se Dækket paa det Skib, som 
Ubaaden kun saa Røgen af. (Se Tegningen, tv.) 

En F!yver i 1000 m's Højde kan endelig se 113 km 
i hver Retning og altsaa overse et cirkelformet 'Jm
raade, hvis Diameter er mere end 12 Gange saa stor 
som Ubaadens. 

Tegningen illustrerer som sagt dette; og paa Kartet 
vises, hvad det betyder i Praksis paa een af de nu
værende Krigsskuepladser (U = Ubaad, S = Slagskib, 
F = Flyver.) 

(Allevegne fra sluttes Side 266) 

,,Fritidens Glæder" 
e1· en ny national Richs~Billed Serie af samme 
samlermæssige Værdi som de tidligere Richs-Bll
Ied Serier af nationalt Tilsnit, nemlig Richs-Se
rien »Ud i vort skønne Land« og Richs-Serien 
»Vort flittige Folk«, som hver for sig havde over 

200,000 Samlere 

,,Fritidens Glæder" 
bestaar af 210 forskellige Billeder i smukke Far
vetryk. Seriens Album er redigeret af Redaktør 
Kai Berg Madsen, I Albummet er Seriens samt
ligC: Billed-Tekster aftrykt. Albummet er des
uden smukt illustreret af Ebbe Sadolin, og Om
slagstegningerne er af Sikker Hansen, 
Billederne vil i den nærmeste Fremtid findes i 
Richs-Pakkerne, og Albummet vil udkomme i 
Løbet af Foraaret 1944, men kan allerede bestil
les nu enten hos Richs eller der, hvor man plejer 
at købe Richs og JABA, 

Rich' 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Honnør for Fanen. 
Fra » VoldflØjen«, Forenir.ge:i III 

Regilllents Blad: 
For alle de Kammerater, der har 

gjort Tjeneste under OberstlØjt
nant Oscar Petersen Plaun, vil jeg 
gerne fremdrage Mindet om et af 
de Øjeblikke, der var mest J:iøjti
deligt i min Soldatertid, nemlig da 
Fanen første Gang blev fØ::-t :rem 
for os i Sølvgadens Kasernes 
Gaard. Det var i 1903, og davæ
rende Premierløjtnant Har:-el før
te Fanen op, hvorefter Batai:lon
chefen, Oberstløjtnant 0. P. P:aun, 
talte til os om Fanen og dens 
Betydning for danske Soldater. 
OberstlØjtnanten haabede, at vi 
alle vilde gØre vor Pligt, hvis vi 
blev stillet overfor Opgaver, der 
krævede, at vi vovede Livet for 
Fædrelandet. 

Jeg husker dette gjorde et stærkt 
Indtryk paa mig, og at jeg fØlte, 
det var et meget ansvarsfuldt Øje
blik. 

Oberstløjtnanten var en meget 
fin og nobel Mand i hele sin Op
træC:en, en Befalingsmand, de:- var 
afholdt af alle, og som havde de 
Evner, der skal til for at skabe 
den rigtige Respekt og Tone in
denfor Hæren. 

Det glædede mig derfor meget 
nu 40 Aar efter at læse Oberst C. 
H. Rørdams Bog »Svundne Dage«, 
hvori Forfatteren bl.a. beretter, at 
han som ganske ung gik i Ros~ilde 
Latinskole og særlig mindes en 
Dag i Aaret 1864, hvor der var 
Indkvartering i Byen, og 20. Re
giment stod opmarcheret i Adel
gade, og Fanen skulde føres op. 

En lille, sorthaaret Løjtnant, der 
endnu synes at mangle nogle Aar 
i Snesen, traadte frem foran Fa
nen, som stod paa hØjre FlØj, Da 
Musikken paa hans Kommando: 
»March!« intonerede Fanemar:::hen, 
og han strunk og stram fØrte Fa
nen langs Regimentets Front, be
mæ::-kede man straks, at han hal
tede stærkt. Han var ligbleg i An
sigtet og Trækkene præget af ud
staaede Lidelser. I Kampen paa 
DybbØl den 18, April var han ble
vet haardt saaret i hØjre Ben, hav-
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de ligget lang Tid paa Lazarettet, 
men havde atter meldt sig til Tje
neste. 

»Jeg har mange Gange senere 
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set Fanen blive fØrt op,« slutter 
Forfatteren, »men aldrig under 
Forhold, aer gjorde saa stærk Ind
tryk paa mig som hin Dag.« 

En nordisk Enquete. 

Landsforeningen Det frie Nords 
}J.Iedlemsblad har startet en nor
disk Enquete, hvori der stilles en 
Række fremtrædende nordiske 
Personligheder fØlgende Spørgs
maal: 

1) Ønsker De et nærmere nordisk 
Samarbejde efter Krigen? 

2) Ønsker De i saa Fald dette 
Samarbejde udstrakt til at om
fatte ogsaa andet end kulturelle 
Forhold? 

3) Økonomiske Forhold? 
4) Udenrigspolitiske Forhold? 
5) Forsvarspolitiske SpØrgsmaal? 
6) Er De Tilhænger af ubetinget 

nordisk Neutralitetspolitik eller 
ser De gerne det nordiske Fæl
lesskab indordnet som et Led i 
et større FæIIesskab? 

7) Vil De - under Forudsætning 
af alle de andre nordiske Lan
des Tilslutning - anse Dannel
sen af en nordisk Forbundsstat 
for Ønskelig? 

8) Mener De, at de verdenspoliti
ske Forhold efter Krigen vil 
gøre det muligt at danne et 
nordisk Fællesskab, omfattende 
alle de nordiske Lande? 

Cheferne for den danske Hær og 
Flaade, Generalløjtnant Ebbe Gørtz 
og Viceadmiral A. H. Vedel er 
blandt de forespurgte. General 
Gørtz svarer til SpØrgsmaal 6: 
»Jeg ser helst det sidste: det nor
diske Fællesskab indordnet i et 
større internationalt Fællesskab, 
men kun forudsat, at det større 
Fællesskab ikke lider af det gamle 
Folkeforbunds iØjnefaldende Ska
vanker og Impotens.« 

Og til SpØrgsmaal 7: »Ja, men 
Formen for en saadan Forbunds
stat har ogsaa sin Betydning for 
mig.« 

Viceadmiral Vedel svarer til 

SpØrgsmaal 6: »Kommer an paa 
Forholdene og Udviklingen efter 
Krigen.« Svaret paa SpØrgsmaal 7 
lyder saaledes: »Mulig vil For
bundsstat under en eller anden 
Form være naturlig, men det er 
af afgørende Betydning at finde 
den rigtige Form.« 

Den konservative Politiker,Høje
steretssagfører, fhv. Minister Hen
ning Hasle besvarer ligesom det 
konservative Partis Formand, Fol
ketingsmand Fibiger, de fem før
ste SpØrgsmaal med Ja. Dernæst 
skriver Hasle: 

6) Jeg ser gerne det nordiske 
Fællesska:) indordnet som et Led 
i et større internationalt Fælles
skab, hvis dette kan ske under saa
danne Former, at selve Tanken om 
den nordiske Enhed ikke forflyg
tiges. 

7) Det er dog efter min Opfat
telse ikke givet~ at det bliver mu
ligt straks at samle Tilslutning fra 
alle de nordiske Lande. Hvis Mu
ligheden herfor ikke foreligger, 
mener jeg .. at de Stater, som maat
te ønske Sammenslutningen, bØr 
gøre Begyndelsen med at etablere 
et Fællesskab mellem sig. Set fra 
et dansk Synspunkt vil jeg ikke 
være betænkelig ved, at f. Eks. 
Sverige og Danmark fØrst sluttede 
sig sammen Ul en F01·bundsstat, 
men saaledes at Maalet: Hele Nor
dens Enhed intet Øjeblik tabes af 
Syne. 

HermeC. mener jeg ogsaa at have 
besvaret ?unkt 8. 

Fibiger erklærede sig som Til
hænger a:' en nordisk Neutralitets
politik; og Spm. 7 besvarer han 
med Ønsket om »et Organ, der kan 
tale paa ~ordens Vegne«. Endelig 
peger han paa Værdien af et Op
lysningsa::-bejde. »Men førend Kri
gen er forbi, kan der ikke foreta
ges noget endeligt. Man skal aldrig 
komme forud for Begivenhederne.« 
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Den fhv. svenske Udenrigsmini
ster, Landshcivding Rickard Sand
lers Svar er let at gengive. Det er 
Ja til hvert Spørgsmaal - altsaa 
for Spm. 6: internationalt Fælles
skab. 

Den færøske Landstingsmand, 
Paul Nielasen, svarer: 

»Jeg er en absolut Ti:hænger af 
et nærmere nordisk Samarbejde 
efter Krigen. Jeg har ofte opholdt 
mig udenfor Nordens Lande og har 
haft rig Lejlighed til at mærke den 
nordiske Slægtskabs- og Fælles
skabsfølelse, naar jeg ude i det 
fremmede havde den Glæde at 
træffe Folk fra Nordens Lande. 
Det var en Oplevelse, man sent 
glemte. 

Hvorledes et fremtidigt nordisk 
Samarbejde skal forme sig, føler 
jeg mig ikke kompetent til at ud
tale noget nærmere paa nuværen
de Tidspunkt. Jeg fØler mig for
visset om, at der findes adskillige 
Omraader, hvor et saadant Sam
arbejde kan gennemføres i Frem
tiden til Gavn og Glæde for Nor
dens Folk.« 

Formanden for »Dansk Arbejds
giverforening« Civilingeniør T. K. 
Thomsen besvarer Spm. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 med Ja og er:'{lærer sig 
som Svar paa Spm. 6 som Tilhæn
ger af ubetinget nordisk Neutrali
tetspolitik. 

Den svenske Militærforfatter, 
6verstelojtnant Torsten Holm sva
rer paa Spørgsmaal 5 »Ja, framf0r 
allt,« paa Spm. 6 »Helst som ett 
led i en v8.rlds organisation«, paa 
Spm. 7 kort og godt Ja og paa 
8pm. 8 »Ja, b8.st enligt pkt. 6.« 
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Ungdommens Indstilling til sociale SpØrgsmaal. 
Den sociale Interesse hos Ung

dommen er stærkt fremme; saa
ledes skriver Landsformand Poul 
MØller i en Leder i K. U.s Med
lemsblad for 1. December d. A.: 

Fra ungkonservativ Side kan pe
ges paa de Tanker, der er nedfæl
det i vort Program; Tanker, som 
knytter de sociale Problemers Løs
ning sammen med en Løsning af 
Folkets Sundhedsproblemer, saa
som et offentligt, socialt Boligbyg
geri, eller som nærmer Arbejder 
og Funktionær til Arbejdsgiver 
ved Indførelse af sociale Fonds i 
Bedrifterne. 

Efter 4 Aars Krig maa det ind
rømmes, at vi i Dag - trods al 
Tale om, at »vi alle er i samme 
Baad« - har større Afstand mel
lem rig og fattig i Økonomisk Hen
seende end fØr 1. .September ~933. 
De Fattige er blevet fattigere og 
de Rige er blevet rigere. Dette 
Forhold maa paany bringes i et 
sundt og naturligt Leje, sa.aledes 
at vi i hvert Fald i Danmark kan 

realisere Grundtvigs smukke Tan
ke, der bar fundet sit Udtryk i 
Strofen: 
»Da har i Rigdom vi drevet det 

vidt, 
naar faa har for meget og færre 

for lidt.« 

I Dansk Folkestyre (V. U.) for 
1. De:!ember slutter en stor Arti
kel af stud. polit. Sv. Reierman 
Jacobsen saaledes: 

I nedenstående tabelopstilling er 
anfør: totalbeløbet for de sociale 
udgifter siden socialreformens ved
tagelse, samt et udgiftstal, hvor 
man har taget hensyn til, at såvel 
priser som folketal er steget siden 
lovens tilblivelse. Endelig er an
givet de sociale udgifter i procent 
af nationalindtægten. Bortset fra 
den sidstnævnte tabel, stammer 
talangivelserne i dette afsnit fra en 
artikel af sekretær Viggo Kamp
mann i det af Socialministeriet 
udgiv:ia Socialt Tidsskrift (19~3, 
nr. 4). 

Sociale udgifter 
ialt mill. kr. 

De sociale uCgifter om- De sociale udgif
regnet med hensynta- ters andel i natio
gen til priser og folke- nalindtægten i 

tal. 1934-35 = 100. procent 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939--40 
1940--41 
1941-42 

325 
355 
379 
426 
460 
501 
620 
667 

100.J ca. 8.3 
104.6 - 8.6 
110.a - 8.8 
118.1 - 9.5 
124.7 - 9.7 
129.5 - 9.7 
125.2 - 10.9 
117.3 *) 

*) Nationalindtægten for skatteåret 1941/42 vil ikke foreligge før om tre fjerdingår, 
men på basis af de allerede tilgængelige Oplysninger kan det formodes, at de sociale 
udgifters andel i nationalindtægten for 1911/42 vil tlive ca. 1 pCt. mindre end året 
forud. 
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Ønsker sine Læsere 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTAAR! 
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Desuden skal det nævnes, hvor
ledes udgifterne i det sidste år, der 
foreligger regnskab for (1941/42) 
fordelte sig paa de forskellige po
ster: 

I. Udgifter i forbindelse med 
folkeforsikringsloven: 
Sygekasser . . . . . . 87 mill. kr. 
Invaliderente . . . . 50 -
Aldersrente ...... 185 -

11. I forbindelse med 
ulykkesforsikrings-
loven . . .. ... ... . . . 11 -

III. I forbindelse med 
ar hej dslØsheds
forsikringsloven . . 153 

IV. Udgifter til social 
forsorg. 
Børneforsorg ... . 
Særforsorg ... .. . 
Særhjælp . ...... . . 
Kommunehjælp .. 
(Heraf med tab af 
valgret 7 mill.) 
Fattighjælp ..... . 
Rabatkort og 
fØdevarekort ..... 

V. Andre former for 
sociale udgifter .. 

Samtlige sociale ud
gifter 1941/42 .... 

33 -
31 -
12 -
68 -

2 -

27 -

8 -

667 mill. kr. 

Tallene skal ikke her gøres til 
genstand for nærmere omtale; blot 
er det måske værd at bemærke, at 
stigningen i priser og folketal slu
ger en væsentlig del af den kolos
sale opgang i de sociale udgifter, 
således at de sociale udgifter fak
tisk er faldet de sidste par år, bå
de, når de sættes i Forhold til stig
ningen i priser og folketal og til 
nationalindtægten. 

Arsagen hertil må søges i den 
extraordinært ringe arbejdslØshed, 
vi har kunnet opvise de sidste par 
år. Faldet i arbejdslØshedsunder
støtelse har været så stort, at det 
har kunnet mere end opveje den 
stigning, der har fundet sted på 
andre poster i regnskabet. Men om 
dette får det være nok at henvise 
til et par senere artikler. 

Tilbage står så at bevare over
skriftens spørgsmål: Hvorfor har 
vi egentlig en sociallovgivning? Ja, 
nu, hvor vi har set, hvad den dan
ske sociale lovgivning egentlig er, 
er det ikke så svært at forstå, 
hvorfor samfundet hvert år beta
ler så store summer til sociale for
mål: Det er fordi vi ønsker. at alle 
trængende og nødstedte får til-
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Hærens Forplejningskorps. 

•• t n 
,-~ 

Den 1. Oktober 1943 var en Mindedag for Hærens Forplejningskorps. 
Korpset kunde den Dag fejre 75-Aars Dagen for sin Bestaaen, men paa 
Grund af de særlige Forhold forløb Dagen i Stilhed i Korpsets smukke 

gamle Bygning. 

Johs. V. Jensen som Soldat. 
Danmarks maaske største nule

vende Digter, Johs. V. Jensen, er 
vel i mange Henseender »radikal«, 
men i Forsvarssagen har han altid 
uden Forbehold staaet paa den 
gamle nationale Traditions Grund 
- og han har selv været Soldat. 
Han har mærket det svedige TØj 
klæbe til Kroppen og Vablernes 
Pine under Fødderne; han har 
bandet sine Befalingsmænd akku
rat som enhver anden Menig, men 
alt det'har ikke rokket hans Over
bevisning, og under Øvelserne er 
han, ogsaa som genindkaldt, blevet 
ung igen under det primitive MØ
de med den danske Natur. Herom 
vidner et lille Stemningsbillede 
fra hans Myter; det hedder »Pau
se« og skildrer et Hvil under Ef
teraarsmanØvrerne: 

»Delingen har kastet sig ned bag 
et Hegn, vi ligger forpustet og 
strækker Benene mellem Roerne. 
Sergenten staar bag ved og ser 
frem i Landet, hvor Blænkerne 
rykker frem. En halv Mil længere 
tilbage Øjnes Resten af Kompag
niet øverst paa en Bakke som en 
sort Stribe mod Aftenhimlens lyse 

strækkelig hjælp, og fordi vi øn
sker en ordning, der ikke alene 
tager hensyn til den enkelte, men 
også til samfundet som helhed. 

Gule ... I det Par Minuter, vi lig
ger stille, hører jeg Suset a'f en 
Poppel i Hegnet. En ·kendt og dog 
besynderlig glemt Lyd. Det pusler 
sagtmodigt i Poplens mØrke LØv, 
de læderagtige Blade flapper, Ly
den er saa mild. Det er en Aften 
som for 20 Aar siden, en Høst som 
i min Drengetid, da Poplen talte 
saa stærkt i Vinden ved Hushjør
net og gjorde mig svulmende for
ventnigsfuld og bange. Det er, 
som om jeg vaagner efter tyve 
Aars Aandsfraværelse. Der er in
gen Tid gaaet, det er det samme 
Nu, der er uvæsentlig, at jeg ligger 
her som menig Infanterist .. . Der 
gaar igen et varsomt Sus gennem 
Poplens Løv, jeg lytter til Træets 
Visdom ... Da spidser Sergenten 
Øre. Langt ude til hØjre i det 
mørknende Land falder et Skud, 
flere, det bliver til en fjern, knit
rende Salve. 

Fremad.' 
Og idet vi bryder gennem Heg

net, gaar det endnu en Gang svin
dende ger.nem min Bevids'hed, at 
jeg et eneste Øjeblik med hele min 
første Ungdoms mægtige Inderlig
hed har fØlt Smerten ved at min
des svundne Aar ... « 

Venstre har indset, at forholdene 
har ændret sig siden Liberalismens 
første dage for halvandet hundre
de aar sic.en. 
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Benyt 

PBIVATBA.NKEN 

til alle Deres 

BANKFORRETNINGER 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL - OG TRAADFABR IKER 
K Ø B E N HA V N F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

F. BULOW & CO. 
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Fremtiden. 

I Ungdomsorganisationernes Med
lemsblade drøftes paa forskellig 

Vis Fremtidens Politik. I »Konser

vativ Ungdom<< skriver Landsfor

manden, Poul Møller bl. a.: 
»Den 9. April 1940 bragte for os 

Unge Forsvarsspørgsmaalet frem i 

første Rækkf', og for Konservativ 
Ungdom kan der ikke herske 

Tvivl om, at den Dag, Besættelsen 
ophØrer, maa dette SpØrgsmaal !Ø
ses paa en forsvarlig og tilfreds

stillende Maade. Det nationale 
Samenhold mr.a - ogsaa efter Fre
den - fortsat have saa megen 
Værdi, at Forsvarsproblemet !Øses 

og drØftes, uden at man fra nogen 
Side bliver hængende i gamle For

domme, som Forsvarssagen fØr 9. 
April sad uhjælpeligt fast i. Den, 

som ikke forstaar dette, har intet 
forstaaet af Besættelsestiden.« 

IØvrigt er det et typisk Tidens 

Tegn, at der er god Gang i Studie
kredsarbejdet indenfor de politi

ske Ungdomsorganisationer. Ung

dommen ruster sig til Fremtidens 
store Opgaver. 

Soldaten og Or!ogsgastens Dag. 
Landsindsamlingen »Soldatens og 

CAlm.®TJEN il?ET1EJm@JEN t&: Co. 
IMPORT AF KUL OG KOKS 

ODENSE 

CHR. J. HEV 
Veslergade 5, Telf. 539, Odense 

Husholdningsvarer. Isenkram. Glas 
Porcelain • Nilfisk Forhandler 

~ leverandør til ollentlige og private lnslilutioner • 

Baagøe e Riber 
Etabl.1744. lelefon 9. Svendborg 

Ko:respondanceundervlsnlng l all om Flyvning 

Danmarks Aeronautiske Teknikum 
Vesterbrogade 10 - Købrnhavn V 

FOLK OG VÆRN 

Orlogsgastens Dag« blev en stor 
Sukces. Alene ved Mærkesalget 

den 6. Juli indkom ca. 140.000 Kr., 

og hertil korner de betydelige Be

lØb, der paa anden Maade er til
gaaet Indsamlingen, hvis endelige 

Resultat forhaabentlig i nær Frem
tid kan meddeles. Den er iØvrigt 
endnu ikke afsluttet, da der stadig 
indgaar større og mindre Beløb. 

Det Fond" der for de indkomne 
Midler er blevet oprettet, har alle

rede vist sin store Berettigelse, og 
ikke mindst i de sidste Maaneder 
har danske Militærpersoner, deres 
Familier, saarede Soldater og Or
logsgaster samt Faldnes Enker 

nydt godt af Fondets Midler. 

De fra Indsamlingsdagen den 6. 
Juli i Aar saa populære danske 
Kokarder (den ovale og den run

de) har »Soldatens og Orlogsga

stens Fond« nu ladet fremstille i 

SØlv og Emaille. 

Disse Kokarder, der er fremstil
let af Hofjuvelerer Michelsen, kan 
faas hos enhver Sølv- og Guld

smedeforretning. Prisen er kun 
Kr. 3,50, hvoraf de halvanden Kro

ne tilfalder nævnte Fond. 

Carl 'fhomasellll's Eftf. 
København 

Dampvaskeriet og Badeanstalten 

IDUN 
Vindegade 42'46, Tlf. 1605, Odense 

s,REN s,RENSEN 
Møllergade 26, Svoodborg 

Byens forende Forretning I Køkkenudstyr, 
Glas og Porcelæn 

Tobaksfirmaet 

Wilh. Jørgensen 

Østergade 61, København 
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Karlek. 

Du kan inta leva utan mej 
och jag inta leva utan dej, så 
hade vi inta funnit varann så 
skulle vi bågge redan varit dO'a. 

(Svenska Dagbladet) 

J. Liilken Frigast & Co. A/s 

Nykøbing F. 
Telefon 190 og 544 

Ys Arbejdernes Fællesbageri 
Telefon 516. Svendborg 

Dansk Stoker & Yarm2ked21 Komp.¼ 
Bredgade 58 

Tel1. C. 12179 & C. 14809 

Averter i 

FOLI OG VÆRN 
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Forholdene i Flaaden paa T ordenskjolds Tid 
(Fortsat fra Side 246) 

stige. VinterdaglØnnen var 6-18 Sk. De hØjere Gra
der fik ingen Dagløn, men havde flere Kostpenge. 

Selv om vi ikke synes, det var nogen stor LØn, 
man bØd dem (en TØrr:mermand havde ialt 70-100 
Rdl.), var det dog til at leve af, hvis de havde faaet 
det hele udbetalt. Men her afsløres noget forfærdeligt. 
Paa Grund af de slette Finanser var Staten ikke i 
Stand til at udbetale den fulde Løn. De af mine Læ
sere, der er Tjenestemænd, vil nikke genkendende til 
det Forhold, at Staten sparer ved at knibe paa Tjene
stemandslØnnen; men det var meget værre den Gang. 

1706 var en Del af Folkene 20 Maaneder bagud 
med LØnnen. 1719 kostede sømagten ialtl.538.120 Rdl. 
og 91 % Sk.; men ved Aarets Slutning manglede Sta
ten at betale 2.286.964 Rdl. og 27 Sk. Det gik ud over 
LØnnen til Personellet, og NØden var saa stor blandt 
Nyheders Folk, at en Ji..fatros endog skØd sine Børn, 
fordi han ikke kunde udholde at se dem sulte. 

5. Juli 1718 skrev Admiralitetet til Kongen om 
NØden, og at Matrosernes Familier »strippe Gaderne 
omkring Troppeviis, raabende om Penge og BrØd til 
at stille deres og deres usle Børns hunger og tørst«, 
»cg ikke beder om deres, men det, de skal opholde 
deres Børns Liv med«; »det er indtil dette Aar endda 
halt saaledes, at de dog af og til haver faaet noget, 
men, som Betalingen bliver jo slettere og slettere ved 
det, Cammeret ikke foi;.rnerer Penge, saa har nøden 
nu saaledes taget overhaand iblandtdem, at mand 
omsider maa frygte for een eller anden desperat 
accidentser«; »komme de paa Gaden og betler, eller 
kand finde nogen paa Torvene, der vil give dem af 
medynk en Gulerod eller noget grønt, saa er de strax 
antastet af Staader Fogderne og bringes i BØrne Hu
set, som giØr ikkun deres Desperation større«. 

2. August s. A. skrev General-Commissariatet, at 
SØemagten ganske vilde gaa til Grunde, hvis der ikke 
blev tilstaaet Penge, so::n manglede overalt - - -
»Kiellingernes OplØb om Forstreckning er ikke at 
beskrive, og de suplicerer aldeles om Forlov til at 
stiæle og tigge«. Vi har ogsaa en Rapport fra Torden
skjold, hvor han skriver: »Det er at beklage, at Eders 
Mayestæts Folck lide saa stor NØd, og hartad cre
pere.« 

Mon ikke dette skulde være tilstrækkeligt til at 
faa et Begreb om de Økonomiske Trængsler, Flaadens 
Personel havde at kæm;>e med. 

Nu vil det jo være absolut forkert at bedØmme disse 
Forhold ud fra vor egen Tid. Datiden var raa, og Al
muen var uhyre nØjsom; men alligevel kan der ikke 
være Tvivl om, at Forholdene i Flaaden var værre 
end udenfor i det civile Liv, hvad de mange Vanske
ligheder med at fremskaffe Folk da ogsaa tyder paa. 

Som Afslutning paa denne rystende Beskrivelse vil 

jeg da blot fremkomrr_e med nogle personlige Be
mærkninger. Jo mere jeg har læst om disse Tider, 
desto større Agtelse ha:- jeg faaet for de Mennesker, 
der trods de elendige F.:>rhold har kunnet yde en saa 
fabelagtig Indsats. Gans..'l{e uden Hensyn til, hvad 
man nu mener om Forsvar med Vaaben i Haand, kan 
vi ikke komme uden om, at trods NØd og Elendighed 
satte disse navnløse Helte Livet ind for det Fædre
land, der - efter vor Mening - intet godt bØd dem, 
for at vi kunde modtage en fri Arv. Lad os tænke 
paa, hvilke Goder og 3-ettigheder det samme Land 
nu byder os, og lad os tænke paa, hvor meget bedre 
det kan blive i Fremtide::i, forudsat at ogsaa vi er 
parat til at yde vor Part - jeg synes, det ligesom 
giver Meningen med Tilværelsen. 

ALLEVEGNE FRA (Sluttet) 

Schweiz har en Flaade. 
Schweiz importerede :. Fredstid 1,2 Mill. Tons Korn, 

Sukker og Kolonialvarer eller 1 kg pr. Person pr. Dag. 
Hertil kom Raavarer til :ndustrien; og denne Import 

blev saa at sige 
leveret »frit om 
Bord« i selve Lan
det over Marseille, 
Genua, Triest, An
twerpen og Ham
burg. Hele dette 
System blev jo 
imidlertid sønder
revet af Krigen ef
terhaanden som de 
omgivende Lande 
traadte ind i den 
og selv fik Brug 
for al deres Ton
nage. Derfor hej
ste Schweiz alle
rede i 1941 sin 
rød-hvide Korsfa
ne over Havene: 
Det købte resolut 
en Handelsflaade 

paa 150.000 Tons. - »Der skete det mærkelige,« siger 
en ledende Schweizer til en svensk Korrespondent, 
»at vore Hyrder gik neC fra Bjergene og blev Sø
mænd - og saaledes fik Schweiz. Landet uden Havn 
og Kyst, en Flaade.« 

c.o. 
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Oplag: Hvordage ca. 20.000 
Søndage ""· 22.000 

Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands store Dagblad 

- Bladet for By og Land! 

Aarhus Amtstidende 
Stiftet 1866 

Sorø .Amtstidende 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 60 1 

Lolland-Falsters Folketidende 
Nykobing F. Telefon 62 1 - 1 03 

Stlftels største Blad 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- 06 GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 3, . KØBENHAVN K 

CENTRAL 3 3 7, 

BOGTJtYU .• DYBTRYK , CLICIIEER 

DEN DANSKE 

LANDMANDSBANK 

Aktiekapital: Kr. 50.000.000.

Reservelond: Kr. 34.000.000.-

Hovedsæde: Holmens Kanal 12 

Kcbenhavn K. 

44 Fillaler i Kobenhavn og Omegn 

53 FIiiaier l Provinsen 
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