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Fhv. Statsminister 
V. Buh! 

tegnes hos Posfuæsnet 

Udtalelse af fhv. Statsminister V. Buhl 
om Danmarks fremtidige Forsvar 

»Folk. og Værn« har bedt fhv. Statsminister V. Buh.i 
om at fremsætte sit Syn paa vort Arbejdes Værdi 
samt Udsigterne til en fO'rdomsfri Drøftelse og Gen~ 
rejsning ·af vore mititære Værn. 

»Folk og Værn« har anmodet mig om at frem
sætte en Udtalelse om den Sag, som har givet 
Bladet dets Navn, og dette Ønske efterkommer 
jeg gerne, selvom Tiden ikke er inde til den Ud
dybning af Emnet, som det fortjener. 

I et Land som vort, hvor Folkestyret har saa 
dybe RØdder, maa en sund Udvikling af For
holdet mellem Folket og dets Værn hvile paa 
gensidig Forstaaelse og Tillid. Derfor er det Ar
bejde, som gøres for at naa dette Maal, en god 
og landsgavnlig Gerning, og det er en Gerning, 
som har større Betingelser nu end før for at 
blive mødt med almindelig Tilslutning i Befolk
ningen. 

Ser man paa den Del af Opgaven, som angaar 
Værnenes Arbejde indenfor Rammerne af den 
til enhver Tid bestaaende Forsvarsordning, skul
de der i Virkeligheden ikke være store Vanske
ligheder at overvinde. Værnenes Personel har 
som Helhed røgtet deres Kald som loyale Tjene
stemænd, om hvis Pligttroskab overfor Statens 
grundlovmæssige Styre der ingen Tvivl hersker, 
og der udfoldes indenfor Værnene virksomme 
Bestræbelser for at tilvejebringe det rette For
hold mellem Befalingsmændene og de værne
pligtige. Paa den anden Side er den medborger-

lige Forstaaelse og Anerkendelse, som ogsaa 
Værnenes Arbejde har Krav paa, nu mere le
vende og udbredt i Befolkningen end forhen. 

Men Spørgsmaalet Folk og Værn bunder jo 
endnu dybere. Det er tillige et SpØrgsmaal om 
Veje og Midler til at betrygge vort Lands Fri
hed og Selvstændighed. Her lærer Erfaringen 
os, at de militære og politiske Synsmaader kan 
være stærkt afvigende, men som saa meget an
det er ogsaa disse Anskuelser Bevægelsens Lov 
undergivet. Hvad der her hjemme og ude i Ver
den er foregaaet i disse Tider, har kastet nyt 
Lys over SpØrgsmaal af indgribende Betydning 
for Nordens og de andre smaa Nationers Stilling 
og Muligheder, og disse Tildragelser maa selv
sagt føre os ind i fordomsfrie og indgaaende 
Drøftelser af hele vort militære Problem, naar 
Tiden dertil er inde. Det er at Ønske, at det da 
i denne livsvigtige Sag maa lykkes at naa frem 
til en Løsning, som i Fremtiden kan skabe den 
rette Samklang mellem Folk og Værn. 



Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands store Dagblad 

- Bladet for By og Land! 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 60 I 

Sorø Amtstidende 

mtngl3teb ffolfettbenbe 
Midtsjallands førende og største Blad 

Carl M. Cohr's Sølwareiabriker % 
Fredericia 

Telefon Fredericia 1200 

Filial: Løvstræde 6 . Telefon Central 2922 København . 

Reserveret 

4 FOLK og VÆRN 

Metalst~begods 
I 

alle Legeringer 
og 

Støbernetoder 

le . 
• L' ~Ae\a\støben U\r1cn s IV\ b 

A,\ctiesehka S 
Købenbavn • 

\ ., ade 47 • 
Holmh aosg I \ 1 44 \ 

Centra • 

Jernstøberi 
og 

Maskinfabrik 
Forlang vo . 
D.F.J.-N t rt ~undeblad 

y gratis tilsendt. 

RE!E[!Ri 
:•ehderhihv.e,k T elelon 400 

ø en avn C 
Å;irhus T lf enfral 8808 

e • 100 0 
dense T elf, 4709 



(Jlned 
KNUD RASMUSSEN 

Mange Officerer fra begge Værn har i Aarenes Løb 
indskrevet deres Navne i de dari.sk.e Opdagelsesrejsers 
Historie, - baade som Ledere og som menige Deltagere. 

Vi har bedt en af Knud Rasmussens Ekspeditions-Kam
merater, OberstlØjtnant C. C. A. Gabe l J Ør gense n, 
om nogle Skildringer af denne berømte Dansker, og 
OberstlØitnanten har med Glæde fulgt Opfordringen -
i Taknemlighed mod et stort Minde. 

»Og aldrig fandt han Ro siden, da 
han først havde hørt Rygtet om de nye 
Mennesker.« 

Merqussåq. 

D en 21. December 1943 var det ti Aar siden, Knud 
Rasmussen .dØde. Mange Mennesker tænkte paa 

ham den Dag, og en lille Flok af Ekspeditionskamme
rater mØdtes i den graa, disede Morgen ved hans 
Grav for at bringe ham en stille Tak. 

»Knud Rasmussen« staar der pa Stenen, hugget med 
store, rene, stærke Typer. Og intet andet. Det er og
saa nok. Til de seneste Tider vil Danskere vide, hvem 
det er. 

Og som vi stod der, vi hans Venner og Ekspeditions
kammerater fra Rejserne fra 1902 til 1933, saa vi for 
os ikke blot Vennen og Chefen Knud Rasmussen, men 
vore Tanker gik paa Langfart igen, ud paa Rejserne 
sammen med ham og under hans Førerskab, og hver 
har vi haft Oplevelser sammen med ham, som er 
vore og vore alene, og som vi hæger om som noget 
helligt. 

For at finde ind til det særegne hos Knud Rasmus
sen maa vi have fat i Livskilderne, Slægten og Barn
dommen. Faderen, Pastor Christian Rasmussen, var 
LærersØn fra Sydsjælland, og hans Slægt fortaber sig 
i dansk Muld, sjællandsk som jydsk. Det var en Mand 
af stor Dygtighed, især paa det sproglige Omraade, og 
dertil sjælden fin af Karakter. Moderen, Lovise, var 
GrØnlænderinde af den kendte Fleischer'ske Slægt, 
hvori der' foruden grønlandsk ogsaa rinder norsk Blod, 
og det saa meget, at kun en Ottendedel var grøn
landsk, men dog nok til at præge hende ganske. Ogsaa 
hun var et sjældPnt MennP,,,,}(P, rlygtig paa sit FPlt, 
beskeden og stille og dog rummende et Naturfolks 
Kraft i sig. 

Af disse livsstærke og sunde Ingredienser er Knud 
Johan Victor Rasmussen opstaaet. Han fØdtes den 

7. Juni 1879 i Jakobshavn gamle Præstegaard, midt i 
Nordgrønlands skØnne Sommer og i et Landskab, der 
er som selve Eventyret. Og her voksede han op som 
den ældste af tre SØskende og i Leg med sine mange 
grønlandske Kammerater. Her lærte han det grØn
landske Sprog, sit Modersmaal, fra Grunden og til 
Fuldkommenhed. Her lærte han at staa paa Ski, her 
fik han sin fØrste lille Slæde og et Par unge Hunde 
at køre med, og her hØrte han de gamle fortælle 
om »det Folk, der levede ved Jordens Ende, og som 
klædte sig i BjØrnehuder og levede af raat Kød.« Og 
aldrig fandt han Ro siden. 

I Grønland havde han saaledes sin Rod, herfra 
hans Verden gik. Efter tolv lykkelige Aar i Barndom
mens Rige gik Rejsen til Danmark, og her formedes 
i Løbet af de næste tolv Aar Ynglingen Knud Ras
mussen, klar til Rejserne, klar til at erobre nye Ver
dener. De, der vil vide nærmere Besked om netop 
denne Livsperiode, henvises til at læse »Bogen om 
Knud<<, hvori der levende er fortalt om disse Trængs
lernes Aar. 

De store Rejser. 

I 1900 blev han Student, og saa begyndte Rejserne 
- og Livet. Vi ser den unge Mand for os. Den lille 
atletiske Skikkelse kronet af det stolte Hoved med 
Ørnenæsen, den mørke LØd og det tætte, sorte Haar 
med den stride Pandelok. Det grØnlandske Blod præ
gede ham, og dog havde han kun en Sekstendedel 
deraf i sig. I Virkeligheden lignede han langt mere 
en Indianer end en Eskimo. Denne Yngling gik med 
Træsko ind i alle Mennesker; der gaar Frasagn om 
hans Charme - den, der ikke blev mindre med 
Aarene. Men det var en ung Mand, der vilde noget, 
og som ikke spildte sin Tid. Grønland ventede. 

DPt vil fØre for vidt her at gaa i Detailler med 
Hensyn til denne Mands usædvanlige Livsvirke, men 
en Fortegnelse over hans vigtigste Rejser og Ekspe_
ditioner skal gives, i Haab om at den kan prente sig 
ind i mange Sind. 
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Knud l:l.asmusscu 

pnn 811Pil"r"is ... 

1900-09. 6 Slæde- og Ba.a.drejser langs Grønlands 
Vestkyst, helt op til Kap York og Elles
mere Land i kulturelt praktisk Øjemed, 
samt for at forklare Grønlænderne de nye 
Love. 

1910. Oprettelse af Stationen Thule. 

1912. 1. Thule-Ekspedition over Indlandsisen til 
Nordøstgrøn.land og tilbage. 

1916-18. 2. Thule-Ekspedition langs Polarhavet til 
Grønlands Nordspids. Knud Rasmutsen 
deltog dog ikke selv, men havde betroet 
Ledelsen til den danske Orlogskaptajn 
Godfred Xa.nsen. 

Knud Rasmussens Hus i Thule. 
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1919. 4. Thule-Ekspedition til Østkysten for at 
indsamle Sagn. 

1921-24. 5. Thule-Ekspedition - Verdens længste 
Slæderejse, ialt 18.000 km, gennem Nord
Kanadas Ødemarker til Beringshavet. 

1931 6. Thule-Ekspedition: Syd om Grønland 
til Grønlands Sydøstkyst. Første Motor
baadsrejse i disse Egne. 

1932-33 7. Thule Ekspedition: Moderne Stor-Eks
pedition paa. mange Ba.adhold for at kort
lægge Sydøstkysten fra Jorden og fra Luf
ten. Desuden blev i 1933 Filmen »På.los 
Brudefærd« optaget. 

En smuk Række af Rejser. Og derimellem fik han 
Tid til Inspektionsrejser til Thule og til Udgivelsen 
af de mange Ekspeditionsberetninger, litterære Beret- • 
ninger om Rejserne og litterære Udgaver af Myter og 
Sagn, samt endelig en prægtig Rækk«" af vif'!Pnskah,.._. 
lige Skrifter om GrØnlændernes Folklore. 

Kort sagt, et Liv i rigt Virke og et Liv i Daad. 
Tænk paa, hvad hver enkelt Rejse rummer af Kamp 

med Sne og Is, Kulde og Sult. Læs derom i hans egne 
Bøger. Tag »Nye Mennesker«, »Foran Dagens ø;e«, 
»Min Rejsedagbog«, »GTØqiland l"U.ngs Polhavet« eller 
»Den store Slæderejse, og'De, min Læser, vil forstaa, 
at det er en hel Verden, han slaar Porten op til. Den 
er maaske i fØrste Omgang ny og fremmed for Dem, 
men inden længe vil ogsaa De overgive Dem og bjerg
tages af hans Fortællekunst, hans skønne danske 
Sprog, hans Kærlighed til Ødemarkens_ Folk og Na
tur og hans store Beskedenhed. Led efter blot eet 
pralende Ord eller een haanlig Bemærkning. De vil 
ikke finde den. 

Mange vil ganske naturligt spørge om, hvad Knud 
Rasmussens største Bedrift var? 

Dette er vanskeligt helt at klarlægge og at sige med 
faa Ord, for paa hele to Omraader har han ydet det 
ypperste, nemlig som Kolonisator og Forsker. 



Kolonien Jakobshavn med Dr. Knud Rasmussens Fødested -
Præstegaarden - i Forgrunden. Over denne ses den gamle 

Zlonskirke, til højre herfor Lægeboligen og Sygehuset. 

Kongen af Thule. 
Han blev den store Kolonisator, lad os tage det 

fØrst. Da han i 1902 rejste ud for fØrste Gang, fØltes 
Grønland for de fleste herhjemme som noget baade 
fjernt og meget uvirkeligt, og store Dele af denne 
Verdens største Ø havde man slet ikke noget Kend
skab til, saaledes at vældige Strækninger laa hen næ
sten som herrelØst Land. Knud Rasmussen var ikke 
længe i Landet, fØr han indsaa det uhyre farlige heri, 
og det er maaske takket være hans tidlige Indgreb 
og Indsats paa dette Omraade, at vi ved Haagdommen 
i 1933 fik Anerkendelse for, at hele Grønland var vort. 

Det Sted, han først greb ind, var i Kap York Om
raadet ved Grønlands Nordvestspids. Her mødte Knud 
Rasmussen i 1902 for første Gang Polareskimoerne, 
og dette MØde kom til at præge hele hans Liv. Det 
blev hans Folk mere end nogen andens. Her var et 
primitivt Folk væsentligst gennem den store ameri
kanske Forsker, Robert E. Peary, kommen i Forbin
delse med den hvide Mands Kultur; men nogen For
bindelse var ikke rodfæstet endnu, saa naar Ekspedi
nen1e udeblev, holdt Tilførslerne, især af Ammunition, 
op, og Hungersnøden fik igen frit Spillerum. 

Knud Rasmussen saa snart, at her maatte der gøres 
noget, og det hastede. Gentagne Gange henvendte den
ne unge Student sig til Regeringsmyndighederne her
hjemme uden at mØde Forstaaelse. Men han gav ikke 
op derfor. For laante Penge og med Støtte af baade 
Missiornm og- en Kreds af gode danske Mænd opret
tede han i 1910 Handelsstationen »Thule(( med Peter 
Freuchen som den fØrste Bestyrer og lagde dermed 
Grundvolden for en ny og lykkeligere Tid for vore 
Polareskimoer. Samtidig plantede han saaledes Dan
nebrog i NordvestgrØnland og satte derigennem i sid
ste Øjeblik Bom for fremmed Magts Indflydelse paa 
Stedet. Hvad dette har betydet for Grønland og Dan
mark, kan ikke udmaales. 

I Aarenes LØb byggede han med Thulestationen som 
Centrum et meget levedygtigt Kultursamfund op her 
og ændrede Stammens Kaar fra ondt og uvist til godt 
og trygt. Han byggede Købmandsbutik og skaffede 
ved sikker aarlig Besejling en for begge Parter ind• 
bringende Handel i Stand. Aar for Aar rejste han 
nye, gode Bygninger deroppe: Bestyrerbolig, Kirke, 
Lægebolig, Sygehus, Radiostation og meget mere, og 
til yderligere Betryggelse gav han sit Land særlige 
efter Forholdene afpassede Love. lnlel Under, at de 
saa op til ham som en Konge. 

Men det var ikke Knud Rasmussens Mening at 
tjene sig til Millionær paa sit Folk. Hvad der indkom, 

Thule, Kolonien skimtes 

tilhøjre i Billedet. 

7. Thule•Eksp. fot. 
Det sidste 
Ekspeditionsbillede 
af Knud Rasmussen. 
Taget om Bord i 
l\fotorba.aden 
»Andræ«, Sep. 1933. 

kom Grønland og Danmark til Gode, idet han for de 
indtjente Midler bekostede den væsentligste Del af 
sine Ekspeditioner den stolte Række af Thule-Eks
peditioner, hvis N~vn alene er Fanfarer i al arktisk 
Forskning. 

Paa tilsvarende Maade tog han i 1931 som moden 
Mand igen Grønlands Sag op, da den ulykkelige Slritl 
om ØstgrØnland opstod i Norge. Han indsaa straks, 
hvilken Fare der laa i, at Sydøstgrønland gennem 
saa mange Aar havde ligget uberejst hen, og han greb 
ind med det samme. Det blev til den 6. og 7. Thule
Ekspedition i 1931-33, hvorunder den væsentligste 
Del af Grønlands SydØstkyst mellem Scoresbysund 
og Kap Farvel blev undersøgt og kortlagt. 

Verdens berømteste Slædekusk. 
Jo, han gjorde Danmark større. 
Og saa det andet Omraade, hvorpaa han har ydet 

det usædvanlige. Det er som Eskimo-Forsker, hvor 
han blev den førende i hele Verden. 

For at forstaa Betydningen heraf maa man vide, 
at det eskimoiske Folkeslag, til Trods for, at det er et 
af Verdens mindste, er udbredt over et uhyre Om. 
raade, omfattende Jordens Ødeste Vidder - Indland 



som Kystland - fra Grønland til BerinP.shavPt n~tt@ 
l:!'olkeslag er maaske udgaaet fra Centra·l-Amerika og 
har siden bredt sig nordpaa samt. Øst.- ng VP.stover, 
drevet af en storslaaet Rejsetrang og fristende LiVet 
under de ublideste Kaar, som tænkes kan. 

Disse Mennesker tog Knud Rasmussen fra sin tid
ligotc Ungdom som Studieobjek.i, fordi han forstod at 
hele deres særprægede Kultur var ved at gaa t~bt 
idet den hvide Mand var trængt ind paa deres Jagt~ 
omr~ader og med sine Varer, Handel, Moral og Tro 
var 1 Færd med at fortrænge alt det oprindelige hos 
dem. Og det var i sidste Øjeblik, han kom til. Knud 
Rasmussen besluttede at besøge alle levende Eskimo
stammer i Verden, og han naaede at faa det gennem
ført. Naar det lykkedes, var det takket være hans 
usædvanlige Egenskaber baade af legemlig og aande
!ig Art. Han var Verdens berømteste Slædekusk, og 
mgen har som han været fortrolig med eskimoisk 
Tankesæt, Levevis og Sprog. Han ejede dertil det Mod, 
den Fysik og den Intuition, der skal til for at gen
nemføre saa utrolige Strabadser og for at trænge til 
Bunds i et fremmed Folks Sjæleliv. Men her hjalp 
det ham, at han var som en af deres egne. Han kom 
hurtigt paa Talefod med dem, gav sig Tid til at leve 
sammen med dem baade i Kampen for Udkommet og 
i Festens Stunder, og naar fØrst Kontakten var naaet, 
lukkede de op for deres rige Verden af Tro og Sagn, 
og han sad taalmodigt og skrev det hele ned, saa vi 
nu har dei paa Prent altsammen, udgivet i hans man
ge, videnskabelige Værker. 

Grønland er dansk. 
Foruden dette særlige Arbejde bragte han og hans 

ledsagende Videnskabsmænd saa store Mængder af 

vi<l('l-ni;k/'.lhP]igP. Indsamlinger hjem, ai N11tional.J.11u:.ied 
i København er blevet Verdens fØrende paa dette Om
ra~.de. 

Knud Rasmussens Jn<lsats i grØnlandsk Etnografi og 
FolklorP. har kaiiøt, G1:mn ov0r rlnn1k Vid1T111k.n.b, og 
med Rette kvitterede man derfor ved at udnævne 
ham til Æresdoktor. Samlet i eet kan det siges: Han 
har Jukket Grønland op for os alle og fortalt ikke 
blot Verden, men ogsaa os Danskere, at GrØnland er 
dansk. 

* 

Og saa een Ting til Slut, som hører til det helt store 
hos ham, men som kun kendes af hans Venneskare. 
Han var maaske størst som Menneske. Han ejede i sig 
tre Egenskaber, som saa overordentligt sjældent fin
des i lige rigt Maal hos et enkelt Menneske, og det er: 
Hjerne, Vilje og Hjerte. Det er især det sidste, det 
skorter paa hos saa mange ellers fremtrædende Folk. 
Det var derfor en Oplevelse langt ud over det almin
delige at lære ham at kende og at komme ind under 
hans Førerskab. Jeg kunde have undt mange dette 
sidste, undt dem den Oplevelse og - Lære. 

Og, I Guder, hvilket HumØr og hvilken Livskraft! 
En Festens Gave til os alle sammen. Der blev tomt 
i Danmark, da han gik bort. Vi syntes, det var alt for 
tidligt, kun 54 Aar blev han. Men hans Minde vil 
altid leve, hans Daad staa lysende for alle Danske, 
og Myter og Sagn gro op om ham ikke blot herhjem
me, men fra Kap Farvel via Thule til Beringshavet, 
saa længe Kajak, Hundeslæde og Snehytte er til. Hans 
Plads staar tom efter ham. 

Grønland og Danmark vil en Dag rejse ham et 
Minde, der er hans Daad værdigt. 

Kransenedlægg·else paa 10-Aarsdagen for I<nud Rasmu.ssens Død. 
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Tage Christiansen 

militær Øvelse 

i den svenske 

Vildmark. 

SV-ensk 
Vekselvirkning 

IUT R og 
CIVIL IDR T 

Et iØjnefaldende Træk ved svensk Idræt er 
dens Vekselvirkning mellem civil og mili

tær Idræt, en gensidig Paavirkning op gennem 
Aarene. Størst Interesse i videre Kredse her i 
Landet har Svenskernes Skisport og deres Ter
rænsport vakt. Men medens Terrænsporten er 
opstaaet paa militært Grundlag og i forskellige 
Former og Grader er optaget af civile Sports
foreninger som Feltsport eller blot - som det 
oftest er Tilfældet her i Landet - som Orien
tering med de Øvelser, der dertil hører - har 
den efter nuværende Aarstid mest aktuelle Sport, 
Skisporten, først paa et senere Tidspunkt, da 
den havde opnaaet stor Popularitet i Befolknin
gen, for Alvor faaet Indpas i Militæret. 

Ganske vist er Skiløbere for Aarhundreder 
tilbage forekommet indenfor Hæren. I 1555 or
ganiserede Kong Gustaf I svenske Skiløbere i 

Kampen mod Rnslrcm<l, nikrutterede ikkP blot 
fra hele N orrland, men ogsaa fra Dalarna og 
Jamtland. Under Erik XIV's Krig mod Norge 

1564 foretoges en Ekspedition til Trondhjem 
med 4000 Mand, hvoraf 300 var Skiløbere. Fra 
Vinteren 1615-16 stammer de første Billeder. 
af svenske Soldater paa Ski. Det var, da der 
med hollandsk Bistand førtes Fredsforhandlinger 
med Rusland og Hovedkvarteret var i Byen 
Glebova. Udenfor Byen patruljerede Soldater 
paa Ski, forsynet ikke med egentlig Skistav, 
men med en Slags Hellebard. 

Videre ned gennem Historien kunde man føl
ge, hvorledes den svenske Hær - ligesom ogsaa 
den norske - har taget sin Tilflugt til SkilØb
ning. Men i Reglen har det været rene Improvi
sationer, naar Snemængderne gjorde det nød
vendigt. I Halvfemserne søgte den svenske Ski
løberforening, Foreningen for Skidlapningens 
Framjande i Sverige imidlertid at henlede Myn
dighedernes Opmærksomhed paa Armeens Be
hov for Vinterudrustning og Vinteruddannelse, 
og fra midt i Trediverne arrangerede Forenin
gen aarlige Skikursus for Officerer, saaledes at 
alle Erfaringer med Hensyn til SkilØb, Udrust
ning, Ski-Kælk og Pulk, Sne-Bivuakering o. s. v. 
direkte er kommet Forsvaret til Gode. 
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Et morsomt 
gammelt Billede fra 1822. 

Det er et Korps 

af norske Skiløbere paa Øvelse 
ved Trondhjem, 

I Skidfriimjandets Jubilæums-Aarsskrift for 
1943 skrev den svenske Armechef, Ivar Holm
qtiist, der tillige er Formand for Skidfriimjandet, 
bl. a. følgende: 

- I den Tid, som er gaaet siden Udbruddet af 
Stormagtskrigen i Efteraaret 1939, har det med 
al Tydelighed vist sig, at Skiuddannelse hos vor 
mandlige Ungdom er et vigtigt Led i vort Lands 
Forsvarsberedskab. Nødvendigheden af, at Trop
per, som skal deltage i Felttog paa nordlige 
Breddegrader, er i Besiddelse af god Skiuddan
nelse, er ganske særlig blevet klart under Fin
lands Vinterkrige. Som en rød Traad gennem de 
forløbne 50 Aars Bestræbelser gaar Skidfriim
jandets Ønske om at faa Skiene udnyttet i For
svarets Tjeneste. Nu har en stor Procent af de 
Værnepligtige allerede ved Begyndelsen af den 
fØrste militære Tjeneste nogen Skidygtighed, og 
en stor Del af dem, som tilhører ældre Aarsklas
ser, vedligeholder deres engang erhvervede Ski
færdighed. Men endnu staar dog meget tilbage 
at gøre, inden vore Værnepligtige i alle Aars
klasser er 100 Procent gode Skiløbere, og Skid
friimjandet har stadig et omfattende Arbejds
felt. 

Idræt og Soldateraand. 

I det i Fjor udgivne Festskrift i Anledning af 
Militær Id1·otts Stockholmdisti-ikts 50 Aars Ju
bilæum fremsatte 6verste Axel Gyllenkrok den
ne bemærkelsesværdige Udtalelse: 

10 FOLK og VÆRN 

- Al Idræt er »Militær Idræt,, thi den gav
ner det militære, den styrker Manden, den for
bereder ham til Kampen. 

Han uddyber det nærmere ved bl. a. at sige, 
at Idrætten, uanset i hvilke Former den udøves, 
baade lærer og tvinger Udøveren til Beregning, 
Nøjagtighed og Systematisering, hvilket er vær
difuldt saavel i det militære som i det civile 
Liv. Hos mange, der ikke før har interesseret sig 
derfor, vækkes Lysten, saa han driver Idræt og
saa efter at Militærtjenesten er endt. Og saa 
skænker Idrætten sine Udøvere et »Biprodukt«, 
som ud fra et krigsmæssigt Synspunkt er betyd
ningsløst, men fra et Fredssynspunkt er værdi
fuldt: »Hverdagsdisciplin«, nemlig at man kan 
kæmpe gentleman-mæssigt mod Kammerater og 
baade vinde og tabe som gentlemen. 

Men Idrætten er ikke det eneste saliggørende. 
Den alene skaber ikke gode Soldater - eller 
Soldater, som er deres Modstandere overlegne. 
Den er kun et Brudstykke af Soldatens fysiske 
og moralske Opdragelse. Det er Soldaten, ikke 
Skiløberen, Skytten, Bokseren o. s. v., der vinder 
Slaget. Og fo1· at blive en god Soldat maa man 
bl. a. baade kunne skyde, lØbe paa Ski, springe 
0. S. V. 

Den italienske Digter og Soldat d'Annunzzio 
har sagt: »For at s"jre er det nØdv"nrli!;t, at vi 
hæver Kampen op til Aandens Regioner.« Her

til føjer Artiklens Forfatter: » Vi Svenskere maa 



for at forberede Sejren hæve ogsaa Forberedel
sesarbeJdet - den militære Uddannelse og der
mPr! ogsaa Tr!r,a,tt.Pn - til Aandens Regioner.« 
Og han minr!Ps Pt F.ksPmpPl for alle Tider, som 
er givet os af den græske Kriger, som efter Sla
get ved Marathon Aar 490 f.Kr. lØb til Athen og 
faldt dØd om, da han havde forkyndt Fædrelan
dets Sejr. 

* 
Men der er ogsaa en anden og ingenlunde 

uvæsentlig Opgave for Idrætten: at bringe Over
ordnede og Underordnede, Befalingsmænd og 
Menige, i nærmere personlig Kontakt indbyrdes. 
Den naturlige og ukunstlede Form - men dog 
med en vis Afstand mellem Individerne - fore
kommer ikke saa ofte. Den er, siger Forfatteren, 
et Bevis paa Omgangsvane, Kultur og personlig 
Sikkerhed. Og det er just denne Form, som be
høves i Militæret. For det militære Liv opstiller 
han i denne Henseende følgende Regel: Ikke alt 
for stor Afstand; ikke heller Systemet »Kære 
Bror« eller »Kammerateri«, men hvis det ikke 
er muligt at finde den gyldne Mellemvej, saa er 
Afstand langt at foretrække fremfor det andet. 
Militærlivets og Tjenestens Egenart, den mili
tære Disciplin - og ogsaa Uddannelsesresulta
tet - fordrer dette. 

Fra en svensk Feltøvelse. 

Svensk 
Skisoldat paa Vagt. 

Paa Idrætspladsen træner eller konkurrerer 
alle uden Hensyn til Grader - Officeren, Be
falingsmanden og den Menige. De kan kritisere 
hinanden, og de kommer hinanden paa nært 
Hold. Kun Idrættens Regler gælder. Og i Pa
trulje- og Holdkonkurrencer hjælper alle hver
andre bortset fra Graderne, for at Holdet kan 
sejre. 

Og det kan gaa for sig paa en kammeratlig, 
fornøjelig og dog militær Maade uden Fjant, 
Komedispil eller Popularitetsjageri fra Office
rernes Side og uden Mindreværdsfølelse hos 

Mandskabet. 

* 
Forøvrigt har ingen tydeligere end den sven-

ske Kronprins givet Udtryk for Nødvendigheden 
af Samvirken mellem Militær og Idræt. I en 
Tale ved Indvielsen af en større Idrætsplads be
tegnede Kronprinsen det som en klar medbor
gerlig Pligt, at man holder sine fysiske Kræfter 
i god Form. Og Kronprinsen fortsatte: 

- I disse Beredskabstider, der er alvorligere 
for vort Land end noget Tidspunkt i det sidste 
1¼ Aarhundrede, udgør den Form for Bered
skab, som ligger i en god fysisk Kondition, en 
vigtig Del. Godt fysisk Beredskab baner Vejen 
ogsaa for den Sindets Ligevægt, den Standhaf
tighed og det Mod, som fordres, for at vi som 
Folk skal kunne trodse Tidens Storme. 
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DØDS-STRAALER 
Af Xa.pta.jnløjtna.nt E. Fiskei• 

Mystiske Bølger og Straaler har i Aartier beskæf
tiget Menneskers Tanke paa Grund af de ube-' 

grænsede Muligheder, man har formodet, de indehol
der. Paa flere af Straalingens Omraader har Viden
skaben da ogsaa drevet det vidt, og opnaaet mange 
praktiske Resultater, mens- man paa andre Felter staar 
paa Forskningens indledende Stadier. Dette sidste 
gælder i allerhøjeste Grad de saa hemmelighedsfulde 
Straaler, der paa lang Afstand skulde bringe Fjendens 
Ammunitionslagre til at springe i Luften, faa Flyve
maskiner til at styrte ned og dræbe alt levende, som 
de stØdte paa. 

Utallige Opfindere har anvendt baade Tid og Penge 
paa dette Problem uden at naa videre, talrige hemme
lighedsfulde Demonstrationer har fundet Sted og ved 
nøjere Eftersyn vist sig at være bevidst Svindel, -
eller ogsaa har de fordret saa kæmpemæssige Energi
tilførsler for at frembringe uhyre beskedne Virknin
ger, at det hele har været værdiløst. 

»DØdsstraaler« har man i Folkemunde dØbt de 
Straaler, som skulde sætte Motorens Tændingssystem 
ud af Funktion, dræbe alle levende Organismer, 
smelte selv de sværeste Panserplader og faa Fæstnin
ger og Kraftanlæg til at styrte i Grus. Et Automobil 
har daarligt kunnet faa Lov til at gaa i Staa paa en 
Landevej, uden at man med fuld Sikkerhed har villet 
vide, at der netop der omkring har været eksperi
menteret med DØdsstraaler. Men nej! Endnu er der 
langt igen, inden man med en lille Haandkuffert kan 
drage frem mod Fjenden, og med et Tryk paa en 
Knap sende frygtelige Straaler over mod Fronten. Og 
dog. - Noget maa der jo ligge til Grund for Snakken, 
og Rygternes Kilde er at sØge i de enestaaende Resul
tater, som den videnskabelige Forskning i de sidste 
Aar har kunnet fremlægge fra de mekaniske og elek
tromagnetiske Bølgers Omraade. 

Dræbende Lyd. 

Det eneste, der indenfor den første Gruppe har In
teresse, er Lyd og Ultralyd. Lyd kan være generende 
- intens Lyd endog direkte smertefrembringende -
tænk blot paa en meget skarp, hvinende DampflØjte. 
Man har for Lyd ligefrem rent teknisk fastlagt en 
saakaldt »Smertegrænse«, hvis Overskridelse frem
kalder direkte Smertefornemmelser i HØreorganerne. 
Det ligger derfor ogsaa nær at prøve at frembringe 
en Lyd af saa stor Styrke, at den ikke nlcnc virker 
smertefrembringende, men direkte dræbende. Det ly
der besnærende og er vel ogsaa gørligt - men skal 
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denne koncentrerede Lydstraale naa ud over faa Cen
timeter, skal der anvendes saa kæmpemæssige Energi
mængder, at Problemet - endnu da - er ganske 
uløseligt; og endelig kunde man jo nok sætte en Tot 
Vat i Ørene. 

Nej, saa synes Ultralyden at byde paa langt bedre 
Muligheder. Ultralyd er Lyd med saa hØjt et Sving
ningstal, at det menneskelige Øre ikke mere kan fØlge 
med - et kort, skarpt fremhvislet »S« ligger paa ca. 
6000 Svingninger pr. Sekund - men fØrst ved 20.000 
Svingninger pr. Sekund begynder Ultralydens Om
raade. Indenfor Ultralydforskningen staar vi herhjem
me meget hØjt, takket være Professor .Julius Hart
manns store Indsats paa dette Felt. Man kan med disse 
Bølger faa Blod til at koagulere, stikke Træ i Brand · 
og faa Vand til at koge, - men vel at mærke kun 
indenfor Laboratoriets fire Vægge. Modstanden mod 
disse Bølgers Udbredelse i Luft er saa stor, at det 
overhovedet ikke er blot tilnærmelsesvis muligt, med 
de til Raadighed staaende Kraftkilder,. at anvende 
dem i militært Øjemed. 

Elektriske Straaler. 
Hermed være LydbØlgernes Muligheder reduceret 

til næsten Nul - i alt Fald indtil videre; og tilbage er 
der saa kun »Radiostraalerne« - altsaa de elektro
magnetiske Bølger. Paa dette Omraade har den sidste 
halve Snes Aars store Fremskridt indenfor Radiotek
nik og Fjernsyn vakt et i alt Fald om ikke berettiget, 
saa dog forstaaeligt Haab om Resultat. Saadanne Bøl
ger kunde f. Eks. virke ved at overføre store Varme
mængder mod det fjendUige Maal, saaledes at Spræng
stoffer kunde bryde i Brand, Metaller smelte og lign., 
eller de kunde tænkes at paavirke Gasblandingen i 
en Motors Cylinder, saaledes at den blev elektrisk 
ledende, hvorved Tændrøret vilde kortsluttes, og Tæn
dingen dermed udeblive. Men heller ikke paa dette 
Felt naar vi ud over Laboratoriets snævre Rammer, 
fordi det atter er Umuligheden af at overføre store 
Energimængder ad traadlØs Vej, der stiller sig i Vejen. 
Endvidere vilde der ogsaa her kræves saa store Kraft
kilder, at der i a1t Fald aldrig kunde blive Tale om 
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feltmæssige Anlæg, - og skulde en EnergioverfØring 
endelig være mulig, vilde det næppe være vanskeligt 
at finde en pass~nde Afskærmning til Beskyttelse mod 
Straalerne. 

Rtomenergi. 
Nej, vi slrnl op paa helt anderledes Energipræsta

tioner, fØr vi formaar at nyttiggøre Bølgerne i mili
tært Øjemed, og her har Fantasien i rigt Maal beskæf
tiget sig med Udnyttelse af den i Atomerne bundne 
Energi. 

Den store Relativitetsforsker Einstein forklarer i 
den Forbindelse, at hvis man kunde forvandle et 
Legemes hele Masse til Energi, saa vUde man af en 
Mursten paa 1 kg kunde frembringe en saa fantastisk 
Effekt som 1010 Hestekraft-Timer, hvilket svarer til, 
at ca. 10 Dampere å 5000 HK kan sejle rnndt paa 
Oceanerne i ca. 20 Aar, uden anden EnergitilfØrsel 
end den, der indeholdes i en Mursten, hvis det var 
muligt at omdanne hele Massen til Energi. Desværre 
maa Udsigterne betegnes som Utopier. 

Atomerne byder dog endnu en Mulighed, nemlig 
Frigørelse af Energi ved visse Omdannelser indenfor 
Atomkernen - de saakaldte Kernereaktioner. Men 
ogsaa heri ligger Mulighederne bastet og bundet in
denfor Laboratoriets Vægge. Ganske vist mener Astro
fysikerne, at den mægtige Energiudstraaling, der fo
regaar fra Solen, netop skyldes saadanne Kernepro
cesser, saa der er al mulig Grund til at tro, at Ud
vinding af Kerneenergien :kke er en fysisk Umulig
hed. Den kan dog kun iværksættes under saa spe
cielle Betingelser - d. v. s. under Temperaturen paa 
Millioner af Grader sammen med -Tryk paa mange 
Millioner Atmosfærer - at der ikke er ringeste Mu
lighed for at skabe disse Forhold alene af den Grund, 
at ethvert Stof vilde fordampe under saadanne Paa
virkninger. 

En Kendsgerning er det imidlertid, at den, der op
naar at kunne mestre Atomernes Kræfter, ham er 
der givet Midler i Hænde til at ændre hele Klodens 
tekniske, politiske og militære Struktur ganske efter 
eget Forgodtbefindende. 

INVASION! 
Et stort Landgangsforetagende af i Dag, er en 

»Amfibie-Operation« uden Sidestykke i Histo
rien. 

Søartilleri er altid Kystartilleri underlegent. 
Derfor maa Skibskanonerne understøttes af 
Bombemaskiner og samtidig maa Landsætnin
gen støttes af Luftlandetropper, baade paa selve 
Kystens mine- og bunkerfyldte Terræn samt 
længere inde i Landet for at hindre de tililende 
Reserver i at naa rettidigt frem og Ødelægge 
Kommunikationsmidlerne. - Derfor vil Land
gangen være ledsaget af en løbende Kamp mel
lem Konvojer og Ubaade, Sikrings- og Angrebs
flaader, SØ- og Landartilleri samt af et Luftslag 
over Kysten og det nærmeste Bagland om Her-

-redømmet her. 
Det er jo Angriberen, der bestemmer, hvor 

han vil koncentrere sine Kræfter, medens For
svareren skal være klar overalt. Derfor sagde 
man tidligere, at i Land. kommer Angrebstrop
perne altid, og Vestmagterne raader i Dag over 
et specielt konstrueret Landgangs- og Luftlan
dingsmateriel. -

Men alligevel er Angrebet fra Søen utvivlsomt 
blevet vanskeligere og koster i ethvert Fald sik-

kert store Tab, fordi Europas vigtigste Kyster 
er udbygget som vældige Befæstningszoner, ud
styret med et lige saa m::>derne Forsvarsmateriel 
som Angribernes Invasionsmateriel. - Og se
nere kommer det kritiske Punkt, da Landgangs
troppernes Forstærkninger og Forsyninger alle 
skal føres frem over Havet og gennem det re
lativt snævre Brohoved paa Kysten, hvorimod 
Forsvareren har hele Baglandets Forbindelses
net til sin Raadighed cg dermed desuden faar 
større Manøvreringsmuligheder end sin Mod
stander. 

Derfor maa en Invasion udføres med meget 
store Styrker - og den :iertil svarende Tonnage, 
hvilket antagelig vil sige fra 10-20 Tons pr. Md. 
alt eftersom Overfarten tager længere eller kor
tere Tid. Dette vil i sig selv lægge op til den 
store Afgørelse, og Tyskland paa sin Side vil 
derfor naturligvis koncentrere alt, hvad der kan 
undværes andre Steder mod Invasionen for at bi
bringe Angriberne et skæbnesvangert Nederlag. 

Den store Invasion er derfor det hØje Spil, 
hvor Krigen naar sin Kulmination og de sidste 
Terninger kastes. 

Se de følgende Billedside,•, 
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2. Tysklands Vagt 
ved Kysten. 

3-•1. Landgang, 

5. Den første Mine 
springer. 

G-7-8. Faldskærms
jægere. 

9-10-11. Torpedobat
teri, indbygget i 
Kystklipperne, be
skyder de fjendtli
ge Orlogsskibe. 
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Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne I 

STORMEN PAA KC 
Af Magister Lars Rostrup Bøyesen 

D et er i disse Dage 285 Aar siden, Stormen paa 
København fandt Sted. Selvom Jubilæet ikke er 

det, man almindeligvis forstaar ved rundt, :.i;:an vi 
dog godt mindes Begivenhederne, ikke mindst udfra 
den Erkendelse, at den Indsats, der her blev ydet fra 
det kØbenhavnske Forsvars Side, blev af Betydning 
for hele Landets Selvstændighed langt ud i Frem
tiden. Det er derfor kun rimeligt at indlede den Serie 
om Danmarks Historie set gennem Kunstnerøjne, som 
»Folk og Værn« i den kommende Tid vil bringe, med 
en Række Billeder, der levendegør netop dette Kapitel 
af vor Fortid. 

Stormen paa København var som bekendt den be
tydningsfulde Slutfase i en lang Kæde af Tildragel
ser, der tog deres Begyndelse ved, at Danmark i Som
meren 1657 - skønt militært alt andet end velfor
beredt - erklærede Sverige Krig. Carl X Gustav, der 
var engageret i et større Felttog i Polen, benyttede 
den danske Krigserklæring som en kærkommen An
ledning til at trække sig ud af dette, og i Slutningen 

Abraham Wuchters: 

Carl X Gustav. 



Wil:e>m v. d. Ve\de d. æ.: Søs:aget i Øresund. 
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af Juli Maaned faldt han med sin Hær ind i Holsten. 
Efter at Jylland ikke ude.:i bitre Kampe var under
lagt, greb Carl Gustav den 30. Januar 1658 Chancen, 
da Isen dannede en fast Br:i over de danske Farvande, 
til at sætte sin Hær over til Fyn. Herfra dirigerede 
han ved en dristig Manøvre den 5. Februar Hæren 
over Storebælts Is til den sjællandske Øgruppe. Ef
terhaanden som Svenskerne med Stormskridt rykke
de Hovedstaden nærmere, blev den danske Regering 
hed om Ørene, og den 26. Februar undertegnedes Fre
den i Roskilde - den Fred, der med Rette er blevet 
betegnet som den dyreste, Danmark nogen Sinde har 
maattet slutte. 

Carl Gustav var dog ikke tilfreds hermed. Han blev 
grebet af den iØvrigt ganske fejlagtige Ide, at Dan
mark havde i Sinde akthrt at alliere sig med hans 
Fjender, og den 7. August 1658 gik han uden Krigs
erklæring af nogen Art at:er i Land i Korsør for med 
en betydelig Hærstyrke at begynde en Ilmarsch mod 
Køl:enhavn. I den danske Hovedstad var man dog nu 

Kristi:m Zahrtmann: 

Studenterne drager ud til KøbenhaYns 

Forsvar. 

fast besluttet paa at forsvare sig til sidste Mand, og 
alle stod uden Stands eller Persons Anseelse Skulder 
ved Skulder i det febrilske Arbejde for at udbedre 
Fæstningsværkerne. Carl Gustav vovede ved nærmere 
Eftertanke ikke et Øjeblikkeligt Stormangreb; i Stedet 
begyndte han en langvarig Belejring, hvis Ensformig
hed kun afbrødes af mindre, for Danskerne gennem
gaaende heldige Træfninger. 

Et Tab var det, at Wrangel den 6. September bragte 
Kronborg til Kapitulation. Til Gengæld stimulerede 
det Københavns Forsvarere betydeligt, at en hol-



Københavns Belej1•ing 1658, Efter Kobberstik i Samuel Pufendorffs »Res gestræ Caroli Gustavi«. 

landsk Flaade under Kommando af Admiral Wasse
naer, Baron til Obdam, i Slutningen af Oktober efter 
et stort søslag med Svenskerne forcerede Adgangen 
til Øresund og kom Hovedstaden til Undsætning med 
Mandskab og Materiel. 

Endelig, efter næsten et halvt Aars Belejring, vo
vede Carl Gustav Natten mellem den 10. og 11. Fe
bruar 1659 et Hovedangreb paa København. Takket 
være den Samdrægtighed og Tapperhed, der prægede 
det danske Forsvar, blev det en eklatant Fiasko. Me
dens Svenskerne mistede flere Tusind Mand, opgik 
det danske Tab ikke til mere end en Snes Faldne. 
Krigen trak dermed væk fra Hovedstaden, og Sven
skerne søgte nu med vekslende Held at underlægge 
sig de danske Provinser. Men efter at Carl Gustav 
pludselig var afgaaet ved Døden i Giiteborg den 7. 
Februar 1660, var Vejen dermed banet for en Freds
slutning, og denne fandt Sted i København den 26. 
Maj samme Aar. 

* 
Som det vigtige Kapitel, Svenskekrigene danner i 

dansk Historie, har de ganske naturligt i rigt Maal 
ned gennem Tiderne afgivet Stof for kunstnerisk Be
handling. 

Hele det brogede Galleri af Personligheder, der paa 
begge Sider af Fronten medvirkede i det store Opgør, 
har vi et intimt Kendskab til. Fra en lang Række for
træffelige samtidige Malerier og Kobberstik træder 
deres blodrige Fysiognon:ier os i Møde, haarde Halse, 
der ikke har skyet skrappe Midler. De to eneste, der 
synes at adskille sig fra Gennemsnitstypen, er de kØ
benhavnske Studenters Anfører, Kjeld Lange, som 
vi gennem Abraham Wuchter's følsomme Portræt paa 
Gl. Køgegaard lærer at kende som en rank, aristokra
tisk og udpræget intelligensbetonet Personlighed og 
den hollandske Admiral, Baron Wassenaer til Obdam, 
hvis mopseagtige, sørgmodige og alt andet end robu
ste Træk træder frem fra Albert H-aelweghs Stik 
efter et Forslag af Karel van Mander, i hvis Hus han 
sengeliggende og plaget af Gigt tog Ophold, medens 
han var i København. 
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Det mest umiddelbare og psykologisk ramr.iende 
blandt Portrætterne af Svenskekrigens Mænd er dog 
den her afbildede Helfigursskildring af ingen ringere 
end Carl X Gustav; den skyldes Wuchters' Pensel og 
findes paa Gripsholm. Naar man tager i Betragtning, 
at Billedet er en Skitse til et Portræt i fuld Legems
størrelse, bestilt af det svenske Hof, tør man vel uden 
Overdrivelse kalde det frimodigt. Det er en straalende 
frisk og ubarmhjertig respektløs Karakteristik af den 
lille iltre Herre, der stakaandet og bredbringet staar 
paa sine vidtskrævende korte Ben, omgivet af al sin 
kongelige Herlighed. 

Fra dette Billede af en af Krigens Hovedpersoner, 
vender vi os mod Skildringerne af en af dens Hoved
begivenheder: Slaget mellem den svenske og der. hol
landske Flaade i Øresund. Vil vi danne os et Indtryk 
af, hvorledes det har formet sig, kan vi ikke konsulere 
nogen bedre end den gamle hollandske Marinemaler 
WiUem v. d. Velde d. æ. (ca. 1611-93), der som Øjen
vidne har fulgt Bataillen paa nærmeste Hold. v. d. 
Velde fulgte ligefrem med den hollandske Flaade for 
at skildre de Begivenheder, den maatte blive Deltager 
i, og med sand Dødsforagt og aldrig svigtende Akura
tesse har han under Træfningen i Øresund tegnet en 
lang Række Skitser, som nu er spredt rundt i Alver
dens Museer. Sammenholder vi dem med hinanden, 
opdager vi, at de gør det muligt for os at følge Slagets 
fremadskridende Gang, omtrent som om de dannede 
Brudstykker af en reporterende Filmsstrimmel. 

Hvor stor Vægt v. d. Velde end har lagt paa den 
rent krigsmæssige Nøjagt:ghed og historiske T:lfor
ladelighed, har han dog ikke været blind for Slagets 
storslaaede maleriske Virkning. De monumentale 
Krigsskibes stolte Rejsning, Krudtrøgens Bølgen hen
over det »mørkladne Hav«, de blafrende Flag og den 
hØje graa Efteraarshimmel har frydet hans Kunstner
Øje. Resultatet er blevet en Række friske og stem
ningsmættede Øjebliksbilleder, hvoraf vi her ser et 
af de frodigste og bredest favnende. 



Ønsker vi et Totalbillede af Kampene til Lands, 
faar vi det klareste Svar paa vore SpØrgsmaal ved 
at betragte de smukke Kobberstik i den lærde For
fatter Samuel Pufendorffs statelige Tobindsværk om 
Carl X Gustavs krigerske Bedrifter. Kortskitser og 
Slagbilleder levendegør i dette interessante Værk 
alle Svenskekongens Felttog, og Krigen mod Danmark 
er ganske naturligt indrømmet en betydelig Plads. Til 
en Del af Stikkene har Carl Gustavs berømte Gene
ralkvartermester Erik Dahlbergh, der saa virksomt 
deltog i Krigen mod Danmark, leveret Forlæggerne. 
Det her afbildede Generalprospekt af det svenske An
grebs Stilling omkring den belejrede Hovedstad, giver 
et af de interessanteste og smukkeste samtidige Bille
der af KØbenhavn paa Frederik m•s Tid. 

At Begivenhederne i 1659 har virket befrugtende, 
ogsaa paa senere Tiders Kunstnere, faar vi det smuk
keste Bevis for ved at betragte Kristian Zahrtmanns 
berømte Billede af de københavnske Studenters al
vorsfulde March til Volden for at forsvare deres By. 

Billedet, der stammer fra 1888, er malt som Skitse 
til Konkurrencen om Opgaven at dekorere en af Væg
gene i Universitetets Solennitetssal. Zahrtmanns Med
bejlere var saa forskelligartede Temperamenter in
denfor dansk Kunsthistorie som Vilhelm Rosenstand, 
J. F. Willumsen, F. C. Lund, Hans Nikolaj Hansen og 
en iØvrigt ganske ukendt Maler ved Navn Carl 
Schmidt. Der var næppe nogen Tvivl om, at Zahrt
manns Løsning af den stillede Opgave var langt den 

bedste, men det var Rosenstand, der gik af med Sej-_ 
ren med et Billede, som forøvrigt senere hen har vun
det stor Folkeyndest; i en Kritik af Dommerkomiteens 
Valg gav Karl Madsen en Analyse af Zahrtmanns 
Billede, der er læseværdig den Dag i Dag. 

»Her har Zahrtmann,« skriver Karl Madsen, »som 
i sine gode historiske Billeder, rykket os det svundne 
saa forunderligt levende nær. 

Der er ikke det mindste af denne anstrengte og 
usikre Søgen efter at puste Liv i de Skygger, vor 
Fantasi ser bevæge sig over Historiens falmede Blade. 
Det er som om, han havde set dem igaar, Studenterne 
fira 1658, set dem alle drage ud i den kØlige Morgens 
Skygger under Nørreports skumle Bue, f~rbi de uhyg
gelige Stejler og Hjul med Misdædernes Kroppe, der 
truer Ugerningsmændene og skræmmer Byens Piger, 
set dem gaa frem, Hoved ved Hoved, Skulder ved 
Skulder, med Fanespidsen tlinkende i Morgensolens 
Lys, unge, friske, sunde, fornøjede Mennesker, der 
iler til Kamp som til Dans med Ungdomens glade Tro 
paa, at Æren og Lykken smiler og vinker, hvorhen 
de end vender deres Fjed.« 

* 
Selve Stormen paa København er skildret i et kendt 

Billede af den fØr nævnte F. C. Lund, der netop havde 
opøvet Historiemaleriet som kunstnerisk Specialitet. 
Som historisk velunderbygget Skildring er det utvivl
somt al Ære værd; kunstnerisk savner det dog den 
Kompositionens enkle Monumentalitet og den Far
vens Strenghed, der hæver Zahrtmanns Arbejde op i 
saa hØjt et Plan. 

F. C. Lund: Episode af Stormen paa København 10,-11, Februar 1659. 
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Gundestrupkarret, 

Et Offerkar af Sølv. 

Af Forfatteren, Kaptajn Arne Stevns 

oen saakaldte »historiske Tid<<, da man fra sikre 
skriftlige Kilder har Oplysninger om Riger og 

Folk, begynder sent i Norden, hvor vi til Gengæld fra 
talrige Fund af Oldsager og vore geniale Forskeres 
Analyser ejer en »forhistorisk« Viden af en SkØnhed 
og Rummelighed som faa. 

En enkelt Episode i vor krigerske Historie er dog 
saa nØle skildret, længe fØr vi iØvrigt kan tidsfæste 
Regenter og Begivenheder, at den stadig siger os no
get væsentligt og mindeværdigt om vort Folk. Paa et 
Tidspunkt, da Romernes 

tog: Mangel paa det, man med et moderne Udtryk kal
der Livsrum. Datiden nævner Naturkatastrofer som 
Aarsag, Oversvømmelser, der lagde Græsgange og 
Jagtmarker Øde. Alene. det kunde skabe Overbefolk
ning; men desuden formerede Slægterne sig hur
tigt. Børnene var talrige. En Oldtidsforfatter kal
der Norden for »Nationernes ModerskØd«, og langt 
senere har man ligefrem forblØffende Eksempler 
paa, hvor hurtigt danske Kolonisatorer - som 
Normannerne - voksede i Tal. Naar Pladsen blev for 

ringe i Hjemlandet, maat
Rige var den overvælden
de Stcrmagt i Europa, 
drog jydske Stammer, 
Kimbrer og Teutoner, 
mod Syd fra Jylland, 
tvang den hØjt kultivere
de og militært fast orga
niserede Republik i Knæ, 
ja rys:ede den til sin 
Grundvold, saa Skrækken 
for de haardhændede Jy
der levede som Virkelig
hed, Sagn og Syner gen
nem Sekler under Sydens 
Sol. 

Vester, 

te Stammer eller Slægter, 
der havde Kræfter, Vove
mod og Offervilje nok, 
udvandre og søge Lykken 
i fremmede Egne. Det var 
lige til vort Aarhundrede 
Samfundenes Middel mod 
Arbejdsløshed og Over
befolkningens Armod. Ik
ke den ringeste Del af vor 
Hæder er vundet af Ud
vandrere. 

Et Togt efter et Livsrum. 

Det :::iegyndte Aar 115 
fØr Kristus som Folketog 
og Hærtog. Nøje kender 
man ikke Aarsagen, men 
det har vel været den 
samme som Drivkraften 
bag andre større Folke
vandringer og Erobrings- lGmbrl"rlogct8 Vej fra Jylland til ltnlien. 

De Stammer, der sam
ledes for at drage mod 
Syd til varme og frugt
bare Egne, hvorom der 
gennemAarhundreder var 
bragt Bud ad Oldtidens 
store Handelsveje, var 
Kimbrer fra Himmerland, 
Teutoner fra Thy, Charu
der fra Hardsyssel og Am
broner fra sydligere Om
raader, maaske Vestsles
vig eller Femern. Det var 
heleSlægter med Kvinder, 
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En Høvdings Baalfærd. 
Malet af Cormon. 

Børn og Kvæg fulgt af kamplystne Krigere. De førtes 
af den unge, fyrige Kimberkonge, Bojorix, der havde 
Teutonerkongen, Teutobod" til Stedfortærder. Under
vejs gennem Europa sluttede andre Stammer sig til 
dem; og da de mødte Romerne, var Flokken stor. 
Mindsker man de romerske Propagandaopgivelser for
nuftigt, synes det rimeligt, at hele Skaren har været 
paa et Par Hundredtusinde, hvoraf sagtens halvtreds 
Tusind Krigere. Mange af dem var til Hest, men har 
utvivlsomt kæmpet til Fods. 

Kimbrertoget fulgte den gamle Handels- og Kultur
vej mod Adriaterhavet. Først langs Elben til Bayerns 
Grænse, hvor det m_ødte alvorlig Modstand og drejede 
af gennem Schlesien, Øst om Sudeterne, overskred Do
nau Øst for Wien, videre mod Sydøst, til det passerede 
Dravafloden, hvorpaa det svingede mod Vest og fulgte 
Alpernes nordlige Rand. To Aar efter at Stammerne 
var draget hjemmefra, kom det til det første, blodige 
Sammenstød med Romerne ved Noreja i det romerske 
Lydland Noricum, Nutdens Steiermark og Karnthen. 

Først Forhandling - saa Sværdet. 

Det er ejendommeligt at se, hvorledes Kimbrer
togets Førere overalt søger det tabte »Livsrum«. De 
anmoder, hver Gang der er en Mulighed, om at faa an
vist et Kolonisationsomraade. Først naar dette afvises, 
tager de med Magt, hvad de ikke kan faa godvilligt. 
Nøden drev dem, og »Nøden er et slebet Sværd«. 

I Noricum forhandlede de med Roms Konsul, Papi
rius Carbo, over for :ivem de beklagede, at de af 
Vanvare havde plyndret et Omraade, der stod under 
det mægtige Roms Beskyttelse. De vilde straks drage 
videre i Fred og bad kun om Vejvisere. Dem fik de 
af Konsulen som prøvede at fØre Barbarerne i et 
Baghold, ha~ havde forberedt ved Noreja, hvor de 
trætte af Dagens Marche slog Lejr og gik til Ro. Men 
hans TrolØshed blev dyrt betalt, og hans Overfald paa 
den hvilende Lejr endte i Katastrofe. Appian beretter 
derom, at maaske havde han sat hele sin Hær over 
Styr, hvis ikke MØrket, Skylregn og den voldsomme 
Torden, som udbrød, mens Kampen rasede, havde dre
vet Modstanderne fra hinanden, og Rædslen over Ele-
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menternes Kamp havde bragt deres Kamp til Ophør. 
Den romerske Ulv havde for første Gang, Aar 113 f. Kr,. 
faaet Flankerne revet op af Kimbrertyrens spidse Horn. 

Kimbrertoget, hvortil en stærk, schweizisk Stamme, 
Tigurinerne, sluttede sig, brØd nu ind i Ga~lien og 
kæmpede sejrrigt overalt, hvor det ikke fik Lov til 
at leve uantastet af det frodige Land. Kun befæstede 
Byer lod Nordboerne være, og da de kom i Kamp 
med de krigerske Belgiere, mødte de deres Ligemænd. 
Lige til Aar 109 f. Kr. levede Nordboerne forholdsvis 
fredeligt i Sydfrankrigs herlige Klima, hvor Vinen 
var ædel og Føden rigelig til alle. Da kom det til 
Kamp om »Provinsen Gallien«, det nuværende Pro
vence, hvor de bad om at faa anvist Land. Den ro
merske Konsul svarede med at sende en Hær imod 
dem, og som ved Noveja tilfØjede de paany Europas 
fornemste Krigsmagt et knusende Nederlag. 

I Haab om at dette skulde være et kraftig: Argu
ment, sendte de Forhandlere til Rom for paany at 
bede om Kolonisationsomraade. Da Kravet afvistes og 
den romerske Konsul L. Cassius endog med e::i stærk 
Hær havde slaaet Togets Følgesvende, Tigurinerne, 
angreb Kimbrerne ham 107 f. Kr., slog hans Hær af
gørende og tvang den til en ydmygende Fred. Den 
maatte afstaa Halvdelen af alle sine Ejendele og paa 
Grund af sin TrolØshed stille Gidsler. L. Cassius faldt. 

Men Fred var ikke vundet. 
To Aar senere kom det til en endnu alvorligere 

Styrkeprøve mellem Romere og Jyder i Slaget ved 
Arausio, Nutidens Orange, Nord for Avignon. Den 
fjendtlige Hær, som var meget stærk og fØrtes af 
Konsulen Cnejus Manlius og Prokonsulen Servilius 
Caepio, mistede, efter romerske Angivelser, i det fuld
komne Nederlag 80.000 Soldater og 40.000 Trosknægte. 

Kimbrerne havde bestandig været ordholdende og 
afskyede Forræderi. Da Servilius Caepio havde brudt 
den til alle Tider og i alle Samfund ukrænkeligste Ret 
ved at mishandle og dræbe Kimbrernes Gesandter til 
ham, tog de en frygtelig Hævn, Fangerne fra Arausio 
blev hængt eller ofret til Guderne ved, at kimbriske 
Præstinder skar Halsen over paa dem og samlede Blo
det i Offerkar som det ved Gundestrup fundne. An-



dre Fangers Bug blev sprættet op, og V Ølverne spaae
de af deres Indvolde. Hele Krigsbyttet ofredes til Gu
derne som Tak for Sejren._ Guld og Sølv kastedes i 

Rh6nefloden, RustningerogVaabenblevsØnderslaaet og 
Hestene druknet. Det romerske Rigeskalv i Rædsel for 
Barbarerne fra Norden. Man ventede, de skulde erobre 
Rom, og der va'r ingen rede Hær til at standse dem. 

Men Kimbrerne forfulgte ikke Sejren. De vilde in
tet Verdensherredømme, blot et Omraade, hvorpaa de 
kunde leve fredeligt og godt. De havde deres Lands
mænds Lyst til Vellevned med gode Kaar for alle. De 
søgte dem forgæves ved at drage mod Spanien, og Rom 
fik et Pusterum til Oprettelsen af nye Hære under den 
fremragende Feltherre, Konsulen Gajus Marius. Da 
Kirnbrerne efter et Par Aars Fraværelse kom tilbage, 
stod han derfor rede til at tage mod dem bag Rh6ne 
i sin stærke, befæstede Lejr. 

Hellere Død end Slaveri. 
Da begik Kimbrertogets Førere den skæbnesvangre 

Fejl at splitte Styrkerne. Erfaringen fra Tidernes Mor
gen siger, at man skal spredes for at leve, men samles 
for at kæmpe. Men Kimbrerne drog alene over Al
perne mod Norditalien, hvor Konsulen Catulus førte 
en romersk Forsvarshær. 

Teutoner og Ambroner, som blev tilbage ved Rh6ne, 
sØgte forgæves at lokke Gajus Marius ud fra den be
fæstede Lejr. De plyndrede uforstyrret Egnen og lod 
sig omsider i overdreven Selvtillid og - siger Romerne 
- berusede efter et stort Gilde narre til et uordnet 
Angreb mod den befæstede Lejr. Det skete 102 f. Kr. 
ved Aqua Sextiæ, det nuværende Aix, og det endte 
i Undergang. Først blev Ambronerne slaaet og ned
hugget. Dagen efter gik det Teutonerne paa samme 
Vis, da de lokkedes i et Baghold. Efter at Mændene 
var faldet, kæmpede Kvinderne videre, og hvis nogle 
af deres egne prØvede paa Flugt, huggede de dem ned. 
Romerne fortæller om disse jydske Kvinder, at de 
kastede sig ud i det voldsomste Haandgemæng, rev 
Soldaternes Skjolde fra dem og greb med bare Hæn
der efter deres Sværd. De ænsede hverken Saar eller 
Lemlæstelser. Tabene og Drabene var saa store -
Romerne skriver med Propagandaoverdrivelse 100.000 
- at man sagde, Borgerne i Massilia, Nutidens Mar
seille, indhegnede deres Vinmarker med de dræbtes 
Knogler, og at Afgrøderne paa Stedet· blev særligt 
store, fordi Jorden var gennemgØdet af Blod. 

Katastrofen ved Aqua Sextiæ er et Eksempel paa, 
hvor frygtelige FØlger det kan have, at en Hær fra 
Skærmydsler lader sig lokke til en afgørende Kamp, 
der unddrager sig Førernes Initiativ og Ledelse. Her 
blev Togets Skæbne beseglet, thi alene kunde Kim
brerstammen ikke længe trodse det vældige Rom. 

Imedens var Kimbrerne naaet over Alperne og 
skræmte Romerne med deres Dødsforagt og kaade 
Overmod. De tumlede sig nøgne i HØjfjeldenes Sne, 
kurede paa deres lange Skjalde ned ad de stejleste 
Skrænter og viste den største Ligegyldighed for Farer 
og Afgrunde. Det fik Halvdelen af den romerske Hær 
til at flygte i vild Rædsel uden Kamp. Dens Rytteri 
standsede fØrst ved Roms Porte. Den anden Halvdel 
kæmpede tappert. Kimbrerne gav dem fri Afmarche 

Sten i Angoratemplet, 

Romerske Legionærer paa Skansearbejde medens Ryttel'o 
holder Udkig efte1• Fjenden, 

og tilsvar dem frit Lejde paa deres hellige Broncetyr, 
Himmerlands Skytsgud. Dernæst levede de hØjt paa 
den frugtbare Poslettes Rigdomme. 

Men Marius drog mod Kirr..brerne med en overmæg
tig Hær og slog dem fuldstændigt ved VerceUæ, Nu
tidens Vercelli, den 29. Juni 101 f. Kr. Kimbrerne 
kæmpede med ukueligt Mod, og Romerne omtaler 
med Ærefrygt deres prægtige Rytteri. Dagens kvæ
lende Hede var medvirkende til Nederlaget. Hoved
parten af Krigerne blev nedhugget paa Valpladsen 
eller taget til Fange. Ingen naaede hjem. Da Hæren 
var knust, stormede Romerne den kimbriske Vogn
borg og fortæller om denne Dramaets sidste Akt: 

Kvinderne stod i sorte Dragter paa Vognborgens 
Køretøjer og dræbte de flygtende, denne sin Mand, 
hin sin Broder, andre deres Fædre. Børnene kvalte de 
med deres Hænder og slyngede dem under Vognhjul 
eller Hestehove, hvorpaa de dræbte sig selv. En havde 
hængt sig paa en oprejst Vognstang og bundet Bør
nene fast til sine Ben, saa de kvaltes. Mændene 
hængte sig ogsaa, de bandt Tove om Tyrenes Horn 
eller Ben, lagde en RendelØkke om egen Hals og stak 
Dyrene med Spyd, til de skræmte jog afsted og 
slæbte eller trampede Krigerne ihjel. Da al men
neskelig Modstand var brudt, kæmpede Kimbrernes 
Hunde endnu som Vognborgens sidste Forsvarere. 

Fangerne blev vel Slaver, men som Gladiatorer i 
Rom i en egen Afdeling, der var den mest frygtede 
og ansete. 

Dansk Sind og FrihedsfØ!else. 
Saaledes endte den fØrste danske Folkehær, hvorom 

vi ved Besked. Dens Historie siger os meget om dansk 
Sind: Viljen til at forhandle og tale os tilrette, hvor 
det er muligt, Ønsket om ;iaa fredelig Vis at blive 
bofast under gode Kaar for alle, Evnen til at holde 
ud og bære Dagens Byrder med en Kraft, der hær
des i Modgang og næres af et aldrig bristende Haab. 

Den siger os ogsaa noget om Folkets urokkelige 
Ærlighed. Kun Forræderi gør det grusomt og hævn
gerrigt, om Letsindighed og Vellevned i nem Medgang, 
men straalende Mod, naar det gælder. Den siger ikke 
mindst noget afgørende om, hvor dyrebar Friheden er 
for et nordisk Folk. Det gaar hellere tilgrunde, skal 
galt være for egen Haand, bag Vognborgens KØretØjer, 
end det lever bekvemt som Slaver i det rige Rom. 

Kimbrertoget vidner endelig om nordisk Kraft, naar 
Folk og Hær er eet; skulde ikke den Aand og Kraft 
i:ndnu være gemt i vort Folk? Skulde den ikke, om 
Kaarene fØjer sig saadan i Fremtiden, at det bliver 
muligt, kunne vækkes til en ligesaa ubetinget og 
ubøjelig Friheds- og Værnevilje som Kimbrernes bag 
Vognborgens Værn paa den raudiske Slette for over 
2000 Aar siden? Sikkert - for i værste Nød saa vi 
:ioget tilsvarende ske Gang paa Gang i vor Historie. 
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Ny Chef for Sveriges 
Forsvar 

Gc,wral Jm1g. 

· Den 1. April træder den nuvæ
rende Chef for Sveriges samlede 
Forsvar General Thornen, tilbage 
og aflØ~es af Chefen for 4. Mili
tæromraade, General Jung. 

Den ny Overgeneral, der kun er 
57 Aar gammel, er ikke alene 
kendt som en dygtig Soldat. Han 
traadte tidligt offentligt frem for 
at skabe Forstaaelse for den mo
derne Krigs Problemer i Befolk
ningen, og det er ikke mindst 
denne Virksomhed, der gØr, at 
hans Valg hilses med Tillid og Til
fredshed i hele Sverige. 

Allerede i 1923 udsendte han 
saaledes under Titlen »Sveriges 
Selvforsyning« et Studie over 
Landbrugets og Industriens Krigs
beredskab. Et Par Aar senere star
tede han endvidere sammen med 
andre Officerer det ansete »Ny 
Militar Tidsskrift«, der spredte 
Oplysninger om de militære Krav, 
der stilledes til Sverige. Tidsskrif
tet kritiserede desuden radikalt 
men sagligt militær Slendrian og 
Bureaukratisme, og det vakte stor 
Opmærksomhed, ogsaa i civile 
Kredse. 

Det samme kan siges om Skrif
ten »Enten - Eller. Freds- og For
svarsproblemer i saglig Belys
ning«, der blev udgivet under 
Jungs Redaktion 1930. 
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<nzodeme CAMOUFLAGE 
Paa det ene Billede 

ses Artillerister, der kø
rer Ammunition frem, 
medens Camotiflagenet
tet kaster sit Skyggenet 
over dem, og saaledes 
gør Arbejdet vanskeligt 
at iagttage for de fjendt
lige Flyvere. 

Derimod er Pletterne 
paa Soldaten i Skoven 
rigtige nok. - Billedet 
stammer fra Kampene i 
New Guineas Jungler, 
hvor Patruljerne faar 
saadanne Uniformer paa 
for at falde sammen 
med Omgivelserne. 



Hjemmeværns-Teori. 

Sve~k.e 
HJ EMMEV ÆRNSFOLK 

aj. HUSE 

Efter at have ligget i Beredskab 
siden den 30. December blev hele 
Sveriges Hjemmeværn alarmeret 
2. Nytaarsdag Kl. 9,00, og straks 
fyldtes Gader og Veje med Hjem
meværnsfolk i feltmæssig Udrust
ning. Til Fods, i Busser og Biler, 
paa Cykle i de sydlige Dele og paa 
Ski oppe mod Nord hastede de i 
titusindvis frem mod deres Sam
lingssteder. 

Ind i dette Billede af et Folk i 
Vaaben blandede sig Lotternes 
Skarer, der ligeledes var blevet 
mobiliseret; og faa Timer efter 
kunde den svenske kommanderen
de General, General Thornell kon
statere, at Deltagelsen overtraf de 
dristigste Forventninger. 

Vore Billeder viser Hjemmevær
nets yngste Aargange til Teori og 
Praksis. 

Ude i Terr;1m~t. 

Fra Krigen i Italien 
Under Kampene i Italien har 

Monte Cassino spillet en betydelig 
Rolle, fordi dette Bjerg ligge!'. paa 
Vejen fra Neapel til Rom. · 

Men den almindelige Læser har 
dog vist især interesseret sig for, 
hvorledes det vilde gaa det be
rømte Kloster, som ligger paa 
Bjergets Top, 500 Meter over Ha
vet. 

Det var nemlig her, at Benedik
tus af Nursia i første Halvdel af 
det 6. Aarhundrede grundede den 
berømte Orden, hvis Love revolu
tionerede hele Munkevæsnet og i 
LØbet af de fØrste 13. Aarhundre
der har fostret 24 Paver, 200 Kar
dinaler, 1600 Ærkebiskopper, 4000 
Biskopper og 15.700 Forfattere. 

Benediktir:ermunkene opfandt li
geledes Benediktiner-Likøren; det
te skete dog ikke paa Monte Cas
sino, men i Klostret Fecamp i 
Frankrig. 

Cassino-Klostret er blevet hær
get baade af Longobarder og Sa
racener, men det rejste sig altid 
igen og samlede sig Skatte, ikke 
alene fra det vestlige Europa. Den 
Bronce-Portal, hvorigennem Pil
grimmene træder ind blandt pragt
fulde Marmor-Skulpturer, medens 
de træder paa farverig Mosaik, er 
saaledes stØbt i Konstantinopel i 
det 11. Aarhundrede. 

Nu svøber Krigen atter sine 
Skyer om Benedikts gamle Klo
ster; men :ienne Gang har Tysker
ne bragt de store Kunstskatte i 
Sikkerhed 

Klostergaarden i Monte Cassino, 

KANAL-ØERNE 

De smaa KanalØer, der ligger 
lige udenfor den franske Kyst, 
men alligevel var britiske, indtil 
Tyskerne besatte dem i Sommeren 
1940, har stadig draget Opmærk
somheden paa sig paa Grund af de 
comando-raids, som Englænderne 
nu og da har foretaget mod dem. 
:.._ Og maaske vil de ogsaa under 
et eventuelt Invasionsforsøg over 
Kanalen komme til at spille en be
tydelig Rolle. 

Øgruppen ligger helt inde i Bug
ten mellem de to franske Halv
øer Normandiet og Bretagne, og 
den bestaar af fire HovedØer, 
Jersey, Guernsey, Alderney og 
Sercq samt en Del mindre Øer og 
Klir,peskær. Jersey er størst. Den 
er paa 129 Kvadratkilometer eller 
p&a Størrelse med Læsø og har en 
Befolkning paa 50.000 Indbyggere. 
Guernsey omfatter 65 Kvadratki
lometer og tæller 39,000 Indbygge
re, medens Alderney kun er paa 

8 Kvadratkilometer og har en Be
folkning paa 1600. Sercq er med 
sine 5 Kvadratkilometer lige ak
kurat dobbelt saa stor som ÆbelØ, 
men har 500 Indbyggere eller 10 
Gange saa mange som den dan
ske Ø. 

Sproget paa disse tætbefolkede 
Øer er en ejendommelig Blanding 
af Engelsk og Fransk med Islæt 
af en gam::nel normannisk Dialekt. 
Fransk benyttes mærkeligt nok 
som det officielle Sprog, men efter 
at Engelsk er blevet indfØrt i Sko
lerne som frivilligt Sprog, vinder 
det mere og mere Terræn. Øernes 
Beboere er stoute, ret utilnærme
lige Folk, der er stolte af deres 
nordiske Oprindelse, og endnu bæ
rer visse Stednavne Præg af For
bindelsen med vore egne Forfæd
re. Navnet Hogboui er saaledes ty
deligt nok det danske HØjby. Kir
ken i denne By ligger forøvrigt 
paa en gammel KæmpehØj. 

Jersey er kendt over hele Ver
den for sine Køer, som har faaet 
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Navn efter Øen. Øens milde Kli
ma giver ogsaa Mulig:i.ed for en 
intensiv Dyrkning af den frugt
bare Jord. Allerede tidligt i Fe
bruar lægges Kartofler, der i nor
male Tider solgtes i London i Maj 
Maaned. Derefter planter man To
mater, som i August ligeledes gik 
til London, og det tredie Skift be
staar af Roer til Kreaturfoder. I 
Drivhuse dyrkes desuden Vin og 
halvtropiske Frugter so:n Figen og 
Appelsiner. 

Guernsey er den vestligste af 
Øerne. Klimaet er knapt saa mildt. 
Der findes ogsaa her en særlig 
Kvægrace, Guernseykvæget, der 
baade er større og nok saa mælke
ydende som Jerseykvæget. Men 
Jerseyfolkene, der altid staar i 
skarp Modsætning til Guernseyfol
kene, har været bed::e Forret
ningsfolk end disse. 

Den franske Digter Vict01· Hugo 
tilbragte 11 Aar paa Guernsey, og 
en Række af hans store Værker 
blev til paa den lille Kanalø. Den 
franske Digters Hjem er senere 

blevet indrettet til en Slags Mu
seum. Dette besøgtes meget af Tu
risterne, som i Aarene fØr Krigen 
var begyndt at faa Øje paa Øernes 
Skønhed og milde Klima. Jersey 
har saaledes faaet mondæne Bade
steder, og der var endog anlagt en 
Landingsplads for Flyvemaskiner. 

Sercq omtales fØrst i Historien, 
da Dronning Eli-

sabeth 1572 
skænkede den til 
en engelsk Adels
mand. Siden da 
har Love, For
fatning og Insti-

det Korn, der høstes paa Øen, og 
og hver 13. TØnde Kartofler- Pri
vilegier, der siges at have eksiste
ret siden det 13. Aarhundrede. 

Den lille Øgruppe udgØr den 
sidste Rest af Normannerrigets 
Besiddelser. Dette er Grunden til, 
at man ogsaa benævner dem de 
normanniske Øer. 

FORSIKR! NG 

tutioner saa at 
sige holdt sig 
uændret til vore SVEA NORNAN 

Dage. Regent
værdigheden, 

der gaar i Arv, 
tilhører nu en 
ældre Dame Mrs. 
Hathaway. Hun 
har blandt andet 
Krav paa at faa 
hvert 13. Neg af 
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Til vore Læ~ere? 
Vi beklager, at Situationen i 1943 bragte en Forstyr
relse i Udsendelsen af »Folk og Værn«, der var uhel
dig, ikke mindst for vore Abonnenter og haaber at 
dette kan undgaas i Fremtiden. 
Da Bladets Standsning medførte, at sidste Nr. i 1943 
fØrst kunde udkomme til Jul, og da det har vist sig 
mindre heldigt, at 2 af vore 10 Numre dækkede 4 
sammenhængende Sommermaaneder, har vi benyttet 
Lejligheden til fØlgende Ændring: 

,,l<'olk og Værn" udscutll•s ire1ntidi1,1; 

I Februar, Marts, April, Maj, Juni, September, Okto
ber, November samt 15. Juli, gældende for Juli-Au
gust og 15. December, gældende for December-Januar. 

Den hulhuudne Aargaug 194!J 

kan købes for en Pris af Kr. 10.00. Da Oplaget er 
begrænset, kan de interesserede imidlertid anbefales 

,,Fritidens (ilæder~~ 
er en ny national Richs-Bi!led Serie af samme 
samlei·mæssige Værdi som de tidligere Richs-Bil
led 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 Se1•iens samt
lige: Bilied-Tekster aftrykt. Albummet er des
uden smukt illustreret af Ebbe Sadolin, og Om
slagstegningerne er ar Sikker Hansen. 
Billederne vil i den nærmeste Fremtid findes i 
Richs-Pakkcrne, og Albummet vil Udkomme i 
Løbet af Foraaret 1944, men kan allerede bestil
les nu enten hos R;'.hs eller der, hvor man plejer 
at købe Richs og JABA. 

Rich' 

at indsende Bestilling hertil snarest belejligt. Ind
holdsfortegnelse for Aargang 1943 fØlger med dette 
Nummer. 

Hjæl1, 1necl til at gøre ":t'olk og Yæ:i•n" større 

Vi takker for Deres Trofasthed i en vanskelig Tid og 
beder Dem ogsaa i Fremtiden gøre Deres til Bladets 
Udbredelse. - For det, det gælder om, er jo, at >Folk 
og Værn« staar saa intakt som muligt, naar den Dag 
kommer, da vore Maal skal naas i Praksis. 

SkaY en uy Abonnent 

Vi har, som det fremgaar af dette Nummer, nu for
bedret Bladets Opsætning og vil gøre vort yderste for 
at bringe stedse mere lØdigt Stof. - De kan sikkert, 
hvis De vil, ved Hjælp af vedlagte Bestillingskort 
skaffe mindst een ny Abonnement. 

Enhver, der- interesserer sig for 

vort Lands Forsvar bør eje . 
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Bevar 
det kønne Smil 

En daarligtsiddende og uæstetisk Protese gør 
mere Skade end Gavn. Det daglige Ubehag, 
naar De spiser og taler, bortjager Smilet • og 
naar De endelig smiler, virker det anstrengt 
og uægte. 
Lad den moderne Tandteknik, saadan som vi 
udøver :den, give Dem Deres kønne, frie 
Smil igen. Lad os vise Dem, hvordan man 
atter føler sig frigjort og ubesværet ved 
Tanken om de kur.stige Tænder. - Ring og 
aftal Tid for en gr~tis raadgh,ende Konsul
tation - eller skriv efter alle nærmere Op
lysninger. 
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FOLKoGVÆBN 
NUMMER 2 . MARTS 1944 . 3. AARGANG 

Dansk Forsvar ~ c/64,en 
Under Forudsætning af, af den ude 
selv at løse eller dog faa lndflyd 
at besvare følgende Spørgsmaa 

I Anledning af fhv. Statsminister V. 
Buhl's Artikel i »Folk og 7ærn«s Februar
Nummer, har vi bedt en fremtrædende 
Politiker fra hvert af de S andre store 
Partier samt Formænde-ie for disse 4 
Partiers Ungdomsorganisationer om at be
svare ovenstaaende Sporgsmaal. Vi bringer 
her de Udtalelser, som st~aks beredvilligt 
blev stilløt til vor Dispostti<m. 

1 Vil Forsvar 
til en ford 

2 
De selv M a 
Samfundet 

Udkommer 
med 10 Numre pr . .<iar 

Abonnement 
6 f(r. pr. Aar 

Løssalg 65 Øre 

Abonnement kan 
tegnes hos Pos/væsnet 

efter Krigen tillader os 
aalet, beder vi Dem om 

"' 

Den konservative Rigsdagsgruppes Formand, Folketingsmand Ole Bjørn Kraft: 

ad Spørgsmaal 1; 

Muligheden for en virkelig fordomsfri Drøftelse af ForsvarsspØrgsmaalet vil efter 
Freden være større end nogens_nde i dette Aarhundrede. Endelig er der Haab om, at 
Drøftelserne kan blive fprt paa et rent sagligt Grundlag, og Forsvarssagen derved 
befriet for sin politiske Fortid, der har været en tung Lænke at bære paa. Ikke 
mindst den unge Generation vil forlange en Afgørelse, der bygger paa dette Slægt
leds egne Erfaringer og paa ce Forudsætninger - udenrigspolitiske, nordiske og 
militære - der alene har Bety:ining for Rigets frie Fremtid. 

ad Spørgsmaal 2: 
Det danske Folks Holdning overfor Forsvarssagen er utvivlsomt undergaaet en 

afgørende Ændring. Det forstaar paa en helt anden Maade end fØr, hvad VærgelØsM 
hed betyder, og vil forlange e:1 SamUng omkring Sagens Løsning, der betyder. at 
den tages af den politiske Dagsorden, som en Kilde til stadig indrepolitisk Strio.. 

Det Arbejde, som trøstigt, trods de vanskeligste Kaar, er blevet udfØrt af »Folk 
og Værn«, og her ikke mindst af Forsvarets Befalingsmænd, og som har skabt en 
Stemning af Tillid, hvor tidligere Mistillid var fremherskende, har i hØj Grad bi
draget hertil. 

Jeg er derfor overbevist om det danske Folks positive Indstilling. Det kan ikke 
tænkes, at det danske Folk, naar Fremtiden efter Freden skal tilrettelægges, vil 
indtage en anden Holdning end de øvrige nordiske Folk, som vi tror, vi efter Freden 
kommer til at staa endnu nærmere forbunden med, end nogensinde tidligere. 

Ole Bjorn Kraft. 



Formanden for Venstres Landsorganisation, fhv. Indenrigsminister Knud Kristensen, M. F.: 

ad Spørgsmaal 1 : 
Paa »Folk og Værn«s SpØrgsmaal om, hvorvidt vi her i Landet efter Krigen. hvis 

vi faar noget at ·sige paa disse Omraader, kan forvente at faa Forsvarsproblemet 
optaget til en fordomsfri Drøftelse, kan jeg svare, at det bør vi kunne og de:; kan 
vi formentlig ogsaa faa. 

ForsvarsspØrgsmaalet har jo i mange Aar her i Landet været indblandet i og 
sammenblandet med andre Stridsspørgsmaal Partierne imellem. Dette er hverken 
ForsvarsspØrgsmaalet, Landet eller Partierne tjent med; og derfor bØr det nu være 
forbi og Sagerne tages op paa et nyt Grundlag og under Hensyn til de Forhold af 
national og international Karakter, som da foreligger. 

ad Spørgsmaal 2: 
Hvad Værdien af Værneviljens Tilstedeværelse angaar, saa er det min Opfattelse, 

at den har to Sider, en, der vender udad, og en, der vender indad mod Folkets Livs
styrke og Karakter. Den udadvendte Side skal jeg ikke her komme nærmere ind 
paa, den er saa tit diskuteret, men om den anden vil jeg gerne sige, at selv nok saa 
værgeløse Skabninger søger at beskytte og værge det, de har kært, og jeg tro:-, det 
er en Betingelse for Bevarelsen af Kærligheden, at der er Villighed til i givet Fald 
at ofre, at lide, at værne om det, man holder af. ~ ~~ 

Folketingsmand, Civil ing. E. Rager, Ordfører for Det radikale Venstre i Forsvarsspørgsmaal: 

ad Spørgsmaal 1: 

Den Situation, der vil foreligge, naar vi efter Krigen skal træffe Afgørelse om det 
danske Forsvar, bliver sikkert saa væsentlig forskellig fra Situationen tidligere, at 
det for alle Parter bliver lettere end fØr at drØfte Sagen fordomsfrit, og jeg kan for 
mit Vedkommende tilsige min Beredvillighed hertil, og jeg kan pege paa, at andre 
Politikere indenfor mit Parti, der har udtalt sig, har givet tilsvarende Tilsagn. 

ad Spørgsmaal 2: 
Det er min Opfattelse, at der i Befolkningen er en voksende Forstaaelse af. hvor 

uhyre vigtigt det vil være for vort Folks Fremtid, hvis vi kan staa samlet om de 
Bestemmelser, der skal træffes om vort Forsvarsbe-redskab, og at disse er Uge saa 
vigtige som de Bestemmelser, der skal træffes paa Samfuncets øvrige Forsvarsfron-

E. Rager. 

ter. Det er mit Haab,at alle Partier maa kunne møde;; i en indgaaende ~ 
Undersøgelse af de kommende Problemer, og at de derefter under 
Tilsidesættelse af alle uvedkommende Momenter vil finde frem til 
en saglig-forsvarlig Ordning, som hele Folket kan staa bagved. 

Folketingsmand Victor Gram, Formand tor Danmarks socialdemokratiske Ungdom: 
ad Spørgsmaal 1 : 

Det var efter min Mening et lykkeligt Initiativ, der fØrte til det folkelige For
staaelsesarbejde, der udfoldes gennem »Folk og Værn«. 

Vel blev Starten af dette Arbejde - saavel i Officers- som i Arbejderkredse -
hos nogle mØdt med en vis Skepsis, som forøvrigt ikke er helt overvundet endnu. 
Men de opnaaede Resultaters positive Karakter har sikkert faaet Bugt med er: Del 
af Skeptikerne. 

Den fØrste forsigtige fØlen-sig-for overfor den anden Part afløstes hurtigt af en 
tillidsfuld Imødekommenhed, der har alle Chancer for stadig at erobre større Kredse 
i Befolkningen. 

Faar denne gensidige ærlige Vilje til at fremme Respekt og Forstaaelse fortsat 
Lov til at være den fremherskende i »Folk og Værn«s Arbejde, er jeg overbevist 
om, at ForsvarsspØrgsmaalet efter Krigen vil kunne gøres til Genstand for en for
domsfri Drøftelse. 

ad Spørgsmaal 2: 
Det lader sig ikke gøre i Dag at sige noget afgjort om Omfanget af dansk Forsvar 

efter Krigen - det SpØrgsmaal maa Fremtiden afgøre. Men det lader sig næppe 
heller gøre indenfor en overskuelig Fremtid at koble ForsvarsspØrgsmaalet fra det 
danske Folks Problemer. Det vil i Lighed med andre samfundsmæssige Problemer 
trænge sig paa, til der skabes en fornuftig Løsning. 

Jeg tror, der i det danske Folk er en voksende Erkendelse af, at der maa gives 
ForsvarsspØrgsmaalet en positiv Løsning, der udnytter de Muligheder, den bter
nationale Situation efter Krigen giver for at skabe den størst mulige Sikkerhed for 
vort Lands Selvstændighed. 
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Det vil efter min Mening ikke være muligt efter Krigen at vende tilbage til For
tidens negative Forsvarsdebat. Den maa være et overstaaet Stadium og aldrig mere 
faa Lov til at skabe uheldige og unødvendige Modsætningsforhold mellem danske 
Befolkningsgrupper . 

. Saalænge vor nationale Selvstændighed ikke paa anden Vis er sikret, maa LØs
nmgen af ForsvarsspØrgsmaale: indgaa som et naturligt Led i Udbygningen af hele 
det danske Folks Forsvarsfront,hvis Styrke efter a ~ 
min Mening altid vil afhænge af,hvormeget Ind- · _ .I _ ~ 
hold der gives Talen om det soeiale Fællesskab. \._ ~------- ' 

~ 

Stud. jur. Poul Møller, Formand for Konservativ Ungdoms Landsorganisation: 

Poul Møller. 

ad Spørgsmaal 1 : 
Der er næppe megen Tvivl om, at ForsvarsspØrgsmaalet i Fremtidens Danmark 

vil blive placeret helt anderledes, end det var Tilfældet fØr 1940. Besættelsen, den 
nationale Samlingspolitik og ikke mindst det Arbejde, »Folk og Værn« har udfØrt, 
har skabt en gensidig Tillid og Forstaaelse, saaledes at ForsvarsspØrgsmaalet kan 
og s·,rnl drøftes i Fremtidens Danmark aabent og fri for de mange Fordomme, som 
det :gennem en Menneskealder uhjælpelig hang fast i. 

At Socialdemokratiets Førstemand, fhv. Statsminister Buhl, har givet Tilsagn om 
»fordomsfrie og indgaaende Drøftelser«, hilses fra Konservativ Ungdoms Side med 
den største Tilfredsstillelse. · 

Det lover godt for det Danmark, der skal rejse sig, naar Fred og Frihed paany 
hersker i vort Fædreland. 

ad Spørgsmaal 2: 
Den store Verdenskrig har naturligvis ikke ramt vort FoTh:, uden at dets Indstil

ling i mangt og meget er blevet forandret. Vi er kommet hinanden nærmere og har 
haft Lejlighed til at lære hinanden at kende. Derved er det ogsaa blevet lettere for 
mange at erkende Fortidens Fejlsyn paa dette eller hint Omraade. Saaledes er det 
gaaet det danske Folk i de tunge Besættelsesaar. Derfor er der i det danske Folk 
sammen med den nationale Rejsning, vi har oplevet, vaagnet en Erkendelse af, at 
et Folks Mulighed for at bevare Friheden er afhængig af dets Vilje til at sætte alt 
ind derfor. 

Selv er jeg af den Opfattelse, at en Nation, der sætter V,ærneviljen hØjt, vil faa 
den Rejsning og Tro paa sig selv og sin Ret, som alene kan hære gennem de haar
deste Kaar. Værneviljen er Folkets Selvopholdelsesdrift, et positivt og stærkt For-
svar er Selvopholdelsesdriftens Resultat. ,, . . 

Fer konservativ Ungdom vil det være af afgørende Betydning, om der i Frem
tidens Danmark kan skabes et stærkt og effektivt Forsvar, baseret paa en enig 
Vilje i Folket, For dette er vi rede til Samarbejde 
med enhver; thi Besættelsestidens Ungdom maa ~~.. •_ 
se det som sin fornemste Opgave at undgaa, at 
en 9 April paany rammer vort Folk. 

Gaardejer Søren Andersen, Formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation: 

ad Spørgsmaal 1: 
Der er ingen Tvivl om, at blandt de Problemer, der i den nærmeste :jl:fterkrigstid 

maa tages op til fornyet Drøftelse og som maa finde sin Løsning, er SpØrgsmaalet 
om vort Lands Forsvar. Den fclkelige og politiske Samling, der under Krigen har 
været af uvurderlig Værdi og som har lært os at bØje Meningsforskellighederne 
mod hinanden og naa til et Resultat, bØr og vil sikkert ogsaa faa Betydning for at 
dette, for vort Land livsvigtige SpØrgsmaal, kan tages op til fornyet og fordomsfri 
Drøftelse. Men af maaske endnu større Betydning har det store og dygtige Arbejd1:. 
været, som udfØres af Bevægelsen Folk og Værn. Mange gamle Misforstaaelser og 
Fejl er herigennem eller vil i Fremtiden blive rettet. 

Jeg har i hvert Tilfælde hos Værnenes Befalingsmænd fundet den ærligste Vilje 
hertil. 

Befolkningen - og ikke mindst Ungdommen og Værnenes Befalingsmænd er 
gennem Bevægelsens Blad og c.e mange MØder, der er holdt Landet over, kommet 
i Kontakt og har lært at forsta2 hinanden. 

Jeg tror derfor, at der paa fcrskellige Omraader er lagt et godt Grundlag, for at 
en saadan Drøftelse kan føre til et positivt og for vort Land lykkeligt Resultat. 

Forsvarssagen fortjener at blive hævet op i et Plan, der ligger over Partistridig
hederne, og har god Udsigt til at blive det, med mindre et enkelt Parti af egoistiske 
Grunde sØger at tage Patent paa det. 

Søren Andersen. 
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ad Spørgsmaal 2: 
Der er ogsaa i hØj Grad i Befolkningen en voksende Forstaaelse af Nødvendig

heden af at opbygge et nyt Værn. Folk, der ikke tidligere var det, er efterhaa::iden 
blevet klar over, at man maa indrette sig i den Verden, vi har. 

Det maa aldrig kunne fastslaas, at med den 9. April 1940 gav det danske Folk 
Afkald paa - ogsaa med Vaaben i Haand at værne sit Land. Fraskriver vi os denne 
Ret, - skal der nok altid være andre, der er rede til at udøve dette Værn for os. 
- Men i saa Tilfælde koster det noget! 

Jeg er fuldkommen klar over, at vi kan værne om vor Kultur og Egenart gen
nem den kulturelle Kamp, som vi jo ikke mindst herhjemme kender en Del til. Men 
jeg tror samtidig, at naar denne Kamp har været fØrt med Held, har det været i 
Mindet og Bevidstheden om, at vore Forfædre har været rede til at yde et direkte 
Værn. - Derfor bØr vi ogsaa være det i Fremtiden. 

Vi kan simpelt hen slet ikke undvære den direkte Værnevilje, som er en Videre
fØrelse af Viljen til at værne Hjem og Familie. - Viger vi tilbage for disse sam
funds- og livsopbyggende Faktorer, hvad er der da tilbage at værne. 

Der tales i Dag paa forskellig Maade om et 
mere eller mindre kollektivt Forsvar, - men ~ 
selv om dette eventuelt ikke bliver til noget, er . ,e,v,. ~ Q;( ~ 
jeg fremdeles Tilhænger af et - dansk Forsvar. 

Kommunelærer K. Helveg Petersen, Formand for Den radikale Ungdoms Landsforbund: 

K. Helveg Petersen. 
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ad Spørgsmaa! 1: 

Hvis det i Fremtiden bliver muligt at tage ForsvarsspØrgsmaalet op til en 
national Løsning med fuld Ret for Nationen til selv at bestemme, maa det natur
lig,vis ske i Forbindelse med en indgaaende Drøftelse, hvorunder de Erfaringer, 
der gøres under Krigen, samt de Forudsætninger, der melder sig efter dens Slutning, 
maa spille en afgørende Rolle frem for de Synspunkter, der alene er bundet til 
andre Tider og Forhold. For saa vidt Fordomsfrihed. - Men der er Grund til at 
tro, at det Resultat, man vil naa til gennem Prøvelsen af gjorte Erfaringer og 
tilstedeværende Forudsætninger, næppe vil falde ens ud i alle Kredse. Menneskers 
Grundstilling over for SpØrgsmaalet om Vaabnenes Anvendelighed til at lØse 
StridsspØrgsmaal og Menneskers Følelse overfor Krig og Forberedelse dertil vil 
vel til enhver Tid - hvad enten det sker bevidst eller ubevidst - gøre sig gældende 
og gribe medbestemmende ind under Vurderingen af samtlige de faktiske Forhold, 
der maa inddrages i den fordomsfrie Drøftelse. Alt afhænger jo nu engang af 
Øjnene, der ser. Naar saaledes nogle Kredse, der g::.ver Udtryk for Fordomsfrihed, 
forlængst har hævdet overfor Omverdenen, at de havde Ret i deres (fortidige) 
Opfattelse, at de finder Aarsagen til Danmarks Inddragen i Storkrigen i vort 
svage militære Værn, har de efter min Mening forenklet Problemet meget stærkt 
og overset en Mængde Træk i denne Krigs Karakter. I hvert Fald maa det siges 
at være en meget forhastet Slutning at drage, al den Stund afgørende Forudsæt
ninger for en samlet Bedømmelse og en fri Drøftelse paa intet Tidspunkt under 
Besættelsen har været mulig. Og hvor er Fordomsfriheden henne? 

ad Spørgsmaal 2: 
Hvor vidt der i Folket er en voksende Erkendelse af, at den militære Front 

er lige saa vigtig som Samfundets Øvrige Fronter, vil det være vanskeligt 
at afgøre. Det er jo et Omraade, Befolkningen ikke, hverken gennem noget Valg 
eller nogen Drøftelse, har kunnet tage Stilling til. Mange mener jo, der kan tales 
om en voksende Erkendelse; men en stærk Erkendelse i anden Retning gør sig 
utvivlsomt ogsaa, omend med svagere offentlig Tilkendegivelse, gældende. 

For mit eget Vedkommende er jeg ikke i Tvivl: jeg opfatter paa Baggrund af 
hvad der er sket, det sociale og kulturelle Værn for vigtigere end den militære 
Front. Jeg har ikke i de Begivenheder, der er gaaet hen over Jorden siden Sep
tember 1939, kunnet se noget Bevis for, at Smaamagter har haft Grund til at fØle 
sig betrygget af deres militære Værn. Vel er der mindre Stater i EUl'opa, der er 
forblevet uden for Krigen, men der er flere, der er inddraget, uanset at adskillige 
af dem havde rustet stærkt. Det ser overhovedet ikke ud til, at de enkelte smaa 
Landes Rustning har været afgørende for, om de blev inddraget eller ej. 

De Kræfter, et lille Land kan stille op paa det militære Omraade, er - det maa 
enhver vel indrømme - uendelig svage i Forhol::l. til Stormagternes gigantiske 
Angrebskraft og maaske hØjst af symbolsk Betydning. Paa andre Fronter, den 
sociale og kulturelle Front, den nationale Egenarts Front, kan der derimod i de 
smaa Lande skabes en Sammenhængskraft, som 
ingen Stormagt er i Stand til at bryde. 



KRAV OM STØRRE DISCIPLIN 
• 

t Skolerne 
Udtalelser af Rektorerne paa Sorø og Herlufsholm 
Fed Redaktor Tage Cliristia11se11 

Den danske Befolkning ·har nylig ved en Gallup
Undersøgelse, foretaget af »Dansk Gallup-Insti

tut« paa Foranledning af »Berlingske Tidende«, haft 
Lejlighed til at udtale sin Mening om Karakteropdra
gelsen i Skolerne. Det viste sig, at et Flertal af Be
folkningen, 62 pCt., mener, at Skolerne i hØjere Grad 
end nu bØr lægge Vægt paa Karakteropdragelse med 
stærkere Krav til Børnenes Pligtfølelse og Disciplin. 
20 pCt. var af modsat Opfattelse, 18 pCt. havde ikke 
noget Standpunkt til Problemet. 

Det har vakt en Del Opmærksomhed, at det i Be
folkningen er en saa udbredt Opfattelse, at der bØr 
stilles haardere Krav til Ansvarsbevidsthed og Disci
plin hos vor Skoleungdom. 

Rektor Bohn - Sorø Akademi 

For at faa dette Problem belyst ogsaa fra Skolens 
Side, har vi henvendt os til to Skoleledere, der har 
særlige Forudsætninger for at kende deres Elever, og 
som hver især taler med særlig Autoritet, Rektorerne 
paa vore to ældste og mest ansete Kostskoler, 
Rektor ved Sorø Akademis Skole, P. H. B oh n, og 
Rektor 0. Fri i s-H an s en, Herlufsholm. 

Det kom ikke som nogen Overraskelse. 

Rektor Bohn, der nylig efter Rektor A. J. West's 
DØd kom til Sorø fra Rungsted, begynder vor Samtale, 
som finder Sted i Rektorværelset paa Akademiet, med 
at erklære, at det ikke for ham kommer som nogen 

Rektor Friis-Hansen - Heriufsholm 
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Sorø Akademi 

Overraskelse, at der hersker en saadan Opfattelse i 
Befolkningen, som den nævnte Undersøgelse har givet 
Udtryk for. 

Men hvad er Disciplin? siger Rektor. Det maa man 
fØrst gøre sig klart. Populært sagt er. det efter min 
Mening ikke andet end Oprettelse af Ro og Orden 
derved at den Enkelte hurtigt og villigt retter sig 
efter de Ordrer, han faar af sine Foresatte. Jeg ser 
saadan paa det, at Disciplin har ikke sit Maal i sig 
selv. Man opretholder ikke Disciplin for Disciplinens 
Skyld. Den er et Midd-el, et uundværligt Middel til, at 
der kan præsteres et Arbejde af flere i Fællesskab 
og til at Folk kan leve sammen med forskellig Uddan
nelse og i forskellige Aldersklasser uden at træde hin
anden paa Tæerne. Derfor er det nødvendigt, at Ung
dommen saa tidligt som muligt vænnes til Disciplin, 
saa det ikke er noget, de fØrst skal lære, naar de har 
forladt Skolen og kommer ud paa Arbejdspladsen. Og 
Erfaringen viser jo da ogsaa, at Ungdommen befinder 
sig bedst, naar den mærker, at der er Orden i Tingene 
og faste Regler at holde sig til. 
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TH 
Optagel
sesprøve 
paa 
Akademiet 

Disciplin opretholdes ved Eksemplet. 

- Ved hvilke Midler opretholdes Disciplinen bedst? 

- Midlerne maa naturlig varieres stærkt efter de 
forskellige Virksomheder og Alderstrin, man har med 
at gØre. Men een Ting er givet: at det bedste Middel 
til Opretholdelse af god og fast Disciplin er Elæemplet; 
De Forældre og de Lærere, der Ønsker, at den Ung
dom de har med at gøre, skal udvise Disciplin, maa 
selv 1paalægge sig Disciplin. De maa selv overholde de 
Tider, der fastsættes, og de Regler, de har indfØrt. For 
Forældrenes Vedkommende - og det er jo dem, der 
er de første Disciplinærmagter, Ungdommen kommer 
i Forbindelse med, - kræver dette paa mange Punk
ter en vis Resignation overfor egne Lyster og Tilskyn
delser; men hvis de vil tage deres Opdragergerning 
alvorligt og have Børnenes Vel for Øje, maa de vise 
den Resignation. Og det samme kan ogsaa godt siges 
om Lærerne. 

Der maa gøres en Indsats. 

- Har De mærket en Afslappelse hos Eleverne 
overfor Begrebet Disciplin? 

Rektor rejser sig og gaar et Øjeblik hen til det store 
Vindue ud mod Søen, Saa siger han: 

- I de 24 Aar, jeg har arbejdet ved Kostskoler, har 
jeg kun mærket Tilfredshed hos Ungdommen ved en 
fornuftig Disciplin. - Og jeg har ikke været i Tvivl 
om, at der hos den store, brede Befolkning er et stærkt 
Ønske om en stærkere og fastere Disciplin allerede i 
Barneaarene. Men det er ikke tilstrækkeligt med et 
Ønske. Der maa gøres en Indsats, og det er de Voksne, 
der maa gøre den. God Disciplin skabes ikke af Bør
nene, men af Forældrene og Lærerne. 

Det etiske er ikke gaaet os i Blodet. 

Rektor 0. Friis-Hansen sad efter endt Skoledag ved 
Skrivebordet i sin hyggelige Stue, da vi kom til Her
lufsholm. 

- Jeg har med stor Interesse læst Artiklen om 
Gallup-Undersøgelsen, sagde Rektor, og jeg synes, at 
den giver et interessant Fingerpeg om Folks Stilling-



tagen og Folks Reaktion overfor den Løshed, der har 
gjort sig gældende, 

- Er den LØshed en Følge af Krigstiden nu? 

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den er meget 
mere dybtgaaende: Europa har i Aarhundreder levet 
paa den kristne Etik, men i det sidste Hundred Aar er 
Individualismen trængt frem, og vi har faaet Slag
ordet: at enhver skal besten:me over sig selv. Man 
anerkender ikke mere et kategorisk Imperativ som 
Kant's. Officielt godkender v: en kristen og national 
Etik, saadan som man finder det udtrykt i Folkesko
lens Formaalsparagraf, men denne etiske Linie er 
ikke gaaet os i Blodet. Jeg blev engang i England an
modet om at gaa ind til en Klasse med de skriftlige 
Studentereksamensopgaver og varetage Tilsynet. Jeg 
kunde tage noget med at læse i. Det gjorde jeg, men 
holdt ubemærket Øje med Eleverne; og der var 
ikke et eneste Øjeblik noget som helst Forsøg paa at 
snyde. - Tænk saa paa, hvor mange Lærere, der sid
der og vaager over Eleverne ved skriftlig Eksamen 
her i Landet. De skal gøre det - og det er nødven
digt, at de gør det. Der er den Slags Forhold, der faar 
mig til at mene, at den etiske Linie ikke er gaaet os 
i Blodet. Der er en Svaghed i Ærlighedsbegrebet. 

Hjemmene og Skolen. 

- Hvilke Midler har Skolen til at styrke den etiske 
Bevidsthed? 

- Den har faste Regler, som man forlanger opfyldt. 
Altsaa sin Disciplin. Den absolutte Lydighed. Paa sam
me Maade har det store Samfund sine Regler og Love. 
Hvis man overtræder dem, kommer man eventuelt i 
»Spjældet«. 

- Er Hjemmene ikke tilbØjelige til at lægge An
svaret for Børnenes Disciplin over paa Skolen? 

- Det er i hvert Fald et Omraade, hvor særlig en 
Kostskole kan yde meget, for ofte svigter Hjemmets 
Autoritet over Børnene. Det ser man ikke mindst som 
Kostskolerektor. Forældrene kommer og erkender det. 

Skolebygningen 
Herlufsholm 

Kirken i 
Herlufsholm 

De kan ikke styre Peter. Naar vi saa faar fat i Peter 
og han faar at vide, at saadan og saadan skal det 
være, er der intet i Vejen, og det er en sød Peter, 
der forbavser sit Hjem, naar han kommer tilbage i 
Ferien. 

Disciplin er at gøre, hvad der bliver sagt. 

- Skal Lærerne være Kammerater med Eleverne? 

- Nej. Man skal ikke snobbe nedad. Og en sund og 
normal Dreng vil reagere derimod. Han vilde her paa 
Herlufsholm kalde det at »fase«, d. v. s. at »fedte«. 
Men der skal være et naturligt Tillidsforhold og ikke 
nogen uoverstigelig Kløft. 

- Hvorledes vil Rektor definere Begrebet Disciplin 
i Skolen? 

- Det vil sige, at man gør, hvad der bliver sagt, 
uanset om det behager En. Man gaar ind under det 
kategoriske Imperativ, bØjer sig for Skolens Autoritet. 
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I Anledning af Tage Christiansens Artikel om Vekselvirkningen mellem civil 
og militær Sport i Sverige hm· vi bedt Danslc Idræts-Forbunds Formand 

fl'Emsætte nogle Udtalelser om de tilsvarende Forhold i Danmark. 

!Af Yannanden /o1· [[Jansk gJ,-ælJo.-bund 
OBERST H. SANDER 

,,Al Idræt stammer i sin Oprindelse fra Kri
gerens Færd og hans Træning til Kamp." 

Strejf gennem Fortiden 

Ovenstaaende Citat er hentet fra BjØrn Bjarnasons 
Doktordisputats 1905, der tillige fastslaar, at i 

Oldtiden var Mandsidealet i Norden »ensbetydende 
med den ideale Kriger, der fyldestgjorde Kravet om 
den hØjest mulige fysiske Fuldkommenhed og som 
besad Mod, Styrke, Be=iændighed og Duelighed i Vaa
benbrug. Derom spurgte Høve.ingen ved Valget af sit 
FØige, derom spurgte den gæve 
Kæmpe, inden han sluttede sig til en 
anden som sin Høvding - og derom 
spurgte den væne MØ, førend hun 
betroede sig til en Mands Væ::n.« 

Om Høvdingen siges der senere i 
en Skildring af Olaf den Hellige, at 
han skulde være »den første i alle 
Idrætter, thi det sømmer sig hans 
Stand«. Og Sigurd Jorsalfar fast
slaar, at »hvo som vil optræde som 
Anfører, bør helst rage hØjt i Ska
ren, udmærke sig frem for ar..dre i 
Styrke og Vaabenfærdighed og være 
let kendelig fra Mængden«. 

Tid, hvor det netop ofte gælder om, at Føreren er 
forrest og rask i Vendingen, enten han er til Fods 
eller sidder i en Panservogn? 

Videre fortæller Bjarnason om Oldtiden, at »Hoved
arnestedet for Idrætsdyrkelsen er Fyrstegaardene, 
hvor KrigsfØlget samles, altid opsat paa at fremme 
sine Kampfærdigheder«, og hvor Kamptræningen 
holdes vedlige gennem alle Former for Legems
øvelser. Disse >>Lege« uden for Hallen er en staaende 
Scene gennem Oldtiden. Det er Hirdens Eksercits i 
Fredstid. 

Der er mange Lighedspunkter 
mellem Oldtiden og Middelalderen, 
hvor Ridderen er Mandsidealet og 
hvor Idræ~slivet udfolder sig om 
Ridderborgen og Fyrstehofferne. 
Men da Riddernes Tid er forbi, bri
ster den oprindelige og nære For
bindelse mellem Legemsøvelserne 
og Menneskelivet for atter at knyt
tes sammen, da Skolemesteren, den 
Mand, der gennemførte, at Legems
øvelserne kom til at indgaa som Fag 
i Skoleundervisningen, ved Soldater
kongen Frederik VI's Vidsyn paa 
dette Omraade tillige blev Organi
sator af Legemsopdragelsen inden 
for Værnene. 

Er dette ikke Ord, der taler til den 
Drengesjæl, der skjuler sig ir..derst 
inde i ethvert Mandfolk og lurer 
under Overfladen hos enhver Sol
dat? Og vil man ikke gØre klogt i 
at tage denne primitive Trang til at 
se op til den, der viser sig scm et 
raskt Mandfolk, med i Beregning ved 
Føreruddannelsen, - ogsaa i vor 

Fr. NachteyaU. Det blev P1·ofessor Fr. Nachtegall, 
der ved sin utrættelige Virksomhed 
skabte Grundlaget for Opfostringen 
af en frisk og sund Ungdom og sam
tidig slog Vinduerne op i Værnenes 
Eksercerhuse, saa at Legemsøvel
sernes friske Vindpust kunde feje 

Directeur for Gymnastikken, Pro-
fessor, Overinspecteur ved det Kon
gelige militaire gymnastiske Insti
tut, ved Normalskolen for Gymna
stikleen, m. m. Ridder af Danebro-

gen og Dannebrogsmand. 
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Det første militære Idrætsstævne 1906. 

Resterne af den lumre Luft fra Støvlettidens stereo
type Soldateruddannelse ud. - Men med Frederik 
den VI gik _ Legemsøvelsernes forstaaende Beskytter 
bort; med Nachtegall mistede de den Ildsjæl, der 
havde været den drivende Kraft i Arbejdet; og skønt 
velmenende Mænd søgte at løfte Arven, var Forhol
dene nu helt forandrede: Forstaaelsen af Legemsøvel
sernes Betydning var ikke almindelig udbredt og Ti
den ikke moden for et virkeligt Gennembrud for den 
legemlige Uddannelse indenfor Værnene. 

Hvad udad tabes ... 
Da rejste der sig imidlertid - som en Reminiscens 

af Aanden fra 48 og i Bevidstheden om Forsvarets 
Svaghed i en truende Tid - kort fØr Krigen 1864 en 
national Stemning for at skabe et Folk i Vaaben. Og 
det blev denne Gang en Officer, nemlig Kaptajn af 
Artilleriet V. Monster, Skoleofficer ved den kgl. mili
tære HØjskol-e, der rejste Bevægelsen, som vel af
brØdes af Krigen, men straks derefter genopstod med 
forøget Kraft. 

Den fØrte til Oprettelsen af :i,De danske Skytte
foreninger«, hvis Opgave oprindelig krm var at støtte 
Forsvaret; men som gennem Aarene udviklede sig til 
en stor Idrætsorganisation; og det skulde atter blive 
en Officer, Oberstløjtnant Edv. Nielsen, som gennem 
sin Virksomhed for Gymnastikens Fremme gjorde et 
banebrydende Arbejde i denne Retning. 

Omkring Midten af 60-erne begyndte samtidig den 
moderne Idrætsbevægelse, ligeledes som et Udslag af 
Genrejsningsaanden, at bryde igennem i Byerne; og 
ogsaa her var mange militære Befalingsmænd blandt 
Foregangsmændene. Af Frygt for at glemme nogen 
skal vi her indskrænke os til at nævne Oberst Hos
kiær, der under Ophold i England havde lært Idræt
ten der at kende, samt Kontreadmiral Victor Hansen, 
i en Aarrække Redaktør af :i,Dansk Sportstidende« 
samt Udgiver af det store Værk :i,Illustreret Idræts
bog« 1890-92. Han var virksom overalt, hvor Idræts
spØrgsmaal stod paa Dagsordenen, og han blev 
Dansk Idræts Forbunds fØrste og eneste Præsident fra 
1897, indtil denne Idrættens »grand old man« den 
16. Maj 1912 afgik ved DØden. 
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Hvo1·for fulgte man ikke Eksemplet . . . ? 
Vender man sig derefter til Tiden omkring Aar

hundredskiftet, faar man imidlertid et levende Ind
tryk af, at Legemsopdragelsen indenfor Værnene ikke 
var fulgt med i denne Udvikling. 

Som Gymnastiksale benyttedes de mørke og skumle 
Eksercerhuse med deres faststampede Ler- eller Ce
mentgulve, uden for dem laa nogle antikverede, felt
gymnastiske Anlæg - og dermed færdig. Badeind
retninger fandtes selvfølgelig ikke, og alt bar Spor 
af Tidens Tand samt Garnisonskommandanternes 
knappe Budget. Selv Gymnastikskolen, der var skat
tet i civile Idrætskredse, men som ofte af Hærens 
vittige Hoveder overlegent kaldtes »Skolen for Arme 
og Ben«, var præget af disse Forhold, - og dog bør 
det fremhæves, at en Chef som OberstlØjtnant Hila
rius Kalkau, der i sine yngre Aar var Formand for 
Dansk Boldspil-Union og en af Danmarks mest vi
dende Kricketspillere, trods alt moderniserede Under
visningen stærkt (bl. a. ved at indfØre alle Former 
for Boldspil), og at de fra Skolen udgaaede militære 
Gymnastiklærere var gode nok. 

Men naar Legemsopdragelsen saaledes i det store 
og hele maa siges at have frmdet liden Forstaaelse 
indenfor Værnene, forstaar man bedre, at disse hel
ler ikke havde megen Sans for at hjælpe den civile 
Idræt, der ligeledes maatte kæmpe sin Kamp mod 
Befolkningens Ligegyldighed, - skØnt man skulde 
have troet, at Idrætsbevægelsen var blevet modtaget 
med Kyshaand fra militær Side, som den Hjælper, 
den var, i Bestræbelserne for at hærde og udvikle 
den danske Ungdom, hvorfra Værnene rekrutteredes. 

Hvorfor fulgte man ikke Eksemplet fra den anden 
Side af Sundet? Her gik nemlig det svenske Officers
korps med General Balck i Spidsen forrest i Kampen 
for Idrætslivets Udbredelse, trækkende indflydelses
rige Kredse med sig, saaledes at den svenske Idræts
bevægelse kom tn at Ligge i et ganske andet Plan 
end den danske og hurtigere fik Myndighederne i 
Tale, kom til Ære og Værdighed - og til Penge. 

Der kan vel gives adskillige Forklaringer herpaa. 
Men tilbage staar dog den Kendsgerning, at selv om 
der i denne Periode med Hæder kan nævnes mange 



danske Befalingsmænd, der med brændende Entu
siasme gik ind for Idrættens Sag, herunder ikke mindst 
de militære Gymnastiklærere i Gymnastiksalen, paa 
BaclehroPn og i Fægtt>salen, saa maa cl.et cl.og s1aas 
fast, at der ikke den Gang var nogen almindelig For
staaelse af Idrætten og dens Betydning i Værnene. -
Og ved saaledes at undlade rettidigt at gaa ind i 
IdrætsarBejdet, forsømte man en Lejiighed til i en 
for Forsvarsviljen vanskelig Tid at bringe Befaiings
mændene paa Talefod med store Kredse af den jævne 
danske Befolkning, 

Dette var saa meget mere beklageligt, som der 
inden for de civile Idrætsl-ederes Kreds var fuld For
staaelse af den Betydning, som idrætsinteresserede 
Værn vilde have for Sagen. Herom kan man i Dansk 
Idræts-Forbunds 25-Aars Jubilæumsskrift læse fØl
gende: 

»Udenfor sit egentlige Formaal har Dansk Idræts
Forbund, i Erkendelse af den Betydning, det kunde 
have for Udviklingen af den danske Idræt, hvis Hæ
ren interesseredes i det ldrætsliv, der trives under 
Forbundets Banner, lagt et betydeligt Arbejde i at 
faa Idræt indført i Hæren«. 

Forbundet gør derefter Rede for, hvorledes det be
gyndte med at knytte en militær Afdeling til sit 
Orienteringsløb, supplerede sine Idrætsfester Landet 
over med militære Opvisninger samt gennemførte det 
første store militære Idrætsstævne i Maj 1906 under 
D. I. F.s Auspicier. Efter at have paavist, hvorledes 
der senere var blevet indfØrt Idræt i Hæren, dels som 
Fritidsbeskæftigelse, dels som Led i Uddannelsen un
der Sikringsstyrken i 1915 og afholdt en Række af
sluttende Idrætsstævner, slutter Forbundet sin Ud
talelse saaledes: 

»En Del af Dansk Idræts-Forbunds Ledende har i 
hØj Grad været medvirkende ved denne Indførelse af 
Idræt i Hæren: Forhaabentlig skal det idrætslige Ar
bejde i Hæren trives i kommende Aar.« 

Værnenes trange Vej 
Dette Haab skulde gaa i Opfyldelse. I Aarene efter 

den fØrste Verdenskrig fik Idrætten i Værnene nyt 
Liv, - til Trods for, at Kaarene, baade hvad Uddan
nelsestid og den materielle Side angaar, var særdeles 
vanskelige, til Trods for, at NedskæringsØksen laa ved 
Træets Rod og til Trods for den møjsommelige Kamp, 
der maatte kæmpes for at opnaa den mindste For
bedring, efter at Interessen endelig var vakt. 

Man saa Søværnet søge at finde et System for Le
gemsøvelser, der kunde glide naturligt ind i dets 
Uddannelse, ved Hjælp af den franske MarinelØjtnant 
Heberts System. 

Inden for Hæren søgte man gennem Landstormen 
at kombinere den militære Uddannelse med en almen 
dannende og idrætslig Uddannelse, og under Ledelse 
af D.I.F.s Formand, Generalmajor H. Castenskjold, 
syntes her at være skabt et Grundlag for en Uddan-

I. Garnisonen graver selv sit Stadion. 
~- Ingeniørregimentets Staf et hold 1924. 
s. Sabelfægtning 1926. 
4. Mellem Starterne. 
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Paa Pladserne - færdige - Start! 

nelse, der gennem Lærerstanden og Idrætten kunde 
bringe Folk og Værn i intimere Berøring med hin
anden. Vel ophævedes Landstormen ved Hærloven af 
1932 atter, men utvivlsomt er mange af de unge Be
falingsmænd, der gjorde Tjeneste i Landstormen gen
nem denne Virksomhed blevet vundet for den idræts
prægede Uddannelse. 

Paa Hærens Gymnastikskole fik Uddannelsen sam
tidig endnu et Tak i moderne Retning ved Indførelse 
at Atietik som Uddannelsesfag og Oprettelsen af et 
»Fægtemesterkursus«. Dette sidste var et Skoleeks
empel paa den Vekselvirkning, der bØr og kan bestaa 
mellem den militære og den civile Idræt. Thi hermed 
saa Dansk Fægte-Forbund sin Fremtid sikret: Nu vil
de der ikke blive nogen LærernØd mere, og Fægte
idrætten vilde kunne opnaa samme Udbredelse som i 
andre Lande, f. Eks. Sverige. - Men det blev des
værre ogsaa et Eksempel paa, hvor store Vanskelig
heder, Hæren arbejdede under. Thi med et Pennestrøg 
blev ogsaa dette Kursus afskaffet. 

Da tog Befalingsmændene i 1918 selv et vigtigt Ini
tiativ og gjorde det efter Forholdene dristige Forsøg 
paa at skabe en Organisation, der skulde tage sig af 
deres personlige Idrætsudøvelse. De stiftede Dansk 
militært Idrætsforbund, der tog Sigte paa at omfatte 
begge Værn, men først naaede dette Maal ved sit 
25-Aars Jubilæum i 1943. 

Dansk militært Idrætsforbunds Stævner har altid 
været Oplevelser. Alle var lige i Konkurrencen trods 
Forskellen i Graderne, Humøret var hØjt trods de ofte 
meget primitive Forhold, der maatte arbejdes under. 
Aldrig Vdl tlf:!r Vrøvl. Kammf:!ratskabet og Idræts
aanden fejrede smukke Triumfer; og Aar efter Aur 
gik man oplØftel og med nyt Mod fra Stævnerne. 

Det skal ganske vist indrømmes, at Deltagelsen 
lkke altid svarede til Anmeldelsesantallet, at 'l'ræ-
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ningstilstanden ikke altid var lige god, og at Arbej
det ofte saa bedre ud paa Papiret end i Virkeligheden. 
- Men samtidig bØr det slaas fast, at Hæren som 
sædvanlig kæmpede mod høje Odds: Forholdene var 
vanskelige, Antallet af faste Befalingsmænd var blevet 
stærkt nedskaaret, og med de tilbageblevne kørtes 
der saaledes rundt fra Garnison til Garnison, at det 
kunde hænde, at Foreningerne periodevis kun eksi
sterede paa Papiret. 

Endnu var der desuden et stort Arbejde at gØre for 
at overvinde mange unge Befalingsmænds Modvilje 
mod personligt at smide Frakken og de ældre Offi
cerers Frygt for det, man ansaa for Idrættens oplØ
sende Tendenser hos Mamlsk.al.iei. Dette skyldtes mu-
1igvis ogsaa, at Idrætsmændene blandt de menige ikke 
altid var de eksemplariske Soldater, som Idrætsleder
ne Ønskede, de skulde være. Fortidens Anti-Forsvars
agitation sad endnu mange i Blodet og gjorde dem 
sure · og tvære, hvor de burde være gaaet i Spidsen 
med et godt Eksempel. Idrættens Idealer og Maal var 
endnu for vage Begreber til, at de overalt var trængt 
igennem til den menige Idrætsmand. 

Men fremad gik det. Krigsministeriet indfØrte en 
speciel Sportsdragt. Et nyt friskt Idrætspust trængte 
gennem Gymnastikskole, Landstorm og Dansk mili
tært Idrætsforbund ind i Gymnastikundervisningen. 
Rundt omkring i Garnisonerne puslede man med 
Anlæg af primitive Idrætspladser - ofte udfØrt af 
Befalingsmænd og Mandskab i broderlig Forening ef
ter D. m. I.si 1928 udgivne Vejledning - og Arbejdet 
med ))Idrætsmærket« optoges med stor Energi og et 
udmærket .H.esu!tat. 

Gennembrudet? 
Paa denne Maade skete det, at Forstaaelsen for 

Idrættens Betydning i Aarene omkring den anden 



Verdenskrig endelig syntes at være brudt igennem 
indenfor Værnene. 

Dette gælder ikke alene den idrætslige Side af Ud
dannel:;10n, mon og~nn Rofalingi::m::Bn<l~ og Mands;kahs; 
Fritidsidræt og Forholdet til den frivillige Idrætsbe
vægelse. Tag f. Eks. Terrainsport, den Idrætsgren, som 
vi havde paatænkt at indføre i D. m. I. allerede i 1918, 
men som vi ikke dengang vovede at præsentere Be
falingsmændene for. 

Værnene stod derfor i 1943 med tidssvarende Gym
nastiklokaler og var paa Vej mod gode Idrætspladser; 
her havde ArbejdslØshedsspØgelset rakt dem en hjæl
pende Knokkelhaand. De stod med Befalingsmands
skoler, hvor Idrætsinteressen var vakt, hvad det aar
lige Stævne mellem Kadet- og Officersskolen viser. 
De havde en fuldt moderne Gymnastikskole og Le
gemsuddannelsen var lagt i anerkendt veluddannede 
Hænder, - netop i de Hænder, som den kendte sven
ske Idrætsleder, Major Bo Lindmann, Ønsker den 
lagt i for den svenske Hæl's Ved.kommende (Idrotts
bladet, December 1941). 

I Dansk militært Idrætsforbund havde Værnene 
desuden en fælles Organisation, der med sine 25 Aar 
paa Bagen maatte have tilstrækkelig Erfaring og være 
tilstrækkeligt indarbejdet til at kunne varetage det 
frivillige Idrætsliv indenfor Værnenes Rammer. Og 
de Ord, som den kommanderende Generai ved For
bundets 25 Aars Jubilæum udtalte, maa være en Bor
gen for, at det fra de militære Myndigheders Side vil 
faa al den Støtte, det er muligt at give. 

Igennem Dansk militært Idrætsforbunds Tilknyt
ning til Dansk Idræts-Forbund havde Værnene ende
lig opnaaet en naturlig Forbindelse med Landets Øv
rige Idræt, - selv om denne Forbindelse ikke er til
strækkelig til en fuldstændig Løsning af Problemet: 
Idrætten i Værnene. 

Fremtiden 
Og dog er der maaske endnu nogle, der vil spørge: 

Har Værnene overhovedet Brug for Idrætten i Ud
dannelsen? - Og har de nogen som helst Interesse, 
ogsaa af det Arbejde, der gØres af den frivillige Idræt? 

Haandbold mellem 
Officers- og Søofficers
skolen 1943. 

Hertil maa svares: Nu mere end nogensinde. -
Værnene kan overhovedet ikke undvære Idrætten, 
hverken før, under eller efter Uddannelsen. 

T ga~le DagE>c,; _c,;lnttE><lf" Formationn of, 8kvtte-kærler 
var der vel Brug for Lcgemstræning; men der vur 
sjældent Brug for Individualiteten. Nu derimod er den 
enkelte Mand et ganske anderledes selvstændigt Led 
i Helheden, og hans individuelle Egenskaber faar 
derfor ogsaa en ganske anderledes Betydning end 
tidligere. Enten han er Gevær-, Maskingevær- eller 
Kanonskytte, enten han sidder i Kampvognen, i Fly
vemaskinen eller Undervandsbaaden, er han Manden 
bag Vaabnet. - Og svigter han, saa svigter Vaabnet. 

Han skal derfor ikke alene være legemligt trænet 
og kunne bruge sin Forstand og sit Omdømme. Det 
er tiHige nødvendigt, at hans Karakter er staalsat, 
hvis han skal kunne gøre Fyldest under de mest 
skæbnesvangre og vanskelige Forhold, et Menneske 
kan komme ud for. 

Og her hjælper Idrætten til. At den er et cnestnu
ende legemligt Opdragelses- og Træningsmiddel er 
udenfor Diskussion. Men om dens karakterudviklende 
Evne er man nu ogsaa enig, saaledes som General 
Castenskjold viste det under et Foredrag, holdt for 
en Kreds af Befalingsmænd den 23. Maj 1941. 

Generalen paapegede, at medens de inteHektueUe 
Egenskaber, der udvikles ved Idræt, er saa speciali
serede og knyttede til de forskellige Situationer, at de 
kun kan ventes at komme til Nytte under beslægtede 
Forhold, stiller Sagen sig ganske anderledes med 
Hensyn til de moralske Egenskaber og Evner, som 
Idrætten udvikler. De opbygger nemlig Individets Ka
rakter og kommer det altsaa tit Gode under alle For
hold. 

Dette betyder, at Idrætten er langt mere end en 
blot og bar Fritidsbeskæftigelse i Ny og Næ. - Den 
er først og sidst et mægtigt Middel i den rigtige Op
dragers Haand. Og Værnene kan ikke forsvare ikke 
at tage ogsaa dette Middel fuldt ud i Brug, naar det 
gælder deres Uddannelse af Manden bag Vaabnet. 

Hertil kommer, at Soldateruddannelsen jo, naar alt 
kommer til alt, nu til Dags kun er en Episode i Man-
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dens Liv. Ogsaa derfor maa Værnene være vitalt in
teresserede i en Idrætbevægelse, der støtter deres 
Formaal baade fØr og efter selve Soldatertiden, -
nemlig ved ikke alene at gØrE' DrE>ngen til Mand, men 
ogsaa ved at sØge at holde hans fysiske og moralske 
Egenskaber vedlige op gennem Aarene. - Og det er 
bi. a. det, den civile Idræt vii. 

En Appel til hver enkelt Befalingsmand 
Og saa til sidst: Idrætten er vel upolitisk, - bØr i 

ethvert Fald være det. Men Idrætten er tillige i hele 
sit Væsen national. Den vil ikke alene udvikle Indivi
det legemligt og gennem sine skjulte Værdier udvikle 
Karakteren. Den vil ogsaa gøre et Arbejde for at 
udvikle Danmarks unge Mænd og Kvinder til gode 
Samfundsborgere under alle Forhold - ogsaa de mi
litære. 

Jeg har sagt det tidligere, og jeg vil gentage det her: 
Vi Idrætsledere vil, at Dannebrog, 8ynligt eller 

usynligt, skal vaje over enhver dansk Idrætsplads; 
og ved højtidelige Lejligheder vil vi vende de unge 
Idrætsfolks Blik mod vort skønne Flag og indprente 
dem Betydningen af, at de samtidig med at de træ
ner deres Legemer, lægger Sten til Danmarks Byg
ning. 

Derfor appeUerer jeg tii hver eneste af Værnenes 
Befalingsmænd om at være med i dette vort Arbejde, 
samt til de militære Myndigheder om at se med Vel
vilje derpaa, - hvilket sidste ikke altid har været 
Tilfældet. 

Vi har stærkt Behov for raske, renlivede, admini
strativt kyndige Ledere og pædagogisk uddannede 
Lærere i Danmarks store Idrætshær. Og Befalings
mmndono vil, som alle nndro, vroro volkomno. 

Men de maa komme enkeltvis, og hver enkelt maa 
naturligvis, ligesom vi har gjort det, »tjene syv Aar 
for Rachel«. De maa smide Trøjen med tilhørende 
Distinktioner, trække i de korte Bukser og stille sig 
i Geled med de menige Idrætsmænd. De maa blive 
Kammerat med dem, vinde deres Tillid og helst deres 
Beundring. 

De vil paa denne Maade, maaske bedre end paa 
nogen anden, kunne gøre et Arbejde, som tjener de 
Idealer, de har viet deres Liv. 

Vær derfor med i vort Arbejde for i disse trange 
Tider at holde Ungdommen oppe og i det Arbejde, 
vi haaber at faa Lov at gøre, naar alt det, der er 
søndret, igen skal opbygges. 

Tidens Hjul gaar centnertungt 
over Verden blodigt. 
Alt, hvad der er evigt ungt 
rejser sig dog frodigt. 
Folk kan knuses, Slægter dØ, 
Landets Sæd forØdes, 
men af Ungdomsevnes Frø 
nye Verdner fØdes. 

Saaledes skrev Holger Drachmann efter 1864. -
Det gælder, som var det skrevet i Dag. 

En Gymnastiktime hos Garden. 

4:4: .B'OLK og VÆRN 



Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne IL 

Skipper Clement 
Af Magister Lars Rostrup Boyesen 

H istoriemaleri kan stort set deles i to Hovedgrup
grupper. For det første de samtidige Skildrin

ger, som, deres kunstneriske Egenskaber ufortalte, 
selvfølgelig har den Fordel fremfor senere Tiders ma
leriske Behandlinger, at de er præget af større histo
risk Korrekthed og derfor kan sidde inde med ikke 
ringe videnskabelig Kildeværdi. Desuden har disse 
Skildringer det store Plus, at de som Børn af samme 
Tid som de Tildragelser, de behandler, ejer hele den 
Tidskolorit, som selv den mest indfølende videnskabe
lige eller kunstneriske Rekonstruktion aldrig vil kun
ne formaa at udtrykke. 

Den anden Hovedgruppe er disse senere Tiders Re
konstruktioner, som med Fantasien som Hovedhjælpe
middel søger at levendegøre svundne historiske Be
givenheder. Ønsker man at studere et Folks nationale 
Bevidsthed og dets Evne til at lade Fortiden gribe 
inspirerende ind i Nutiden, maa man selvfØlgelig i 
første Række vende sig mod denne Gruppe. 

Man behøver imidlertid ikke at forske dybere for at 
opdage, at saadanne »historiske« Skildringer er af 
højst ulige Karakter. Vil man for Overhlikke>ts Skyld 

.Skipper Clement 
i Slaget ved Sven
stritp Mos0 16. Ok 
taber 1534. Fresko. 

bringe System i Tingene, kan man opstille to Hoved
stræbelser tage deres Retning indenfor denne Kategori. 

Det ene Princip søger saa vidt muligt at fortsætte 
det, man kan kalde det originale Historiemaleri. Med 
Flid og Omhu arbejder de Kunstnere, som hylder 
dette Princip, paa med helt arkæologisk Fremgangs
maade, at give et saa adækvat og i Detaillerne kor
rekt Billede af den historiske Situation som muligt. 
Arrangementet er tilrettelagt i nøje Overensstemmel
se med Kildernes Beskrivelser af Kendsgerningerne, 
alle Topografiens og Kostumehistoriens Resourcer er 
mobiliseret. Det er som om man i disse Billeder for
nemmer et Resignationens Suk over, at Kunstneren 
ikke selv lever samtidig med sine Helte. Det kunstne
riske Billede, der oprulles, er helt oplevet med For
tidens Øjne. Ja, saa ensrettet tilbageskuende kan 
Kunstnerens Indstilling være, at han opgiver sin egen 
Tids naturlige maleriske Udtryksform og, bevidst eller 
ubevidst, tillemper sin Stil efter den Tid, han skildrer, 
og giver den et arkaiserende Præg, 

Det andet og 1,tik modi:;atte Princip oplever de histo 
riske Foreteelser ud fra et nutidigt St::mdpunkt . 
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Skipper ciement kaprer en 
Lybækker. Fresko. 

Historisk Rekonstruktion i egentlig Forstand ligger 
det fjernt. Man kan her mere tale om en personligt 
præget Genoplevelse ud fra egne Forudsætninger, 
støbt i en nutidig malerisk Form. 

Hvilken af disse Oplevelsesmaader, der principielt 
er rigtigst, kan man tvistes om. Erfaringen viser 
dog klart, at de i kunstnerisk Henseende langt ty
deligste Historiebilleder er skabt ud fra det sidst
nævnte Princip. Det viser sig, at den Interesse for 
de rent artistiske Problemer, der her sidder i Høj
sædet, gennemgaaende ikke forringer Billedets men
neskelige Indhold - tværtimod. Ved at flytte Ho
vedvægten fra den ydre historiske Iscenesættelse 
over paa det i en kunstnerisk Form afklarede al
menmenneskelige opnaas almindeligvis, at Historie-
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maleriet kommer til at appellere dybere til Beskueren. 
Et udmærket Eksempel herpaa er Zahrtmanns mester
lige, fast og fyndigt komponerede Billede af Studen
terne, der drager til Volds, som blev afbildet i for
rige Nummer af »Folk og Værn«. 

Et ikke mindre betydeligt Eksempel er de Værker, 
der ledsager disse Linier, Niels Larsen Stevns Fresker 
i Centralbiblioteket i Hjørring. 

Da Niels Larsen Stevns i 1936 paatog sig paa Ny 
Carlsbergfondets Bekostning at dekorere en Sal i Cen
tralbiblioteket, faldt det baade ham selv og Bestilleren 
naturligt, at han som Tema for sine Dekorationer 
valgte Optrin, der havde Rod i Vendsyssels Fortie!. 
Forskellige Motiver trængte sig paa - bl. a. har 
Stevns i Skitser behandlet Temaer fra Blicher - men 

Ve-nddl.Joerne vil foi -
s·vcl'l'e N Ørres1.mdby 
mod Svenskerne 
18. Janum· 1644. 
Fresko. 



Lars Dyrskøt skyde1· 3 Svenskere 
fØr han selv falder. Fresko, 

tilsidst blev han dog staaende ved den rent historiske 
Skildring. Han koncentrerede Fremstillingen om to af 
Vendsyssels lokale Helte, Skipper Clement og Lars 
DyrskjØt, der paa forskellige Tider gjorde en Indsats 
i Landsdelens Historie, men som næppe har Formatet 
til at kunne betegnes som nationale Helte. Skipper 
Clement er den mest berømte af dem, en rask Fri
bytter, som baade til Lands og til Vands ydede sin 
Herre, Christian d. 2. gode Tjenester, og til sidst i 
1536 maatte lade sit Liv ved Viborg Landsting. 

Lars DyrskjØt levede et hundrede' Aar senere, da 
Torstenson-Krigerne hærgede Jylland. To af Fresker
ne forherliger den 84-aarige Mands Bedrifter i Kamp. 

Afbildningerne viser, hvor personlig og egenartet 
en Stil, Stevns har arbejdet i, den samme, som vi og
saa finder i H. C. Andersen-Billederne i Mindehallen 
i Odense. 

Momnumentalstil i traditionel Forstand er det ikke. 
Den nervøse Intimitet, hvormed hver enkelt af de 
mange Figurers Rytme er gennemtegnet og den uro
lige Detailrigdom, der kendetegner Billederne, leder 
mere Tanken hen paa Illustrationer i Kæmpeformat. 
Og dog ligger der en monumental Følelse til Grund 
for deres Udformning. De mange Detailelementer sam
ler sig til store levende bØlgende Formationer i Kom
positionen og skænker den en egenartet klar og ren 
Skønhed. 

Baade indholdsmæssigt og artistisk er Abstraktionen 
drevet ud i Yderligheden. Ingen ydre Kriterier afgør 
med Sikkerhed, om vi befinder os i 1644 eller i 2044 
- det er det rent almene og tidslØse. Menneskeskik
kolson og Dyr i Bevægelsen, lledelu11d15ku.L1::t og Sol
.skinnet, der er det centrale. 

Denne Omformnings- og Abstraktionsproces har 
krævet en betydelig kunstnerisk Fantasi af sin Op
havsmand, og det samme kræves paa sin Vis ogsaa af 

den, der betragter Billederne. Det er vel iØvrigt noget 
af det betydeligste ved dem. De giver ikke en færdig 
Løsning, men opkaster i en inciterende og kunstnerisk 
beaandet Form et Problem, som Beskueren selv tvin
ges til at arbejde med. Den historiske Fornemmelse, 
der derved udlØses, turde brænde sig dybere ind i 
Sindet, end d·en, der opstaar overfor mange andre 
Historiebilleder af den mere fladtraadte Type. Alle 
Freskerne er fængslende hver for sig. Mærkeligst er 
maaske Billedet af Skipper Clement, der kaprer en 
Lybækker. Det er utvivlsomt det dristigste Billede 
i dansk Historiemaleris Historie for saa vidt som det 
omformer en historisk Begivenhed til et abstrakt 
Ornament, sprængladet med dramatisk Spænding. 
Den klare, lysmættede Kolorit i Freskerne maa ogsaa 
paapeges, selvom den desværre kun i ringe Maal kan 
studeres paa Reproduktionerne. 

Af Hovedhelten i Stevns' Fresker, Skipper Clement, 
bringer Forsiden et Billede i en anden Kunstners For
tolkning. Vi ser her Billedhuggeren Jobs. Bjergs fyn
dige Opfattelse af den gæve Vendelbo, saaled-es som 
den er kommet til Udtryk i den store Broncefigur, 
der i 1932 blev rejst i Aalborg. 

Ganske naturligt har Bjerg ikke kunnet arbejde 
med den abstrakte og fantasioprØrende Frihed som 
Stevns. Paa den anden Side gør han et fast Forsøg 
paa at give en haandgribelig Karakteristik af Folke
fØreren. Det er et Portræt af en stejl og brutal Per
sonlighed, vi ser for os, som utvivlsomt dækker den 
historiske Skipper Clements Karakter udmærket. Men 
denne Gendigtning i Bronce af en Personlighed, om 
hvem v1 faktisk ved uendelig lidt. gaar ud over det 
individuelle og kommer til at staa som eu monumen
tal Repræsentant for en Type: den selvsikre, ord
knappe Vendelbo, tung, utilgæi:igclig, men trofast 
og reel. 
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Steen Ande1·sen Bille, 
»Galathea«s Chef 1845-47. 

SKAGEN UD 
under Sp!t'tjlaget 

.Æf Orlogskaptajn KAY JUNGERSEN 

G ennem Aarhundrederne, der er svundet, har dan
ske Orlogsmænd Aar efter Aar staaet Skagen ud 

for at stævne bort paa lange Togter mod Nord og Syd, 
mod Øst og Vest, bort mod de fjerne Lande hinsides 
Havenes store, vide Ørkener af blaagrønne Bølger. 
Mange forskellige Opgaver har disse Skibe haft at 
løse i Fædrelandets Tjeneste. Nogle af dem stod nord
paa mod Færøerne, Island og Grønland for at vaage 
over søterritoriets Ukrænkelighed, mens andre satte 
Kursen sydover mod blidere Himmelstrøg for at virke 
som en Slags Handelens Stødtropper, der skulde bane 
Vejen for Landets driftige Købmænd. 

I Tidernes Morgen tog danske Orlogsskibe Land i 
Besiddelse for Danmarks Konge og hejste Dannebrog 
over de nyskabte Kolonier i Indien, Afrika og ovre i 
Vestindien, hvorfra danske Købmænd kunde hente 
kostelige Varer hjem til Moderlandet, og hvor dansk 
Industri kunde faa et udvidet Marked for sine Frem
hringplc:;Pr. 

Senere, under de store europæiske SØkrige mellem 
England, Frankrig, Spanien og Holland, hvor den 
neutrale Skibsfart fØrte et jaget Dyrs Tilværelse paa 
sin Vej over Havene, stod danske Orlogsskibe Skagen 
ud for at sikre vore Handelsskibe mod Kapernes An
greb og beskytte dem mod Korsarernes Sørøverhor
der, der i det attende Aarhundrede huserede over 
Middelhavets Vande, saa den oversøiske Handel, hvor
af Danmark, maaske mer en de fleste andre Nationer, 
altid har været og altid vilde være afhængig, uden 
altfor store Afbrydelser kunde gaa sin Gang og bringe 
Rigdom til Huse. 

Indtil 1807 var den danske Orlogsflaade en Magt
faktor af Betydning i de europæiske, storpolitiske 
Spil, en Magtfaktor, som ikke mindst A. P. Bernstorff 
forstod at udnytte med Mestcrhnnnd. Men efter Kata
strofan i 1807 ændredes dette Forhold totult. Dan
rnark.s Dage som SØmagt var talte, da Admiral Gam
bier hin 21. Oktober 1807 stod Sundet ud med de røvede 
danske Skibe. - Og alligevel skulde Flaaden i Da
gene, der kom, helt op til vor egen '!'id, blive af stor 

Betydning for Udviklingen af dansk Handel ude i den 
store Verden gennem sine lange, fredelige Togter til 
fremmede Havne. 

Thi »Handelen fØlger Flaget«, siger det gamle, evigt 
gyldige Ord. Et Orlogsskib er, som Nelson skrev til 
til sin elskede Lady Hamilton i 1801, en glimrende Ge
sandt for sit Land. Og man maa haabe, at det Frem
tidens Danmark, der skal bygges op, naar det uni
verselle Ragnarok engang er forbi, maa forstaa at be
nytte denne maritime Gesandt paa rette Maade, saa 
de Baand, Krigen har skaaret over, saa hurtigt som 
muligt atter kan knyttes meHem det lille Nordens 
Land og Verden udenfor. Ogsaa efter denne Krig vil 
Handelen fØlge Flaget, og i de kommende Fredens 
Dage vil man forhaabentlig atter se danske Orlogs
mænd staa Skagen ud i Korvetten »Galathea«s Køl
vand, for at bane Vejen for Handelen. 

»GALATHEA«s Jordomsojling. 
Den ulykkelige Krig med England 1807-14 havde 

slaaet dybe, smertefulde Saar i Danmarks Folkeliv. 
Handelsflaget, der gennem Tiderne havde ydet sit saa 
klækkelige Bidrag til den danske Husholdning, var 
forsvundet fra Verdenshavene, og Konkurrenterne 
havde benyttet Tiden, mens Danmark gennem den 
snærende, engelske Blokade havde været lukket ude 
fra det mellemfolkelige Samkvem, til at arbejde sig 
ind paa vore tidligere saa vigtige Markeder. Men som 
Tiden gik, og Fredens og Opbygningens Aar satte 
ind, begyndte man ogsaa herhjemme igen at se ud 
over Grænserne, der saa længe havde været spærret. 
De driftige danske Købmænd begyndte atter at ind
drage den store Verden i deres Livsrum, og Regerin
gen støttede ivrigt deres fremskuende Initiativ ved 
nt sende Orlogsskibe ud paa lange Togter til fre1n
mcde Lunde, hvor Chancen for Vinding var at Iiu<le. 

I Aarene 1840-41 blev .l!'regatten »Hellona« ::malP-deis 
s-endt paa et stort Togt til Sydamerika for at berede 
Jordbunden i disse fjerne Egne for et dansk Handels
fremstød; og faa Aar senere - i 1845 - sendtes Kor-
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vetten »Galathea« med Kaptajn Steen BiUe som Chef 
ud paa det længste Togt, nogen dansk Orlogsmand 
endnu har foretaget. Da Korvetten den 24. Juni 1845 
lettede fra København for en fin og fØjelig Vind, laa 
der ikke mindre end en Jord omsejling og ventede 
forude. Over alle Verdens syv Have skulde Danne
brog vises i et stort og beslutsomt Fremstød for dansk 
Handel og dansk Virke. 

Korvetten skulde imidlertid ikke alene være en 
Slags svømmende Agent for »Forretningen Danmark<,, 
der var ved at komme til Hægterne igen efter en lang 
og trang Tid; men den skulde ogsaa huse en viden
skabelig Ekspedition, der under Rejsen skulde fore
tage alskens Undersøgelser til Gavn for dansk Viden
skab. Og last but not least havde Steen Bille faaet 
overdraget det sørgelige Hverv at sætte det uigen
kaldelige Punktum for »Danskertiden« i Trankebar, 
som efter forskellige Forhandlinger var blevet solgt 
til England, og som Steen Bille formelt skulde over
<frage L1l delle Land. 'l'il Gengæld skulde han saa un
dersøge Mulighederne for en Kolonisation af Nico
barerne, »Feberøerne« i den bengalske Havbugt, hvor 
saa mange tidligere danske Kolonisationsforsøg var 
gaaet til Grunde. 

Den lange Rejse. 
Storm og rivende Kuling mødte Korvetten, straks 

da den rundede »Lange Maren«, Skagens Fyr, paa sin 
Vej ud i Verden. og disse Ubehageligheder fulgte tro
fast Skibet sydover gennem Nordsøen mod den en
gelske Kanal, men saa formildedes de vrede Vejrgu
der, og for en fin og medgØrlig Vind kunde Rejsen 
fortsættes over Biscayabugten, til Ankret den 18. Juli 
gik i Bund paa Reden ved Funchal, Madeiras Hoved
stad, som gennem Tiderne saa ofte har haft danske 
Orlogsskibe som sine velkomne Gæster. At disse paa 
deres Side i rigt Maal har nydt Opholdet ved den 
skønne Ø skyldes i ikke ringe Grad, at den danske 
Regering havde været saa forsynlig at vælge en af 
Øens største Vinavlere til dansk Konsul. Men allige
vel har de allerfleste Skibschefer kunnet slutte op bag 
Steen Bille, naar han i sin Rapport hjem om Opholdet 
skrev: »Som sædvanlig med vore danske Matroser var 
der ikke een Mand, der manglede eet Minut i at møde 

Dansk Orlogsmand , 
i haardt Vejr. · 
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til den befalede Tid. Ingen anden Nation gør os det 
ener.« 

Efter en Uges Ophold paa den underdejlige Ø let
tede »Galathea« og stod videre sydover mod Kap det 
gode Haab, der rundedes i Regn og Storm, mens Him
mel og Hav stod i Eet. Det onde Vejr fulgte troligt 
med op langs Afrikas Østkyst, og nogen særlig straa
lende Erindring har Galatheamændene sikkert ikke 
haft med hjem fra denne Del af den lange Rejse. 
Steen Bille skriver sørgmuntert, at han maatte indtage 
sine Maaltider siddende overskrævs paa sin Hænge
kØje højligt beklagende, at han ikke kunde se nogen 
af sine Officerer som Gæster hos sig, da han var bange 
for, at Køjekrogen ikke kunde bære mere end een 
Mand. 

Men alt faar en Ende, ogsaa det onde Havvejr, og 
den 12. Oktober fik man omsider mellem to tropiske 
Regnbyger et Glimt at se af Koromandelkysten. Den 
første Station paa Rejsen var i Sigte, og hen paa Ef
termiddagen kunde Steen Bille ankre op paa Tranke
bars Red. For sidste Gang var en dansk Orlogsmand 
naaet frem til Christian den Fjerdes gamle Koloni, 
hvorover Dannebrog havde vajet siden 1620, i mere 
end to Aarhundreder, thi kort efter 1,Galathea«s Af
gang blev det strøget for godt den 7. November 1845! 
Danmarks lille, af Forfædrene skabte tropiske Ko
lonirige begyndte at smulre bort for helt at forsvinde 
hin 31. Marts 1917, da Flaget blev strøget over de 
vestindiske Øer. 

Efter et Besøg i Kalkutta satte »Galathea« Kursen 
over den bengalske Havbugt mod Nicobarerne, hvor 
Steen Bille begejstret drømte om at se et nyt, et dansk 
Singapore vokse op omkring Havnen Pulo Milo paa 
Lilie Nicobarøen. »I min Fantasi,« skriver han, ~saa 
jeg allerede en blomstrende By at ligge paa Skræn
terne af HØjene, Bassinet indrammet af Kajer satte 
af Træ fra de omliggende Skove, den lille Flod ind
dæmmet og Moradset, der omgav den, udtørret og 
udlagt til lysegrønne Rismarker. Jeg saa Byen udvide 
sig lidt efter lidt langs Kysten nordefter med· smukke 
Villaer paa HØjderne, Reden fuld af Skibe og Pulo 
Milo ryddet og forvandlet til Skib:wærftE'r og pran
gende med luftige Kasernebygninger og oppe paa 
Øens nordØstlige Pynt et lfi~e Fort ... « 



Dansborg i Trankebar, som Ove G:iedde byggede 1620 og som staar endnu. 

Steen Billes straalende Fremtidsdrømme blev imid
lertid kun Drømme. Den frygtede Nicobarfeber, der 
allerede tidligere havde slaaet forsvarlig Bom for alle 
danske Kolonisationsforsøg, blev ogsaa denne Gang 
den stærkeste, og knapt to Aar efter, den 10. Juni 
1848, strøg Korvetten » Vaikyrien« det danske Flag 
over Pulo Milo. De sidste Kolonister blev fØrt bort 
fra Feberhelvedet, der laa hen som herrelØst Land, 
til Englænderne tog det i Besiddelse i 1869. 

Fra Nicobarerne stod ))Galathea« videre paa sit Fre
dens Erobringstogt. Singapore, Batavia, ManiHa og 
Macao var de næste Havne, Skibet naaede frem til i 
Østens Eventyrriger. Saa blev Kursen mod Kanton 
og Hongkong i det himmelske Rige, hvor danske Ki
nafarere havde handlet og tusket gennem Aarhundre
der, og hvor nu nye Venskabsbaand blev knyttet gen
nem Korvettens Besøg, Venskabsbaand, der blev yder.:. 
ligere udbyggede og befæstede to Aartier senere, da 
Fregatten »Tordenskjold« ankrede op i de samme 
Vande. Den kom dog ikke paa et festligt Besøg men 
for at hjælpe Store Nordiske Telegrafselskabs Mænd 
med at udlægge de fØrste Telegrafkabler i det fjerne 
Østen. 

Flaadeu og »Store Nordiske<d 

Det var som bekendt C. F. Tietgen, en af Danmarks 
største Sønner gennem Tiderne, der skabte »Store 
Nordiske« som saa mange andre blomstrende Virk
somheder, der endnu den Dag i Dag kaster Glans over 
Danmarks Navn, men Regeringen gav ham sin varme
ste Støtte og stillede bl. a. Fregatten »Torden.skjold« 
til Selskabets Raadighed. Den 4, April 1870 afgik Ski
bet fra København og naaede via Suezkanalen, som 
det passerede som det første danske Krigsskib, over 
til Hongkong den 16. September for at begynde Ar
bejdet med Udlægningen af Kablerne. Desværre viste 
det sig, at begge de to Kabler, »Tordenskjold« havde 
haft mPd sig fra F.ngland var uhrugE>ligP. 

Men under disse for Selskabets Prestige saa kritiske 
Omstændigheder stillede »Tordenskjold«s Chef sit 
Skib og sine Folk fuldstændigt til Raadighed for den 
unge søofficer, LØjtnant Eduard Suenson, en Søn af 

Sejrherren fra Helgoland den 9. Maj 1864, som Tietgen 
havde valgt til at lede Arbejdet ovre i Østen. I Løbet 
af 2% Maaned blev de genstridige Kabler gennem
gaaet og repareret om Bord i »Tordenskjold« inde i 
Deep Water Bugten ved Hongkong. Og da det store 
Arbejde var vel tilendebragt, kunde Fregatten ende
lig staa til SØs igen for at fuldfØre det stolte Værk, 
som danske Mænd havde begyndt i det fjerne Østen. 
Dag efter Dag, Uge efter Uge gik med at strække de 
lange, svære Kabler først mellem Shanghaj og Naga
saki og derpaa mellem Vladivostock og Nagasaki; og 
først efter 7 lange Maaneders Forløb kunde :.,Torden
skjold«s Salutkanoner den 30. August 1870 fortælle 
Nagasakis gule Indbyggere, at nu var Værket til Ende. 
Danske Mænd havde sluttet Telegrafens Ring i den 
fjerne Orient. 

En Uge efter lettede »Tordenskjold« og stod hjemad 
igen. Foochow, Amoy, Singapore og Gibraltar hilste 
den danske Fregat velkommen, til den endelig den 
2. Januar 1872 ankrede paa Københavns Red, 666 Dage 
efter at den havde sagt Farvel til Kongens By fØr 
Færden til Østen. 

KØbenhavnske Borgere hyldede ved en storslaaet 
Fest »Tordenskjold«s Mænd for deres ypperlige Ind
sats for Fædrelandets Interesser, og Cm·l Ploug havde 
skrevet en Sang, hvori det bl.a. ]:i.ed: 

I har ej Øvet Heitedaad, 

af intet Blod blev Planken vaad, 

Kanonerne sang kun Choral 

til Hilsen og Signal, 

Men I har baaret over SØ 

Kulturens spiresvangre Frø, 

og gennem Havets Afgrund lagt 

en Vej for Ordets Magt. 

Det ugæstfri Japan. 

Fra Kantons Havnestad Vampoa, hvor »Galathea«s 
Mænd efter den kinesiske Guvernørs indstændige An-
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modning haandfast ordnede et kinesisk Overfald paa 
den europæiske Koloni, satte Steen Bille Kursen mod 
Japan i Haabet om at kunne bryde Vej ind i den op
gaaende Sols Rige for dansk Handel. Men Ilaabet ;,;iog 
fejl; de brave Japanesere vilde ikke have noget at 
gøre med de fremmede Djævle. Først tyve Aar senere 
vækkede et engelsk-amerikansk-fransk Flaadebom
bardement af Havnebyen Shimonoseki Landet af en 
250-aarig Tornerosesøvn og fik det til snart særdeles 
villigt, at gaa i Lære hos Vesterlandene. For Steen 
Bille og hans Mænd forblev Landets Porte imidlertid 
lukkede, og han vendte derfor det ugæstfri Rige Ryg
gen og stod ned mod de mere smilende SandwichØer, 
hvor Korvetten blev liggende i hele tre Uger for at 
komme sig ovenpaa Skuffelsen. 

Fra disse solskinsfyldte Kyster gik Farten videre 
over Stillehavets Uendelighed mod Sydamerika, hvor 
Havn efter Havn blev gæstet for at undersøge Mulig
hederne for en dansk Indsats paa de derværende Mar
keder, indtil omsider alle Chancer var p1Øvet, og 
Hjemrejsen rundt om det evigt stormende Kap Horn 
kunde begynde den 14. Marts 1847. 

Med en hujende Orkan i »Halen« lænsede Korvetten 
rundt om Hornet. Det var en spændende Sejlads. 
»Hvert Øjeblik,« skrev Steen Bille, »ventede jeg at se 
min Fok blæse ud af Ligene eller Fokkeraaen at 
knække. Der var intet at gøre. Det maatte holde, saa 

&. Mi.imtaP..t St.oJiUr.øik. 
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længe det kunde, og det holdt ogsaa; men svære var 
Korvettens Anstrengelser i dette forrygende Vejr.« 

»Galathea« var et ypperligt Søskib, der elegant kla
rf'de. alle Hornets Angreb og velbeholdent nuuede frem 
til Østkystens Byer: Montevideo og Rio de Janeiro, 
indtil det omsider i Bahia sagde Farvel til de frem
mede Verdensdele, spændte sine hvide Sejl og stod 
nordpaa, stadig nordpaa, indtil man om Bord endelig 
den 22. August om Aftenen kunde begynde »at lugte 
Land«. Det var Duften fra Jyllands Marker og Agre, 
der drev ud over søen for at byde Danmarks sønner 
velkommen hjem til Fædrelandet. 

Den lange Rejse var endt, men den var ikke gjort 
forgæves. Overalt i Havnene havde Steen Bille og 
hans civile og militære Hjælpere sØgt at veje Chan
cerne for danske Fremstød. Betydende og indsigts
fultle Mæutl vai· blevel iutlsaL som dauske Kousuler 
paa de forskellige Pladser for at varetage danske In
teresser paa Stedet, og samtidig var der blevet ind
samlet et stort videnskabeligt Materiale, der senere 
blev dansk Videnskab til megen Gavn. 

Steen Billes NicobardrØmme brast. Men hans Ind
sats for dansk Handel og Virke ude i den store, skønne 
Verden levede videre, Danmark til Nytte og Ære. 

CARL ALLERS ETABLISSEMENT A/s 



U nder denne Krigs frygtelige Luftbombardementer 
har ikke mindst Hyfot fra de faldende Bomber 

slaaet Befolkningen med Rædsel. Og dog er dette 
Hyl naturligvis i sig selv lige saa uskadeligt som Tor
denen. Ja ret beset er det i Modsætning til Torden
braget - der jo kommer efter Lynet, fordi dette gaar 
mange Gange hurtigere end den Lyd, det frembringer 
- i Virkeligheden en Advarsel fra den kommende 
Bombe. 

Aarsagen til Bombehylet er jo nemlig de Luft
bØlger, der opstaar, naar Bomben presser sig Vej 
ned gennem Luften: Den kaster dem til Siderne og 
fremad paa hele sin Bane, lige fra den udlØses af 
Flyveren, indtil den rammer sit Maal. Naar Bomben 
har naaet en vis Hastighed, bliver disse LuftbØlger 
til LydbØlger, hvilket vil sige, at saa hører vi dem 
som Lyd, naar de rammer vore Trommehinder. -
Og jo større Hastighed, Bomben faar, jo stærkere bli
ver naturligvis denne Lyd: Den begynder som en 
Hvislen, men ender som et Øre-sønderrivende Hyl. 

Men Betingelsen for, at dette Hyl skal virke som 
en Advarsei - d. v. s. komme fØr Bomben - er jo 
naturligvis, at dets Lydbj:llger gaar hurtigere end 
Bomben. Og det gØr de i de fleste Tilfælde. 

Naar en Bombe kastes, vil den falde med stærkt 
voksende Hastighed. Og tager vi et Eksempel, hvor 
den er kastet fra en Højde af 5000 Meter, vil denne 
Hastighed, der maales som »Meter i Sekundet« 
(m/Sek.) samt den Tid, der er gaaet se saaledes ud: 

I Hastighed 
Tid: 

Pkt. Fald 
fait Pr. 1000 m 

1. Efter 1000m 140 m/Sek. 14 Sek. 
2. )) 2000m 200 )) 20 )) 6 Sek. 
3. )) 3000m 250 )) 25 )) 5 )) 

4. )) 4000m 290 )) 29 )) 4 )) 

5. )) 5000m 320 )) 32 )) s }) 

Man lægger straks Mærke til, at ganske vist stiger 
Bombens Faldhastighed paa disse 5000 Meter meget 
stærkt, men den naar dog alligevel ikke Lydens Ha
stighed, der som bekendt er ca. 330 Meter i Sekundet. 
- Dette vil altsaa sige, at Bombehylet hele Tiden 
har det. Forspring, der er nødvendigt, hvis vi skal 
høre det, før Bomben naar os. 

Der er dog her begaaet en lille Fejl, der ganske 
vist ikke forrykker dette Resultat i Almindelighed, 
men alligevel spiller en Rolle, hvis man skal besvare 
det vigtige SpØrgsmaal: Hvor tidligt hører man Bom
behylet, og hvor lang Tid har man derfor til at bringe 
sig i Dækning 

Bombens Faldtider er nemlig rigtige nok. Men den 
bevæger sig jo ikke blot lodret. Den har tillige en 
vandret Hastighed, som i Begyndelsen er tilnærmel
sesvis den samme, som Maskinen havde i Udkast
ningsØjeblikket. Regner vi f. Eks. denne Hastighed 
til 360 km i Timen, eller 100 Meter i Sekundet, vil 
Bomben altsaa under det 1000 Meters Fald fra Pkt. 1 
til Pkt. 2, der tager 6 Sekunder (se Fig. 1), samtidigt 
bevæge sig 6 X 100 = 600 Meter vandret. Dens virke
lige Bane bliver derfor - som vist paa Fig. 2 -

skraa, samt ikke 1000, men 1150 Meter, og Lyden skal 
som FØlge heraf gaa dette længere Stykke Vej. 

Dette spiller næsten ingen Rolle, saalænge Bom
bens Faldhastighed kun er ringe. Men jo større Fald
hastigheden efterhaanden bliver, jo stærkere vil Bom
ben hale ind paa Lyden. - Selv om denne samtidig 
faar den Fordel, at dens Vej bliver lidt kortere, fordi 
Bombens vandrette Hastighed efterhaanden aftager 
og dens Bane derfor bliver noget stejlere. Ogsaa dette 
er vist paa Fig. 2. (Punkterne viser tilbage til Fig. 1). 

Hvad betyder nu dette i Praksis? 
Ja, vi kan altsaa nu tegne Bombebanen og kender 

baade Bombens og Lydens Hastighed og Tider i dens 
forskellige Dele. Erfaringen har endvidere vist, at 
Bombens LuftbØlger først er blevet saa stærke, at 
de opfattes som Lyd, naar Bomben er faldet ca. 1000 

'Bomhn : b 5-ek 
L ':f cl c.:,"I, : o ~ '' 

"Berno.en,: 3 ,Se/<: 
L, '::J'cl"-""- : g, l. " 
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Meter, altsaa passerer Pkt. 1. Og vi vil derefter ved 
nogle Eksempler undersøge, hvor tidligt man hØrer 
Bombehyl•et fØr Nedslaget. 

Fig. 3 illustrerer disse Eksempler, idet der dog med 
Hensyn til Detailler tillige henvises til de 2 andre 
Figurf'r 

u J;ooom. 

'' 'tooom. 
11 !looom. 

Eksempel, A: Naar Hylet begynder i Pkt. 1, og vi 
selv staar i Pkt. 2, vil Lyden naa os (som Fig. 2 viste) 
paa 3¼ Sek., men Bomben fØrst efter 6 Sekunders 
Forløb. - Dette vil altsaa sige, at Bombehylet kom
mer 21/2 Sekund fØr Bomben. 

Eksempel B: Regner vi stadig, at Hylet begynder i 
Pkt. 1, men staar vi denne Gang selv i Pkt. 3, er 
Bomben (ifØlge Fig. 1) 11 Sekunder om at naa os, 
medens Lyden kun er 7 Sekunder om Vejen. - I 
dette Tilfælde kommer Advarslen altsaa 4 Sekunder 
fØr Bomben. 

Dette vii aitsaa sige, at naa,· en Bombe kastes f1·a 
2000 Meters HØjde, har vi - advaret af dens Hyl, -
2¼ Sekund, og n:aar den kastes fra 3000 Meters Højde 
4 Sekunder til at søge Dækning i. - Dette er ikke 
meget, hvis det gælder om at søge et Beskyttelses
rum. Men det er mere end tilstrækkeligt til at kaste 
sig i en Grøft el. lign. for at undgaa Sprængstykkerne 
fra Nedslaget. 

Kastes Bomben fra større Højde end 3000 Meter 
(Eksempel B), bliver Regnestykket straks vanskeli
gere, fordi man ikke er helt klar over, paa hvor stor 
Afstand - d. v. s. fra hvor stor HØjde - man kan 
hØre Bombehylet, baade naar henses til dets egen 
Styrke og til atmosfæriske Forhold som Skyer m.m., 
der kan hæmme eller dæmpe Lydbølgerne. 

Mange mener, at netop den store Højde, der jo sam
tidig giver stor Faldhastighed, gØr Hylet saa stærkt, 
at det kan hØres fra meget store Højder. - Og hvis 
de har Ret, vil Bombehylet stadig bevare sit For
spring. 

Eksempel C: Kastes Bomben f. Eks. fra 5000 Meters 
HØjde, viser Fig. 1, at Bombens Faldtid fra Pkt. 1, 
hvor Hylet etableres, til Pkt. 5 er 18 Sekunder, me
dens Lyden kun vil bruge ca. 14 Sekunder om at 
gennemlØbe den virkelige Bane, der er ca. 4500 Meter. 
- Tiden meUem Hyl og Nedslag er altsaa stadig, trods 
Øget Faldtid i den sidste Ende af Banen, ca. 4 Se
kunder. 

Her er jo imidlertid forudsat, at Hylet virkelig 
kan hØres fra 4 km's Højde (fra Pkt. 1 til Pkt. 5). 
Men hvis det fØrst kan hØres fra en HØjde af f. Eks. 
2 km, bliver Forholdet et andet. .b'or saa indhenter 
Bomben, som tidligere omtalt, Hylet. 
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Er Bomben nemlig kastet fra 5000 Meters Højde, 
men kan man fØrst hØre Hylet, naar den passerer 
Pkt. 3, (d. v. s. i 2000 Meters HØjde, naar vi stadig 
staar i Pkt. 5), vil det ses, at Bombens Faldtid fra 
Pkt. 3 til Pkt. 5 er 7 Sekunder, medens Lyden maa 
brngf' 6,3 Rf'kunnE'r om at gf'nnE'mlØhE' df'n virkE'ligf' 
Banes 2100 Meter (se Fig. 2). - Hylet adwrer aitsaa i 
dette Tilfælde kun 0,7 Sekunder fØr Nedslaget. Dette 
er et meget kort Tidsrum til at dække sig i, men 
alligevel nok for den trænede Soldat, der har lært 
paa Eksercerpladsen eller i Praksis at handle ganske 
automatisk. 

Antagelig vil man dog ' mange Tilfælde hØre Hylet 
fra større Højde end 2 km. Hertil kommer, at der i 
denne Udredning endnu ikke er regnet med Luftmod
standen. Og denne spiller ganske vist ingen større 
Rolle ved lave Faldhastigheder; men til Gengæld 
hæmmer den Bombens Fart betydeligt, netop under 
Hastigheder, der opstaar efter Udkast fra store Høj
der. - Og derved Øges Lydens Forspring atter i 
nogen Grad. 

Selv om Bomberne udkastes fra stor Højde, er 
deres Hyl - hvor stærkt de end paavirker Nerverne 
- derfor, saaledes som det blev hævdet i Begyndel
sen af denne Redegørelse ikke alene lige saa uskade
lige som Tordenen. - I Modsætning til denne, der 
kommer efter Lynet, er Bombehylet en Advarsel fra 
den kommende Bombe. Og selv om Erfaringerne fra 
denne Krigs mange Luftangreb endnu ikke er fuldt 
tilgængelige, er der ingen Tvivl om. at Bombehylet, 
især under Feltforhold i aaben Mark, har reddet man
ge Menneskeliv. 

Naar disse Erfaringer en Gang kommer frem, vil 
det maaske tillige vise sig, at trænede Folk er i Stand 
til at kende ikke alene Bombens Art, men ogsaa dens 
Bane (d. v. s. hvor den vil slaa ned) paa Hylet; -
akkurat som de gamle Frontsoldater kan kende Kano
nernes Granater paa deres særlige Lyd og endda med 
tilnærmelsesvis Sikkerhed bestemme, hvor Nedslaget 
vil finde Sted. 

En Granat fra Feltkanonen bliver ganske vist ud
skudt med en Hastighed (ca. 500 m/Sek.), der er ad
skilligt større end Lydens. Men allerede naar den 
har tilbagelagt de fØrste 1500 Meter, gaar den og 
Lyden dog nogenlunde lige hurtigt; og i Resten af 
Banen vil Lyden faa et stadig større Forspring. Paa 
en Skudafstand af 5000 Meter bliver dens Forspring 
paa denne Maade ca. 2¾ Sekund; og hvis det drejer 
sig om Haubitz-Granater, der gaar betydeligt lang
sommere end Feltkanonens Projektiler, bliver For
springet langt større. 

Men selv halve Sekunder har deres Betydning for 
den Soldat, der ved, at Sprængstykkerne fra Ned
slaget gaar skraat opefter, og at der derfor er en ikke 
ringe Sikkerhed for den liggende Mand, er Terrainet 
end aldrig saa fladt. 

»Eksercerpladsens Sved sparer Blod«, er en Sæt
ning, som den erfarne Frontsoldat ofte har maattet 
erkende Rigtigheden af. Mange er ramt, fordi de 
i;pilrlte 'Tiden med at forsøge at naa et Bei;kytteli;es
rum eller blev staaende raadlØse, - i Stedet for at 
lystre Bombens Hyl eller Granatens Hvin lige saa 
automatisk og hurtigt som Sergentens 1>Fald ned« i 
de gode, gamle Dage paa Kasernen. 



HRIGENS 
Vi bringer en Række 
aktuelle Billeder fra 
Krigens vidtspredte 
Fronter: 
1. Moderne tysk Røg

granat, 

2. Tysk Forpost paa 
Øetfrontens Nord
afsnit, 

3. Russiske Stød
tropper. 

4, Amerikansk Tank 
i Italien, 

5. Tysk Motor-Trans
port i Abruzzerne. 

6. Stillehavsøen Tara
wa efter en ameri
kansk Landgang. 

FRONTER 



T allinn (eller Reval) er Genstand for 

Opmærksomhed 
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Slottet med 
»lange 
Herman« (tv.) 
i Tallinn 

Russisk Droskekusk 

Bymuren med 
Set. Olai Kirke 

Under Kampene paa den russi
ske Østfront er Estland og dette 
Lands Hovedstad TaUin - eller 
som vi Danske bedre kender den: 
Reval - blevet Genstand for Op
mærksomhed. 

Byen blev som bekendt grund
lagt i 1219 af Valdemar Sejr efter 
Sejren over de estniske Hedninger, 
hvor Dannebrog ifØlge Sagnet 
»faldt fra Himlen nede. Fra Dan
skertiden er endnu bevaret mange 
Bygninger, bl. a. Stykker af Bymu
ren og det gamle Slot, hvor Præ
sidenten residerede lige til 1939. 
Sammenbygget med Slottet knej
sede desuden et hØjt Udsigtstaarn, 
hvis Navn >Lange Herman« vid
ner om, at man endnu ikke har 
glemt den danske Indflydelse paa 
Byens Udvikling. 

Fra Svenskertiden stammer en
delig f. Eks. Sarkofagen i Domkir
ken, hvor den svenske Feltherre, 
Pontus de la Gardie og hans Hu
stru, der var en Datter af Johan 
III, hviler; desuden fortæller man
ge Bastioner og Beboelseshuse om 
Sveriges Storhedstid. 

Pontus 
de la 
Gardics 
Sa1·kofag 
i Dom
kirken i 
Tallinn 



VINTERØVELSER I SVERIGE 
I store Dele af Sverige er Vin

ter~m den længste Aarstid, og selv 
i 8yd-8vE'rif.E' varE'r dE'n 3-4 Maa
neder. - Derfor er ·det nødven
digt, at de svenske Tropper er vel
trænede i Vinterkrig. 

Det kræver strenge Øvelser; men 
naar Maalet er naaet, bliver Vin
teren til Gengæld en sikker For
bundsfælle mod en Modstander, 
der ikke er lige saa godt trænet 
og udrustet til at taale Strabadser
ne og overvinde de specielle Van
skeligheder, der fØlger med Kulde 
og Sne. 

Billederne viser, hvorledes den 
svenske Hær helt oppe i Norrland 
hor toget Renen i sin Tjenei>te i,Oln 

Trækdyr. Længere sydpaa anven
des Tanks og Biler, der spændes 
for Skitropperne, naar disse skal 
flyttes særlig hurtigt fra et Sted 
til et andet, og over hele Landet 
ser man i disse Maaneder Skipa
truljerne selv glide gennem Ter
rænet. 

Den finske Hærs Hjemmesløjd 

Soldaten bruger sin Fritid paa 
forskellig Maade. Nogle spiller 
Kort, andre læser eller skriver 
Breve; og en stor Del fortsætter 
med de Fritidsarbejder, de be
skæftigede sig med i det civile Liv. 
Her indtager HjemmeslØjden en 
fremskudt Plads, og Billedet viser 
Sergent Tormlilas' Kollektion, der 
for nylig fik 1. Præmie paa en 
finsk Udstilling. 

Et frif og enigt Norden Ungsvensker
ne, det svenske 

K. U., har 
spredt den vi
ste Plakat over 
hele Sverige. 
Den prunger i 
gult, hlaat, rØ<lt 
og hvidt, og 
kobler Sveriges 
Fremtid til det 
fri og enige 
Norden. 
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,,Fritidens Glæder'' 
PAPIRHANDEL 
BOG'rRYKKERI 
HOGHANJJ.H:L er en ny national Richs-Billed Serie af samme 

samlermæssige Værdi som de tidligere Richs-Bll
led 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 

Indreg. Varemærke 

200,000 Samlere N. Ola.f' lYI.øller 
Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (tl.re - fem - seks) 
(5 Ledninger) 

,, 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
lige, Billed-Tekster aftrykt. Albummet er des
uden smukt illustreret af Ebbe Sadolin, og Om
slagstegningerne er af Sikker Hansen. 
Billederne findes i Richs-Pakkerne, og Albummet 
vil udkomme i Løbet af Foraaret 1944, men kan 
allerede bestilles nu enten hos Richs eller der, 
hvor man plejer at købe Richs og JAEA, 
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Lolland-Falsters Folketidende 

Nykobing F. Telefon 6~ l - ro3 
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Baagøe a Riber 
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~ ... . ·• 
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NUMMER 3 . APRIL 1944 . 3. AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Pos/væsnet 

For D~ Fremtid 
50 Aar efter vor sidste Krig holdt Professor Høff
ding i Det leg!. Teater til Veteranerne en Tale, 
der altid 1r.l have Gyldighed, ogsaa i Dag, da der 
er gaaet 8~ Aar. - Den gamle Professor sagde 
blandt andet: 

D et er en Tak, vi har at bringe. Vi har i Dag Mænd 
ibla:idt os, som i hint mØrke Aar satte Livet ind 

for deres Land, og som under haarde Vilkaar med 
Mod og Sejghed, med Opofrelse og Udholdenhed kæm
pede for deres Folks Ret. Krigsaaret gav Lejlighed til 
Udfoldelse af nogle af de bedste Egenskaber, vort 
Folk besidder, og i dem, der drog ud til den ulige 
Kamp, ser vi Forbilleder for, hvad dansk Mod og 
Mandighed kan øve. Det er ikke altid de ringeste 
Bedrifter, som ikke naar Maalet. Historien taler mest 
om de Sejrende, om de Lykkelige, der naar de store 
Maal, orr_ Erobrerne, der breder sig i Verden, om 
Magtudfoi.delsen og om Overlegenheden. Den taler 
ikke meget om den Kraft, der brødes i forgæves 
Kamp, om den Opofrelse, der ikke formaaede at redde, 
om den :?orsagelse og den Standhaftighed, der ud
vistes i ,haablØs Strid. Og dog kan der netop heri røre 
sig noget af det dybest Menneskelige, af det, der gør 
Mennesket til Menneske, - Evnen og Driften, som 
tager Arbejdet op, hvor det er sat, og ikke lader Vil
lien kue af Fare og Nød. Ogsaa Handlinger af denne 
Art hører Historien til og bØr have deres Plads i Be
drifternes Rækl!:e. En Helt maales ikke efter, hvad 
der vand-::es, men fØrst og fremmest efter, hvad han 
har villet ,og hvad han har virket. 

Vor Histories Tragedie gennem de sidste tre Aar
hundrede:, - den, der gØr, at vi nu, som en Digter 
har sagt, kun bor i en FlØj af vore Fædres Borg, -
skyldes for en stor Del vor Beliggenhed. 

Men Aarsagen til vor Histories Tragedie ligger sik
kert ogsaa noget i vor Folkekarakter, saaledes som 
den har u:iviklet sig gennem Tiderne, og saaledes som 
vi, naar -:i vil gribe i vor egen Barm, kender den 
den Dag i Dag. Der er noget, som ogsaa i Livets dag
lige Færd trykker vor Stræben og hindrer et højere 
Sving: Manglen af en Begejstring, der kan overleve 
de enkelte Øjeblikkes Stemninger, - af en samlende 
Kraft i de enkeltes Sind og i Folket som Helhed. Alt 
for vege er ofte vore Følelser, og en ubegrundet Til
lidsfuldhe::l. hæmmer, i Forening med Tilbøjelighed til 
at gøre L:.vet til Spøg, alt for ofte vor Villies Energi. 
Det viser sig den Dag i Dag, og det var ogsaa ejen
dommelig: for den Tid, der gik forud for Ulykkes
aaret for 50 Aar siden. 

Og dog er vor Historie stolt, - ved Modstanden, 
der saa tappert øvedes mod Overmagten, ved det 
Sejge og Ufortrødne i Modgangen, ved Evnen til at 
rejse sig paany, til at ryste det kuende af sig, tage 
Livet op igen og se Lyset dæmre trods de mørke 
Tider. Det er ogsaa denne Side af vort Folks Ka
rakter, der især lagde sig for Dagen for 50 Aar siden. 

Som den unge Officer paa DybbØl vil vi her i Dag 
gøre Honnør for Eder, I tapre, stolte og ufortrødne 
Mænd. Men den bedste Oprejsning faar I, dersom I 
har FØlelsen af, at det Land og det Folk, I kæmpede 
for, vel er værd at slaa e. Slag for. Der vil kræves 
Mod og Arbejde af vort Folk, hvis det skal hævde sin 
selvstændige Plads i Folkenes Rækker. Men der vil 
Eders sejge Kamp og Eders Fædrelandskærlighed 
staa som Vidnesbyrd om aet Sind og den Kraft, der 
bor i vort Folk. 

Hvad der holdt Eder oppe i Farens og MØjens Tid, 
det var det Inderste i et Folks Sjæl, Kærlighed til 
Landet, Trofasthed mod dets Minder, Ønsket om, at 
det maa bevare Friheden til at leve sit eget Liv. Hvad 
Digteren siger om Mindet, - at det lader som ingen 
Ting, er dog et lØnligt Kildespring, - det gælder 
ogsaa om Fædrelandskærligheden. Den kan ofte synes 
at være forsvunden; den mærkes ikke altid i Dagens 
travle, spredte Færd. Og dog rører den sig i alt ær
ligt Arbejde, i Alt, hvor vi lever med hele vor Sjæl, 
for saa at rejse sig med Vælde i de afgørende Stunder. 

Saa hilser vi da de Mænd, der for et halvt Aar
hundrede siden i mørke og tunge Dage stred for Dan
mark! Vi beder dem med os holde Haabet oppe om 
en lys og hæderfuld Fremtid, som de vovede deres 
Liv for at sikre! 

Professor Harald Høf!dings Autograf, skrevet 



Kommunelærer M, Hartling 

l(graktero pdragelse 

Kommunelærer Jl,1. Hm·tlinu. 

Sidste N1·. af »Folk og Væ1·n« bragte et Interview 
med Rektore1·ne paa Sorø og Herlufsholm, de1· 
udtalte sig om Karakteropdragelse og Disciplin. 
Til at belyse dette SpØrgsmnal, ogsaa fra Folke
skolens Side, hm· vi ikke kunnet finde nogen, 
der kan tale med stø1·re V ægt end den mange
aarige Formand for Københavns Kommunelæ
rerforening, Kommunelærer M. H n r t ting, 
der netop paa indstændig Opfordring fra alle Si
der har besluttet atter at lade sig stille til Valg. 

Det er et Tidens Tegn, at der ved den Gallup
UndersØgelse, der omtales i sidste Nummer af 

»Folk og Værn«, er 62 pCt., som mener, at Skolen i 
højere Grad end nu bØr lægge Vægt paa Karakter
opdragelsen og bØr stille stærkere Krav til Børnenes 
Pligtfølelse og Disciplin. 

Dette Resultat kommer ikke overraskende. Det 
falder nøje sammen med den Kendsgerning, at Spørgs
maalet om at lægge stærkere Vægt paa Karakter
opdragelsen har været ivrigt debatteret herhjemme 
i de senere Aar, specielt siden den 9. April 1940, og 
det er værd at lægge Mærke til, at denne Diskussion 
spontant rejstes ude i Folket. Grunden hertil er vel 
den simple, at der her røres ved det dybeste og mest 
alvorlige af alle OpdragelsesspØrgsmaal; det forstaar 
ansvarsbevidste Forældre rent umiddelbart, ligesom 
de forstaar, at er der begaaet Fejl og Forsømmelser 
paa dette Omraade, saa er det livsvigtigt at erkende 
dette og søge dem rettet. 

Nu er det ejendommeligt at iagttage, at inden for 
Skolekredse er denne Diskussion ofte gledet ind paa 
et Sidespor. En Række af vore dygtigste Pædagoger 
peger paa, at Skolen i de sidste 20-30 Aar har ar
bejdet for bedre Metoder, for en stærkere Differen-
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og 

Disciplin 

tiering af Børnene, for individuel Undervisning, for 
Selvvirksomhed o. s. v., og alt med det Formaal at faa 
Børnene bedst muligt oplært, men sandelig ogsaa for 
at udvikle . dem til dygtige og helstøbte Mennesker, 
altsaa ogsaa med Sigte paa Karakteropdrageisen. Og 
naar Diskussionen er naaet til dette Punkt, er den 
gerne gaaet i Staa, thi tilsyneladende er a:t jo i den 
bedste Orden. 

Ha1· vor Indstilling været rigtig? 

Jeg er dog sikker paa, at Tusinder i vo::-t Folk -
baade Forældre og Skolefolk - har en kla!' Fornem
melse af, at hvis man standser her, glider man uden 
om det egentlige, uden om Kernepunktet i Sagen, Og 
mon der ikke hos os alle - ogsaa hos dem, der hæv
der, at alt er i Orden, sidder en Brod tilbag~ i Sindet, 
som irriterer og gnaver, og som ikke fjernes ved et 
nok saa varmt Forsvar for de Metoder og Veje, Sko
len har fundet paa og med saa stor Dygtighed an
vendt i sit daglige Arbejde. 

SpØrgsmaalet er jo nemlig slet ikke, om vore Me
toder har været rigtige eller gale, eller cm der er 
sket store Fremskridt paa Undervisningens Omraade. 
Nej, SpØrgsmaalet er det i denne Forbinde:.se uende
ligt vigtigere, om hele vor Indstilling ha,· -oæret rig
tig. Om vi har forstaaet og i vor Gerning 'l.ist, at vel 
var det af stor Betydning at arbejde paa, at Børnene 
blev dygtige til at skaffe sig noget at leve af, men at 
det alligevel var af langt større Vigtighed, om de fik 
noget at leve for. Om vi med andre Ord - ud over 
Indlæringen af Kundskaber - havde et Mæl at stile 
imod, et Ideal at se hen til, et Livsgrundlag at bygge 
paa, som vi gerne vilde bringe videre til de Børn, 
der var os betroet. 

Saaledes maa Problemet sikkert stilles, hvis man 
skal komme det nærmere ind paa Livet. Men naar 



det saa e!' sket, er det nødvendigt at gøre sig fØl
gende klart: 

1. At Skolen paa dette Omraade nødvendigvis maa 
staa i den dybeste Sammenhæng med hele den Ind
stilling, der præger Tidens aandelige og materielle 
Liv, og derfor kan den ikke bære den væsentligste 
Del af Skylden for en eventuel Misere. 

2. At Vi her som fØr nævnt rører ved meget dybe 
og alvorlige Spørgsmaal for hele vort Menneskeliv. 
Og ingen bør tro, at vi naar til Bunds i Sagen an
gaaende Karakteropdragelse, hvis man ikke har Mod 
til at se åette lige i Øjnene. Det er med andre Ord 
saaledes, ct i SpØrgsmaalet om mulige Brist i Karak
teropdragelsen kan vi ikke nøjes med at undersøge 
Skolens Fag og Metoder. Karakteropdragelse er ikke 
noget, ma...'l faar eller kan yde for en billig Penge. 
Den kræver vor Personlighed; den stiller os over for 
Selvopdragelsens alvorlige Problem; vi skal kunne 
give af neget, vi først selv maa eje. Metoder og Fag 
kan være i den bedste Orden, uden at Karakter
opdragelsens Problem i ret hØj Grad berøres heraf. 

3. At denne Side af Opdragelsen i første Række 
angaar Hjemmet og dernæst Skolen i Forstaaelse og 
Samarbejåe med Hjemmet. 

Grundskaden: Lydigheclsbegrebets Forflygtigelse. 

Men hvordan staar det saa til i Hjem og Skole? 
Er der noget i Vejen? Hertil maa vel siges, at der 
altid er noget i Vejen paa dette Omraade, det svæ
reste af alle. Men siden Spørgsmaalet har trængt sig 
saa stærkt frem i disse Aar, er det vel ogsaa sand
synligt, at der netop nu er noget særligt i Vejen. 

Vender vi os først til Hjemmene, ser vi hvor uhyre 
almindeligt det er, at disse maa give op over for 
deres BØrn, fordi de ganske har mistet Holdet paa 
dem. HerO!ll er der talt og skrevet meget, og mangt 
og meget fØres frem som Undskyldning for Hjem
mene: Boligmiseren, Skilsmissernes Stigen, Hjemmets 
Forringelse, fordi baade Far og Mor arbejder ude 
hele Dager: o. s. v. Alle disse Ting betyder uden Tvivl 
en Del og forklarer Ulykken for mange Hjems Ved
kommende. men alligevel afdækker de sikkert ikke 
den egentlige Grundskade. Denne bestaar efter min 
Opfattelse i en Forflygtigelse af Lydighedsbegrebet, 
der har ført til, at overordentlig mange Børn ikke 
mere ved, hvad det vil sige at være lydige. 

Det er karakteristisk for vort Aarhundrede, at Or
det Lydighed i sin gamle prægnante Betydning nær
mest har ·.ræret et uartigt Ord - ogsaa i en Del 
pædagogiske Kredse. Man vilde nok høre om Lydig
hed, men kun om den Lydighed, der fremkom, naar 
Barnet var blevet enigt med sig selv om, at det nok 
vilde rette sig efter, hvad der blev sagt. Dermed var 
det gamle Lydighedsbegreb simpelthen forsvundet i 
den tomme Luft. Det hele blev til et Diskussions
emne, en Sag fyldt med Tvivl og Kritik, og den, der 
led og rimeligvis hele Livet korri til at lide herunder, 
var netop Barnet. Thi frivillig Lydighed, der ud
springer af ens Overbevisning og hjertelige Tilslut
ning, er naturligvis den fineste og bedste, og alle 
Vegne, hvor vi kan faa den frem i Barnet, er vi paa 
ret Vej. Men er dette sandt, saa er det lige saa sandt, 

at man overidealiserer Barnet, hvis man bygger paa 
den Tro, at den . Vej alene strækker til. Og denne 
Overidealisering, denne Dyrkelse af Mennesket som 
godt fra··. Naturens Haand, var ogsaa en af Tidens 
skæbnesviirigre Fejltagelser, som satte sit dybe Præg 
paa Opdragelsen. Der er for mig ingen Tvivl om, at 
vi øver Uret mod Barnet ved at kaste det ud i ':'vivl 
og Overvejelser, der kan føre til indre Konflikter, 
som det ikke mægter, og som let fører til OplØEning 
i dets Karakter, og det gØr man, hvis man lader Op
fyldelsen af Lydighedskravet bero paa Barnets fri
villige Tilslutning. Barnet har i allerhøjeste Grad 
Brug for den voksnes Hjælp, det befinder sig bedst 
under en fast og kærlig Ledelse, simpelthen ford: det 
ikke kan lede selv. Naturligvis kan Autoritet og Ly
dighedskrav misbruges, det kan alt godt, men det bør 
ikke fØre til den Taabelighed, at de slet ikke bruges. 
De skal netop bruges og haandhæves med Fasthed 
for Barnets egen Skyld, saa det kan finde den Inåstil
ling, som nu engang passer til det Menneskeliv, det 
skal leve, og til det Menneskelivs Kaar, som ingen af 
os kan rende fra. 

Det kan være trist, at vi ikke er anderledes, c_g at 
Straf kan blive nødvendig ogsaa over for Børn, men 
det er uklogt at lukke Øjnene for Virkeligheden. Her 
gælder Jakob Knudsens stærke Ord, at »alt hvad 
der hedder Straf, Strænghed, Lov, Tvang, Frygt -
det hØrer Naturen og Menneskeverdenen til, men 
der er det ogsaa fuldkommen nødvendigt, om vi 
Mennesker ikke skal raadne op i vor egen Elendig
hed«. 

Hjemmenes Ansvar - og Skolens. 

Her er det mange, mange Hjem har svigtet. Far og 
Mor har ikke taget Opdragelsens Problem alvo:-ligt 
nok. De forstod ikke, at det var en Livsnødvendighed 
for Børnene, at de blev bundne til Hjemmet i Lydig
hed mod dets Love; maaske fordi Forældrene :kke 
selv var bundne til noget, som var fast og usvigeligt, 
men svajede som RØr i Vinden. 

Endvidere kom hertil dette, at man - særligt i de 
store Byer - ud fra de bedste Hensigter tog Ansvaret 
fra Hjemmet og flyttede det over paa Skolen og 
andre offentlige Institutioner. Men hvordan gaar det 
et Menneske, som man lidt efter lidt befrier for An
svar og Opgaver? Han bliver aandelig talt en Krøb
ling og en Stakkel. Og akkurat det samme gælder 
Hjemmene. Det er glædeligt, at man vistnok inden 
for alle Partier og Lejre i vort Folk har faaet et klart 
Blik for, at det, Danmark skal bygge sin Fremtid 
paa, er gode og ansvarsbevidste danske Hjem; at 
uden dem gaar Børnene og dermed Fremtiden til 
Grunde, saa kan vi forØvrigt sætte nok saa mange 
Redningsforanstaltninger i Værk. Men naar denne 
Erkendelse nu fra alle Sider finder Udtryk og tyde
ligt er i stærk Vækst, saa maa den praktisk re3ul
tere i en Boligpolitik, en L,Øn- og Skattepolitik samt 
en Socialpolitik, der tager klart Sigte paa at give 
Hjemmene deres Ansvar tilbage. 

Skulde dette lykkelige ske, da er Grundlaget til 
Stede for, at Skolen kan gøre sin store Indsats paa 
Karakteropdragelsens Omraade. Uden Hjemmenes 
Forstaaelse og Støtte og uden et Grundlag at bygge 
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paa, der er skabt og opretholdt af Hjemmet, kan Sko
len kun udrette lidt paa dette Omraade. Den kan 
lære Børnene en Masse Ting uden Hjemmenes Hjælp 
og være til stor Nytte herigennem, men hvad angaar 
den Sag, der her omhandles, Opdragelsen til gode og 
sande Mennesker, til Karakterer, der er bundet til 
noget større end deres egne flagrende Lyster, staar 
Skolen svagt og vil Gang paa Gang se sine Bestræ
belser gjort til Skamme. 

Naturligvis mener jeg ikke hermed, at Skolen intet 
kan gøre. Den kan og bØr kræve de Love, der gælder 
i Skolens lille Samfund, respekteret og overholdt. Og 
her maa vi vist indrømme, at vi har været for slappe. 
Smittet af Tidsaanden tog vi for let paa det hele. Det 
var jo dog smaa Ting, det drejede sig om, og det hele 
gjorde vel ikke saa meget og var ikke saa slemt. Og 
saa listede den Opfattelse sig ind i Barnets Sind, at 
der ikke var Alvor og Myndighed bag Skolens Love, 
og det fik derved ogsaa fuldkommen falske Forestil
linger om Livet og dets Kaar, ligesom Skolens dag
lige Arbejde led alvorligt herunder. 

Værnenes Indsats. 

Lad mig slutte med at præcisere: Jeg tror, at vi 
trods alle de store og gode Fremskridt, vi har naaet 
i Skolen paa en Række vigtige Omraader, herunder 
ogsaa det naturligere Forhold mellem BØrn og Lærere, 

Fremskridt, som vi ikke skal kimse ad, men sætte 
ind paa at bevare og udvikle, jeg tror, at vi, trods 
alt dette, i vor Opdragelse har forsømt noget over
ordentligt vigtigt og afgørende, eller i hvert Fald 
ikke lagt tilstrækkelig Vægt herpaa. Denne Forsøm
melse hænger sammen med hele de sidste 3-4 Aar
tiers herskende Menneskebetragtning og Samfunds
udvikling. Dog bør det bemærkes, at det utvivlsomt 
har haft samfundsmæssig Betydning, at vore militære 
Værn overfor store Dele af Ungdommen kunde holde 
Lydighedsbegrebet fast. Det har saa at sige overvin
tret i Værnene, og vi kan vist i Dag roligt gøre Afbigt 
for mange Misforstaaelser dem og Befolkningen imel
lem i denne Anledning. 

For som sagt. Det, der for mig staar som Grund
skaden er en Forflygtigelse af Lydighedsbegrebet med 
alt, hvad deraf fØlger. Over for dette hjælper ydre 
Foranstaltninger kun lidt, og det vil være naivt at 
slaa sig til Ro med saadanne, selv om de kan gØre 
deres Nytte. En Omstilling skal til, og den kan kun 
komme, hvis alle gode Kræfter, der fØler, at vi er ved 
at glide nedad, samler sig om at faa Vognen vendt. 

Jeg tror, at dette Arbejde er i god Gang ude i vort 
Folk, at det arbejder stille i Tusinder af Menneskers 
Sind. Gid det da maatte lykkes. 

Klasseundel'visning i en københavnsk Kommuneskole. 
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Slaget ved 

Naar Folk og Værn staa1· sammen. 

Efter Frederik I's DØd kunde man med Rette paa
staa, at »der er saa mange i Danmarks Land, som 

alle ville Herrer være«. Det var en Brydningstid paa 
mange Orr.raader, religiøst, socialt og politisk. 

To Kongsemner, den landflygtige Christian II og 
Kong Freo.eriks søn Christian III, stredes om Magten. 
Men i de,:te blodige Spil deltog desuden adskillige 
andre, den katolske Fraktions Tronprætendent, Fre
rik I's tolvaarige Søn Hertug Hans, Hansestaden Lu
bede i Fo::bund med Grev Christoffer af Oldenburg 
- efter hvem Kampene kaldtes >>Grevens Fejde« -
som Chris:ian II's Forkæmpere, Gustav Vasa af Sve
rige, Greven af Hoya og Hertug Albrecht af Meck
lenburg. Landet var endelig splittet i J3orgerkrig ikke 
blot mellem Landsdelene, men ogsaa mellem Stæn
der. Paa Øerne jagedes Adelen, fængsledes og sendtes 

Fo1fattere11 1 

Kaptajn 

ARNE STEVNS: 

i tysk Fangenskab. I Jylland havde den dristige Pirat, 
Skipper Ciement, der var en af Christian II's mest 
hengivne Mænd, rejst Vendsyssel og Thy til blodigt 
Oprør, der blev et Uvejr af Plyndringer,. Mordbrapde 
og Mishandlinger paa Herregaarde og Klostre. Han 
havde 1534 slaaet en tapper, men overmaade slet ført 
Adelshær ved Svenstrup Syd for Aalborg, fordi den 
forsømte sin Sikring, sin Opklaring og faste Kom
mando. 

Samme Aar modtog Christian III Danmarks Krone, 
men vilde han ogsaa have Riget, maatte det vindes 
og fredeliggØres. Det lykkedes, fordi Kongens Tropper 
var fortrinligt uddannede, førtes af en virkelig Felt
herre som Johan Rantzau og paa vigtige Punkter 
handlede helt moderne. Ikke mindst derfor er vore 
Soldaters Indsats i Grevens Fejde værd at mindes. 
Deres Evne til at fremkalde Overraskelsen ved Hur
tighed og Sløring, deres faste Mandstugt og urokke-

S.aget ved Øxnebjerg (burde have heddet ved Faurskov Banker) efter Maleri fra 1918-25 af Peter Hansen. 
De fynske Bondehorder flygter for Rantzaus Ryttere. 

FOLK og VÆRN 67 



Præsten Hans Madsen bringer Rantzau Underretning om · de 
greveliges .Angrebsplaner. Relief af B. Thorvaldsen i Svanninge 

Kirke. 

lige Mod er ikke overgaaet siden. Men den afgørende 
Sejr i Slaget ved Øxnebjerg skyldtes i ikke ringe Grad 
de Efterretninger, der fra en civil, kongetro Mand 
blev bragt Hæren. Grevens Fejde er et Skoleeksempel 
paa, hvor vigtigt det er, at Folk og Værn staar sam
men og yder gensidig Hjælp i Farens Stund. 

Ikke tilstrækkeligt at »være god nok({, 
Saa snart Christian den II i November 1534, ved at 

slutte Fred med Liibeck, fik frie Hænder til at vinde 
Danmark, sendte han Johan Rantzau mod Skipper 
Clements oprørske og plyndrende Jyder med 3000 
Ryttere og 14 Fænniker Knægte, hver paa omved 400 
Mand. 

Rantzau fejede BØnderhærene foran sig mod Nord 
og stod allerede den 18. December for Skipper Cle
ments Hovedkvarter, det stærkt befæstede Aalborg, 
der stormedes og indtages samme Dag under haarde 
Kampe. »Fjenderne,« skrev Rantzau, »som med Lands
knægte, Fodknægte, BØnder og Borgere talte mellem 
800 og 900, blev alle myrdede.« 

Det blev atter fastslaaet, som ofte fØr og senere, at 
Mod og Kamplyst, der i rigt Maal fandtes i Oprørs
flokken, ikke er nok. Man kan ikke klare sig med at 
»være god nok« i Skæbnestunder. Den bedst uddan
nede og fastest førte Hær har paa Forhaand Over
taget. Derfor er det saa uhyre vigtigt, at Uddannelsen 
til Soldat bliver grundig nok og lang nok, og at Fø
rerne kan øve Krigskunsten til Gavns, FØr alt er lært 
og intet er svært, duer Improvisationer og nok saa 
hed Begejstri,ng for Sagen intet. 
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I Foraaret 1535 havde Christian III sikret sig Mag
ten i Jylland og Skaane. Tilbage var Kampen om 
Øerne. Johan Rantzau gik i Marts overraskende fra 
Als til Helnæs Syd for Assens med 2500 Knægte i 
5 Fænniker og 300 Ryttere. Det var, som altid, hvor 
han handlede, dristigt og overraskende. Han havde 
nemlig givet Fjenden Indtryk af, at han vilde gaa 
over det smalle Bælt ved Middelfart, og 1:er stod de 
grevelige Tropper klar til at tage imod !:am. Rant
zaus Landgang ved Assens tvang dem til at gaa til
bage for ikke at blive angrebet i Ryggen og afskaaret. 
Han sejrede saaledes uden Kamp, og den store Felt
herre kendetegnes ikke mindst ved de Resi;.ltater, han 
naar uden Tab af egne Tropper. 

Modstanderen var blevet saa skræmt, at hans 
Knægte flygtede til det befæstede Assens og overlod 
den fynske Bondehær til sin Skæbne. Den var haard. 
Johan Rantzau slog Bønderne eftertrykkeligt ved 
Faurskov Banker den 20. Marts. De flygtede i uord
nede Hobe uden Kommando eller Sammenhold. Tal
rige blev ~edhugget. Erfaringen fra Jylland bekræf
tedes; kun godt uddannede Soldater formaar at sejre. 

Rantzau belejrede Assens, og imens sendtes store, 
fjendtlige Forstærkninger fra Sjælland til Fyn un
der Kommando af Grev Christoffers af Liibeck paa
tvungne Hjælper, Greven af Hoya. Han var den sven
ske Konges Svoger og havde, underkØbt af Hansaen, 
ophidset Finnerne til Oprør mod Sverige. Han var en 
dygtig og brutal Troppefører, men af Karakter en 
Slyngel og Landsforræder. De grevelige og hertuge
lige Styrker samledes med Kontigenter fra Ltibeck 
om Faaborg. Herfra vilde de overraskende angribe 
Johan Rantzaus Belejringshær ved Assens. 

Men Rantzau blev advaret i Tide af Præsten Hans 
Madsen der var blevet fanget af Grev Christoffers 
Folk, d; de plyndrede Sandholt. Han vilde ikke for
tælle, hvor Slotsherren, Jakob Hardenberg, havde 
nedgravet sine Kostbarheder, og blev derfo:- pint gru
somt. Til sidst laasede man ham inde i et Skab og 
glemte ham, saa han ubemærket hØrte, hvad der blev 
sagt i Krigsraadet. 

Men ved Nattetid lykkedes det ham at .komme fri. 
Ved Stranden fandt han en 
Pram og fik møjsommeligt 
staget sig over til Horneland. 
Værkbruden og syg af Tortur 
slæbte han sig til de kongelige 
Troppers Lejr, hvor han gav 
den jydske Lensmand, Erik 
Krummedige i Rantzaus Hær 
alle Oplysninger om Fjendens 
Planer. - Saadan skal Folk 
og Værn arbejde sammen, of
fervilligt og ukueligt. I Kri-

Samtidig Rustning. 

(Ambrasersaml. 

i Wien.) 

Har tilhørt 

Henrik Rantzau 

(1526-98). 



gens Tid bØr enhver Borger være Efterretningsmand 
for sit L=ds Hær, som Hans Madsen under Grevens 
Fejde og Hans Krilger fra Bevtoft under Treaarskrigen 
i Sønderjylland. 

Johan ~antzau handlede paany dristigt og angri
bende, saa snart han havde Klarhed over, hvor Fjen
den befandt sig. Hans Modstandere stod paa Øxne
bjerg, et dominerende HØjdeparti ved Kirke SØby 
nogle Kibmeter Øst for Assens. Det var en fortræffe
lig Stilling, valgt med klart Blik for Terrænets Ud
nyttelse. Deres venstre Flanke sikredes af helt eller 
delvis ufremkommelige Moser, paa hØjre Flanke hav
de Greve!l af Hoya en dyb, tØr Dal med stejle Skræn
ter op mod Øxnebjerget; Skrænterne bag ham var 
ogsaa stejle, og der førte kun en enkelt Vej over 
dem. Øverst havde Greven af Hoya, efter Datidens 
gængse Mønster, bygget en stærk Vognborg. Bedre 
Forsvarsbetingelser kunde ingen Ønske sig. Tilmed 
var Styrken paa Øxnebjerg talmæssigt stærkere end 
den Hær. som kunde sendes imod dem. Greven af 
Hoya raadede over 700 Ryttere og 9 Fænniker Knægte. 

Maal med de bedste -

Men netop ved denne Lejlighed viste det sig, at den 
danske Konges Hær og Hærfører stod Maal med de 
bedste i ~uropa. Den Maade, hvorpaa Johan Rantzau 
handlede, var saa rigtig, at hans Metoder i vore Dage 
benyttes af alle krigsførende Magter. Han brØd op 
fra Belejringen af Assens med 4 Faner Ryttere, 8 Fæn
niker Kr.ægte og alt sit Artilleri, idet han uden for 
den belejrede By kun efterlod en ringe, bereden Ob
servationsstyrke, som i Tilfælde af Udbrud fra Byen 
og Forsøg paa at falde ham i Ryggen ved Øxnebjerg 
kunde dm:me Bagtrop. 

Rantza:1 marcherede, som alle moderne Hære, om 
Natten. Derved skjultes han mod fjendtlig Observa
tion. Ingen vidste, hvor stor Styrke han fØrte eller 
hvilken 7ej den fulgte. For yderligere at sikre sig mod 
Fjendens Opklaring eller Ildoverfald formerede han, 
som man gør det nu, sin S~yrke i smalle Kolonner, der 

kunde gaa gennem Terrænet 
og var lidet synlige, naar det 
blev Dag. I Fjendens Nærhed 
sørgede han for, at Fremryk
ningen skete lydlØst, og han 
slørede, paa fuldt moderne 
Vis, sine Soldater ved at lade 
dem dække Harnisker og 
Dragter med grønne Kviste. 
Han naaede derved uhØrt og 
uset ind i Greven af Hoyas 
hØjre Flanke, og da det saa 

Rytterhammer, 

»Fusthammer« 

fra Grevefejdens Tid. 

(Tøjhusmuseet.) 

Antagelig dansk. 

Rytter i Rustning med Glavind og Sværd. 
(Tegning af Albrecht Dlirer fra 1'198.) 

blev lyst, virkede Sløringen med de grønne Kviste 
saa udmærket, at man i den fjendtlige Vognborg gan
ske undervurderede Rantzaus Styrke. I hvert Fald 
besluttede Greven af Hoya at angribe. Derved mistede 
han Fordelen ved sin ypperlige Forsvarsstilling. An
tagelig har det bidraget til hans Beslutning, at Rant
zau benyttede sit Artilleri, helt nutidigt, til en samlet 
Ild mod Fjendens Stilling, der ramtes af en Række 
velrettede Ildkoncentrationer. 

Greven af Hoya, der ogsaa var en udmærket Fører, 
valgte en Angrebsformation omtrent som Gustav Adolf 
et Aarhundrede senere ved Leipzig og Englænderne 
under sidste Verdenskrig ved Mons, ja egentlig som 
de moderne, kombinerede Angreb i den nuværende 
Krig, der blot har Kampvogne i Stedet for Heste. 

Han lod sit Rytteri opmarchere med Mellemrum, 
hvori han anbragte Hageskytterne. De skulde lØbe 
frem sammen med de travende Heste - med en Haand 
i Stigremmen for at holde Farten - elg den samlede 
Masse skulde, dels ved det pansrede Rytteris Chok, 
dels ved Hageskytternes Ild og følgende Nærkamp 
vælte den kongelige Hær over Ende. Men Angrebet 
led af de samme Fejlskøn som det britiske Rytteris 
Angreb ved Balaclava under Krimkrigen, at det blev 
sat ind mod uskadt og urystet Artilleri, der tilmed var 
særdeles veldækket af Fodfolksstyrker. Resultatet blev 
ogsaa det samme. 

Under FremlØbet ned ad Øxnebjergs Skrænter hver
ken kunde eller vilde de grevelige Ryttere holde igen 
paa Hestene. De jog afsted hurtigere, end Fodfolket 
kunde følge dem. Da Hageskytterne sakkede agterud, 
gav de sig til at skyde vildt til lige saa stor Skade for 
deres eget Rytteri som for Rantzaus Knægte. De vilde 
have Del i den ventede, nemme Sejr. 
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Danske Hofsinders Dragt 
paa. Grevefejdens Tid. 
(Tegning i Rigsarkivet.) 

Der er ingen Genvej -
Paany viste Rantzaus Fø

ring og Mandstugt sig over
legen. Trods Rytterangrebet, 
der fik dobbelt Vægt og Fart 
ned ad den stejle Skrænt, stod 
hans Tropper urokkeligt fast 
uden at lØsne et Skud, fØr 
Fjenden var paa Stenkasts Af
stand fra Artilleriet. Men da 
aabnede samtidig dette og 
Bøsseskytterne Ilden. Angre
bet brød sammen, og midt i 
Tummelen lod Rantzau sine 
Ryttere angribe de grevelige 
Tropper i Front og Flanke. 
Mange af de forsinkede Hage
skytter var naaet frem og blev 
nedhugget, og kun med de 
største Vanskeligheder naaede 
de sprængte og rystede En

heder atter Greven af Hoyas Vognborg. Under Til
bagegangen blev de stadig beskudt af Rantzaus Ar
tilleri. Det deltog dygtigt i den fØlgende Kamp om 
Vognborgen og skød Breche i den for Fodfolket. Til
med havde Rantzau fremdraget Observationsstyrken 
fra Assens. Den angreb overraskende Greven af Hoya 
i Flanken, og dermed indledtes det knusende og blo
dige Nederlag. De grevelige Tropper blev nedhugget 
eller flygtede i uordentlige Hobe sammen med de 
oprørske BØnder. 

Alle Fjendens hØjere Førere dræbtes, den grevelige 
Fodfolkschef af sine egne Knægte, 184 Ryttere og 
2000 Knægte faldt eller blev drevet i Mosen og druk
nede, 150 Ryttere og 1500 Knægte blev fanget, Vogn
borg og Forsyninger, ialt 400 Trænvogne, blev Krigs
bytte, medens Rantzaus Tab var ubetydelige. Han 
havde som den geniale Feltherre sparet sine egne, 
men samtidig gennemført det Tilintetgørelseslag, der 
alene er afgørende. Med Sejren ved Øxnebjerg havde 
han brudt enhver Modstand paa Fyn. Rantzaus Fø
ring var overlegen og den Dag i Dag et Skoleeksempel, 
Vor Hær under hans Kommando havde vist, at i den 
rette Mands Varetægt stod den kvalitativt saa hØjt 
som nogen. 

Det er allerede nævnt, hvad man militært kan lære 
af Rantzaus Føring og især af Slaget ved Øxnebjerg; 

men en Borgerkrig som »Grevens Fejde« er lærerig 
paa mange andre Punkter. 

Den understreger klart, at en improviseret Hær 
uden fornøden Uddannelse, Mandstugt og Kommando 
maa bukke under for veluddannede og disc:.plinerede 
Soldater ganske uanset Tapperhed, Offervil!e og An
tal. Den modigste Hob er og bliver kun e.., Hob -
aldrig en Hær. 

Derfor er ingen Frase tornmere og ingen Tro far
ligere, end at et Folk, som forsømmer sin Fredsuddan
nelse, kan »være godt nok«, naar det »fylker sig om 
Fanerne i Farens Stund« med nok saa stor Iver efter 
at ofre sig for Fædrelandet. 

Der er aldrig Genveje til Sejr eller Selvhævdelse. 
Vil man sin Frihed saa inderligt, at man ogsaa agter 
at værge den med Vaaben i Haand, maa man, ogsaa 
naar det gælder Soldaterhaandværket, lære det grun
digt som alle andre Fag. Selv den ivrigste Fusker 
laver intet Mesterstykke. 

En Landsknægt. (Tegning af Hans Holbeiz:.) 

OVOMaLT 
Friske Æg, frisk Mælk og b1alt 
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c!Jlis /Jaa 

MASKEN! 
N aar man indenfor de forskellige Landes Værn skal 

sØge at placere de indkaldte paa den helt rigtige 
Maade til de specielle Pladser eller udtage dem til 
Befalingsmænd, har det vist sig som en Erfaringssag, 
at man ikke maa stirre sig blind paa deres civile Be
skæftigelse. 

Da man jo desuden kun med Hensyn til deres fysi
ske og psykiske Egenskaber ved, at de er »tjeneste
dygtige«, iar man ogsaa paa dette Omraade indført 
en Række særlige, herunder psyketekniske, Prøver. 
Og det, det her gælder om i første Omgang er at kom
me til Klarhed over, Mandens Karakter, Intelligens, 
sociale Standard samt Øvrige Forudsætninger for at 
kunne bestride de særlige Opgaver, der skal løses 
indenfor hans Vaabenart. 

Den fØrcte Prøve - en skriftlig Fremstilling af hans 
Liv og Forhold, der ogsaa anvendes herhjemme -
skal give et Indtryk af Mandens Intelligens, d. v. s. 
hans Evne til at udtrykke sig klart og skelne mellem 
væsentligt og uvæsentligt. Saa maales, f. Eks. i Sve
rige, hans Reaktions-Hastighed, og andre Prøver skal 
derefter fastslaa hans Forstaaelse af Teknik og Meka
nik, hans Syn, Evne til Af standsbedømmelse m. ro. Til 
Slut kommer et Forhindringsløb over en Standard
Bane, der tilskrives en vis Betydning, fordi det skal 
vise hans Mod, Beslutsomhed og Behændighed. 

* 
Ogsaa i Sverige mener imidlertid mange, at man 

skal udvic.e disse Prøver paa samme Maade som det 
forlængst er sket i en Række andre Lande, f. Eks. i 
U. S. A. og Tyskland, - og i et for nylig udkommet 
Nummer af »Folk och Forsvar« fremholdes saaledes 
en Prøve, der forekommer ganske interessant. 

Denne Prøve bestaar i, at Rekrutten anbringes sid
dende lige over for en Underofficer, der stiller ham 

Til skriftlig Prøve. 

en Række forskellige SpØrgsmaal. Svarene r:oteres 
omhyggeligt ned i en Protokol, og de har naturligvis 
deres Værdi ved Bedømmelsen af Manden. 

Men i Virkeligheden er det slet ikke disse Svar, 
der er de vigtigste. For skjult i Lokalet findes der et 
Filmsapparat, der optager hele Scenen. En Rekrut 
sætter sig maaske f. Eks. yderst paa Stolekanten med 
Hænderne knuget mellem Knæene og Tæerne indad. 
En anden sidder derimod med ret Ryg og Hænderne 
roligt hvilende paa Laarene, medens en tredie non
chalant slaar Benene over Kors og stikker Hænderne 
i Lommerne. - Og det er denne deres Opførsel, det 
kommer an paa. Prøven skal faa Mandens egentlige 
Holdning frem - og fotografere den. 

Den nervøse. Den rolige, Den nonchalante. 
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For den generte, der sad paa Kanten af Stolen, er 
antagelig ikke sikker paa sig selv. Han er nervøs, og 
derfor f. Eks. ikke egnet til Befalingsmand. Ham med 
den rette Ryg og de rolige Hænder er derimod sikkert 
en ligevægtig og handlekraftig Natur, der ikke saa 
let lader sig gaa paa, - og den nonchalante er erfa
ringsvis selvsikker, ikke bange af sig, men en Smule 
))fræk«, - hvad der dog ikke altid skæmmer en Sol
dat, allermindst en Befalingsmand, tilføjer ))Folk och 
Forsvar« for ·egen Regning. 

Men foruden Holdningen lægges der ogsaa Mærke 
til Mandens Øvrige Opførsel. Bliver han bange eller 
gal i Hovedet, hvis der pludseligt tales haardt til ham? 
Bliver han mistroisk eller fornærmet over en lille 
Insinuation? Eller tager han det hele roligt? - De 
Svar som hans Minespil giver, er bedre end dem, han 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
K Ø B E N HA V N F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

F. L. SMI DTH & CO. A/s 
Ingeniører og Maskinfabrikanler 

Vestergade 33 · København K. • T elelon C. 6098 

AUTO-SALG OG SERVICE 

RENTEMESTERVEJ 41 . KØBENHAVN NV , C, 11064. C.13361 

72 FOLK og VÆRN 

Mund udtaler. Og dette Minespil studeres derfor ogsaa 
omhyggeligt paa den Filmsstrimmel, som det skjulte 
Kamera optager. 

Paa samme Maade kan man fotografere det foran 
omtalte Forhindringsløb. For den utrænede Kontorist 
kommer naturligvis langt bag efter den trænede 
Sportsmand - og alligevel har han maaske, f. Eks, 
som Bilist, udviklet lige saa meget Mod og Snarraa
dighed som denne. Derfor er det i Virkeligheden og
saa her nødvendigt at filme hver Mand, saaledes at 
man netop faar at se, hvorledes den utræ:1ede giver 
sig i Kast med Opgaver, han har faa Muligheder for 
at klare. Maaske viser han herunder et Mod, en Op
findsomhed og Energi, der vil komme til fuld Nytte, 
naar først Militærtjenesten har givet ham :ien mang
lende Træning. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Automobiler og Ge11eratorer 
Salg og Service 

Finsens·vej 50 Central 2604 

Reserveret 



Chigakoff paa Attu med bomberamt, 
brændende Skib i Indløbet. 

·!•. ; F· ... . . ra 
det 
fjerne ØST 
Det er over vældige Afstande og gennem de mest 

forskellige klimatiske Forhold, at Flaaderne skal 
sejle, Hærene kæmpe og Forsyningerne fØres frem paa 
Krigsskuepladsen i det fjerne Østen. 

Fra Honolulu over Singapore til Indien er der 13.000 
km i lige Linie gennem Sydhavsøerne og Bagindiens 
tropiske Klima. Og fra Australien til U. S. A.s nord
ligste Flaadestation, Dutch Harbour, der bag sig har 
Alaskas arktiske Kulde, er der 10.300 km - eller lige 
saa langt som fra KØbenhavn til Sydspidsen af Afrika. 

Taage og Tang. 

Derimod er Springet fra den amerikansk Aleuter-Ø, 
Attu, til de nordligste, japanske Øer, Kurilerne .med 
Flaadestationen Paramoshiro, ~kun« 1000 km, hvilket 
lige akkmat svarer til et moderne Slagskibs Aktions
radius. Men heroppe i Stillehavets ~høje Nord«, hvor 

Modstanderne saaledes ligger relativt tæt inde paa 
Livet af hinanden, er Klimaet til Gengæld en Mod
stander, der er nok saa frygtindgydende som Tanks 
og Bomber. 

For ganske vist er det ikke arktisk. Men en hvilken 
som helst Soldat vilde alligevel stort set foretække 
Alaskas hØje Luft, er den eno. aldrig saa kolc, som 
Forholdene paa Aleuterne. Omkring disse trøstesløst 
Øde, saa godt som ubeboelige Øer, mødes nemlig 
Polarhavets kolde Vand med en varm HavstrØm nede 
fra Japan, og Resultatet er et altid brølende, storm
pisket Hav, saa at Skibene ofte maa ligge i dagevis 
udenfor Attu's eneste beboede Plads, Chigakoff. Sam
tidig hvirvler Stormen aarlig• 1 ¼ m Regn og 2 m Sne 
ind over Øerne, og naar Nedbøren stilner af, ruller 
Taagen ind over deres Øde Klipper. 

Saa er KurilernP, der ligger og balancerer paa den 

Paa Rekognoscering 
over Ateuternes 
taagefyldte Kløfter. 
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Rabaul, det japanske 
Støttepunkt paa New Britain 
bombarde1·es. 

asiatiske Fastlands-Sokkels yderste Kant, hvor Hav
dybden pludselig falder til 8-9000 m, mere præget 
af Fastlandsklimaet, og deres 36 Vulkaner, hvoraf 18 
endnu er i Virksomhed, er dækket af evig Sne, der 
nu og da lyser gennem de bØlgende Taager. 

Me::i Øde og ugæstfri er de. De kaldes paa japansk 
for Chishima, hvilket betyder »de tusind Øer« ~ og 
er lidt af en Overdrivelse. For i Virkeligheden bestaar 
de kun af 32 forrevne Klippeblokke, tilsammen paa 
Størrelse med Bornholm og sparsomt beboet af det 
mærkelige Aino-Folk, der af en helt anden Race end 
de omboende Mongoler. »Aino« betyder slet og ret 
»Menneske«, og Sagnet siger, at de stammer fra Cen
tralasiens Urbefolkning. De er lavstammede, brune i 
Hude:i, har vældige Skæg, bor i Huler og klæder sig 
i Skind. De ernærer sig ved .Jagt og Fiskeri og frister 
paa denne Maade deres eget primitive Liv paa disse 
Øde, gudsforladte Øer, - yderligere afsondret fra Om
verdenen af vældige, flydende Tangskove, der paa en 
eller anden Maade stiger op fra Stillehavets hemme
lighedsfulde Dybder og som sikkert vil berede Ameri
kanerne nye Vanskeligheder ved Siden af Kulden, 
Mørket, Taagen og den evige Storm. 

Krig i Kina. 

Det nordlige Stillehav staar derfor sikkert betyde
ligt længere nede paa de japanske og amerikanske 
Soldaters Ønskeseddel end Krigsskuepladserne i Syd
kina, Burma og paa KoralØerne nede i det solglitrende 
Hav ved Ækvator. 

Me::i paa Tropelivets Revers staar alligevel altid 
Heden og det giftige Kryb samt Junglens sundheds-

A/s CROWN GUMMED PAPER 
SYSTEM CROWN 

KØBENHAVN F 
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farlige Klima, naar Tropperne møjsommelig,;, ofte ved 
Hjælp af Flammekastere, maa arbejde sig =rem gen
nem Udskovens Lianer, rystende af Feber, vansmæg
tende af Tørst og truet af vilde Dyr og Mennesker .. 

Det er en fantastisk Tilværelse, Soldaterne fØrer, 
hvad enten det drejer sig om Kampen fra Ø til Ø 
paa Stillehavets vældige Vidder, de frygtelige Mar
cher gennem Junglen paa New Guinea og Burma eller 
over Sydkinas Øde Højsletter. - Her møder de ja
panske Soldater desuden Kinas unge Luftvaaben, der 
paa kinesisk Vis er gjort saa frygtindgydende som 
muligt i Udseende og er malet som rædsels-.,ækkende 
Drager m.m. Disse Maskiner fØrtes i Begyndelsen 
udelukkende af amerikanske Piloter, der tog det hele 
som et Eventyr og fik 500 Dollars for hver nedskudt 
fjendtlig Maskine. Efterhaanden har Kineserne imid
lertid faaet uddannet deres egne Folk; og de er bety
deligt bedre end de fØrste kinesiske Flyvere, der op
traadte over Shanghai ved den japansk-kinesiske Krigs 
Begyndelse, hvor de Gang paa Gang anret:ede store 
Ødelæggelser i det internationale Settlement under 
deres forgæves Forsøg paa at ramme det japanske 
Flagskib ude paa Floden. 

Kinesiske jagere, med paamalede Hajtænder. 



Kogekunst i Junglen. 
Tropernes Klima har paaf;ilrt begge de krigsførendes 

Soldater mange Lidelser. 
Især de allieredes Tab af syge har været mange 

Gange større end Tabene ti dØde og saarede under 
Kampene. Og værst har naturligvis de Tropper -
herunder ogsaa Flyvere - haft det, der maaske Maa
neder igennem ikke kunde undsættes eller som ved 
Forlis har været tvunget til at fØre en Robinson
Tilværelse paa en eller anden afsides Plet eller TropeØ. 

Derfor bliver der ogsaa til alle amerikanske Flyvere, 
Marinere og Soldater i det sydlige Stillehav fordelt 
en lille Broch'ILre, der fortæller om, hvorledes man 
kan klare sig - og den tager med den specielle ameri
kanske Humor bramfrit paa Tingene. 

Den indskærper saaledes, at man ikke skal være 
alt for bange for Hajer og Menneskædere. Det er 
nemlig f. Eks. forkert at :ro, at en Svømmetur i 
Stillehavet uvægerligt vil ende i Maven paa en Haj. 
For ganske vist eksisterer c.er 16 Arter af dem. Men 

Gadekamp i Burma. 

Japansk Tro.inkolonne 
i det indre Kina. 

i Virkeligheden er kun een, nemlig Tigerhajen, Men
neskeæder, og den er tilmed »lige saa sjælden som 
en Gangster i det hvide Hus«. 

Under ~Kogekunst i Junglen« anbefales Vildsvin, 
medens Tigre paastaas at smage af Tran og desuden 
»kan være risikable at gøre Jagt paa<<. Dette gælder 
ogsaa Krokodiller, der imidlertid betegnes som rene 
Lækkerier, naar de f_ørst er kommet i Gryden. Og til 
Cowboys rettes endelig en Advarsel, »men dette kan 
kun gælde for Burma«, mod Forsøg paa at fange 
Elefanter - med Lasso. 

* 
Hvor spØgende alt dette end er sagt, forstaar man 

jo imidlertid alligevel, at der ligger dØdelig Alvor 
bagved. - Og der er ingen Tvivl om, at de enorme 
Afstande og de vanskelige og forskellige klimatiske 
Forhold paa den vældige Frontbue fra Aleuterne til 
New Guinea er to vægtige Grunde til, at Brikkerne 
flyttes saa langsomt under det store Spil tværs over 
Stillehavet. 
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1 Australske Tropper i Junglen. 

,. Japans1rn Tropper i Junglen. 

3 Scotcll Highlamlers gaar over t.n 

Flod i Burma. 

4 J{inesiske Tankes 

5 J{inas unge Flyvere. 

6 Japanske Tanks ved Indiens 

Grænse i Vest-Burmas Bjerge. 

7 ]lede og Tørst. 

s Indfødte undersøger en Tank. 



Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne III. 

SONNES SKILDRINGER 
fra Krigen • 

l 1848 

Af Magister Lars Rostrup Bøyesen 

I den nyere danske Krigshistorie indtager 1848 og 
1864 de centrale Pladser. At begge de to Begiven

heder har virket som Inspirationskilder for danske 
Kunstnere kan ikke forundre, naar man tager i Be
tragtning, hvor dybt indgribende Betydning for dansk 

( 

Dagligliv og dansk Kulturliv de fik gennem lange 
Tider. 

De to ivrigste Berettere om de krigerske Begiven
heder er Jørgen Sonne (1801-90) og Niels Simonsen 
(1807-1885). Som Kunstnere er de forsaavidt forskel-

Jm•gen Sanne: Skitse til Slaget ved !sted. (Malt paa Slagmarken.) (Statens Museum for Kunst,) 

Hærformationer og Enkeltpersoner er løseligt angivet. 
Sammenlign det udarbejdede Billede paa næste Side. 
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Jørgen Bonne: Slaget ved Isted. Malt efter Skitsen Side 78, (Frederiksborg.} 

lige som deres Hovedindsatser falder paa forskellige to, og vi vil derfor i denne Gennemgang koncentrere 
Omraader. Sonne har nok en dyb og rodfæstet Inter- os om hans Værker. 
esse for Krigen og dens kunstneriske Muligheder, men At Jørgen Sonne havde en saa dyb og ægte Kær
det er dog saa afgjort som stemningsbevæget og lighed til Krigsoptrin er paa sin Vis mærkeligt som 
poetisk Skildrer af dansk Folkeliv, han har gjort sin han selv var en saa uendelig fredsommelig og tilbage
lØdigste Indsats. Simonsen har derimod sin egentlige holdende Personlighed. Forklaringen er vel ganske 
Styrke som Bataillemaler; han har aldrig malet bedre simpelt den, at han saa at sige var opflasket med 

Billeder end sine Slagskildringer. Imidlertid er Sonne Krig, og derfor var kommet til at betragte den som 
uomtvisteligt den største kunstneriske Begavelse af de noget næsten dagligdags. Han var fØdt i det Ufredens 

J01•nen Bonne: 
Bivuak efter Slaget 
ved !sted. 
(Statens Museum 
for Kunst.) 
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Jm·gen Sonne: Episode fra Slaget ved Isted 25. Juli 1850. Dragonindhugget ved Øvrestolk, (Frederiksborg.) 

Aar 1801, som seksaarig oplevede han 1807 og som 

ganske ung Dreng søgte han at realisere sine Kriger

drØmme ved at melde sig til Optagelse paa Landkadet

akademiet. Hans Uddannelse varede dog kun kort, 

maaske hans spinkle Fysik ikke slog til. Men Krigs

begejstringen var ikke dermed ude af Verden, den 

blev blot i Stedet omsat i kunstnerisk Form. Allerede 

under sin Elevtid paa Kunstakademiet begyndte han 

at male Skildringer af de Slag, som Meddelelserne fra 

de europæiske Kamppladser fortalte om. Men Begi

venhederne var trods alt paa saa lang Afstand, at de 

ikke havde nogen personlig Betydning for den unge 
Kunstner, og hanso Billeder fra disse Aar er og bliver 

luftige Fantasifostre uden større Fond af Oplevelse og 

kunstnerisk Kraft. 

Først med 1848 rykkede Begivenhederne med eet 

Slag saa nær ind paa Livet af ham, at de blev en 

Realitet. Sonne var selv paa dette Tidspunkt for gam

mel til at drage med i Krigen, men han stod paa sin 

Højde som Maler, og han indsaa vel sagtens selv, at 

han kunde gøre større Nytte ved at stille sine kunst

neriske Kræfter til Fædrelandets Tjeneste fremfor 

sine fysiske, 

Straks efter Krigsudbruddet ansøgte han General-
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staben om Tilladelse til at følge med Hæren som Ma
ler; forsynet med en Uniformskasket, som tilkendegav, 

at han var Medlem af Armeen, kunde han som Non
kombattant gøre sins! Studier, hvor han vilde. Den 

lille mærkelige graa Mand blev snart en kendt Skik

kelse blandt sine kæmpende Kammerater, og hans 

Tapperhed og Dødsforagt vakte alles Respekt. Alle 

Vegne, hvor Kampen var hedest, var han med i for

reste Linie. Med sin Skitseblok anbragte han sig paa 

en Grøftekant eller en Træstub og tegnede lØs af alle 

Kræfter ganske uanfægtet af Kamptumlen og Kug

lerne, der hvislede om Ørerne paa ham, Det paastaas, 

at disse Skitsebogsb:ade den Dag i Dag lugter af 

Krudtslam. 

Det siger sig selv, at Krigsskildringer, der saaledes 

i Ordets egentligste Forstand er oplevede, har stor 

historisk Kildeværdi. De store Billeder, som Sanne 

efter Hjemkomsten ti: København malede paa Grund

lag af sine hastigt nedfældede FørstehaandsiagttageI

ser, er da ogsaa prægede af en baade militær og 

topografisk Nøjagtighed og Vederhæftighed, som gør 

dem til fremragende videnskabelige Dokumenter. 

Dog fornægter sig : disse Værker heller ikke Son

nes enestaaende Sans for Liniens fine, rytmiske For-



lØb og hans Evne til at fordele Masserne saaledes paa 

Fladen, at Kompositionen bliver forlenet med de

korativ Kraft. Det være sagt med det samme, at ikke 

alle Sonnes Slagbilleder er lige værdifulde Kunst

værker. Til Tider har hans Trang til i den Grad at 

gøre Rede for Detaillerne været saa fremherskende, 

at det store Overblik er gaaet tabt og hele Billedet 

opløser sig i et Væld af fint udciselerede og pinlig 

korrekte Enkeltheder. Gennemgaaende er han bedst, 

hvor han arbejder mere skitsemæssigt. Da ser han 

han som en virkelig stor Feltherre. Han tænker ikke 

i Soldater, men i Formationer; de bØlger frem og til

bage i Landskabet som Tidevand, der stiger og falder 

og tegner som et fØlsomt Barometer Slagets Gang. 

Indholdsmæssigt er der den Ejendommelighed ved 

Sonnes Krigsbilleder, at de praktisk tålt altid frem

stiller Situationer, hvor den danske Hær er i Frem

gang. Set fra et strengt objektivt Synspunkt kan det 

maaske siges at være en Smule barnligt, men maa 

selvfølgelig helt ses paa Baggrund af Sonnes ægte og 

varme nationale Begejstring. 

Det er dog ikke blot Kampens hede Tummel, der 

har inspireret Sonne. Ogsaa Hvilens SØdme ovenpaa 

Anstrengelserne, Vagtposttjenesten og andre af Kri

gerlivets mere fredelige Sysler har i Sonne fundet en 

aarvaagen og medfØlende Fortolker. 

Her kommer maaske smukkest til Orde den Poesi, 

der er et af de vigtigste og værdifuldeste Elementer 

i Sonnes Talent. Ingen har som han fornemmet hele 

den fine, helt lyriske Stemning, der kan hvile over 

en Valplads, naar Mørket er ved at vige for de første 

Solstraaler og den klamme Morgentaage endnu hæn

ger over Landskabet og lægger sig som et Slør over 

de slumrende Landsoldater og deres trofaste Heste, 

der forventningsfulde stamper i TØjrene; vi ligesom 

indsuger med alle vore Sanser den Udhvilethedens 

og Friskhedens Forventning om, hvad den nye Dag 

vil bringe. 

Jørgen Bønne: Feltvagt i det slesvigske ved Hemmebo i 1848. (Hirschsprungske Samling.) 
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ove1• Alver,lens 

Siden HEERINGs egne 
stolte Sejlskibe for over 
100 Aar siden bragte 
HEERINGs CHERRY 
BRANDY ud til fjerne 
Kyster, har Kvaliteten 
stadig været den samme. 

Derimod er Produktionen 
desværre begrænset for Ti
den grundet paa Sukker
rationeringen. 
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C/)e gode Traditioner 

bevares i 

HINDSBERG 
FLYGEL- OG PIANOFABRIK 

KGL. HOF-LEVERANDØR 

BREDGADE 34, KØB EN HAVN K 

Claus Eskildsen 

DANSK GRÆNSELÆRE 
5. Opl. 19.500 Ekspl. 

5, - hft. 7,-indb. 

C. A. REITZELS FORLAG 
Axel Sandal 



Moderne Vej gennem jydsk Landskal>. 

Officerer byggede Danmarks Ve·jnet 

P aa mange Omraader indenfor det civile Erhvervs
liv har danske Officerer ydet en Indsats der har 

skabt Respekt for den Dygtighed og de Forudsætnin
ger, Officererne har medbragt fra deres militære Ud
dannelse. For Eksempel har de øvet en meget væ
sentlig Indsats paa det danske Vejvæsens Omraade. 

Det er en kendt Sag, at vi her i Landet har et i 
Forhold til Landets Størrelse og Indbyggerantal stærkt 
udbygget Vejsystem. Den samlede Vejlængde er ca. 
7800 km Landevej, ca. 44.000 km Bivej og ca. 2500 
Gader i Byerne, ialt ca. 54.300 km. Men det er de 
færreste, der er klar over, at det til den Dag i Dag 
-igennem praktisk talt hele Vejvæsenets egentlige 
Udviklingstid - har været aktive eller tidligere Of
ficerer, der har staaet i Spidsen for det. 

»Den ny Indretning til Vejenes Forbedring«. 

De ældste Vejforordninger, vi kender, stammer fra 
det 12. Aarhundrede; og i Aaret 1600 nævnes fØrste 
Gang Begrebet Kongeveje - der dog ikke fØr i 1737 
aabnedes for almindelig Færdsel. Ved et Reskript af 
Christian V i 1682 indfØrtes imidlertid Inddelingen i 

( Af Tage Christiansen ) 

Hovedveje og mindre Veje; der ganske vist var i en 
ussel Stand. Og endelig kom i 1761 den Beslutning 
fra Frederik V, at der i alle Rigets Provinser skulde 
anlægges nye Landeveje. 

Man fik i den Anledning nogle særlig sagkyndige 
Franskmænd hertil med Overingeniør M armiUod som 
Overinspektør. Allerede i 1766 afskedigedes dog Mar
millod, og der indf_ørtes den Ordning, at Vejarbejdet 
skulde bestyres af IngeniØrkorpset i Forbindelse med 
et Pionerkorps. Som Danmarks første Vejdirektør 
kom Oberst, senere IngeniØrgeneral Heinrich Wilhelm 
von Huth til at staa i Spidsen for dette Korps. Gene
ral v. Ruth, der var fØdt i 1717 i Sachsen, havde tid
ligere haft betroede Stillinger i den danske Arme, 
da han overtog Direktionen for ~den nye Indretning 
til Vejenes Forbedring i Danmark«. Nogle Aar se
nere gjorde Struense ham til Chef for Artilleri- og 
IngeniØrkorpset, og han blev Generaldirektør for Byg-
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gevæsenet. Under et Par Aars Ophold i Norge grund
lagde han tillige Norges systematiske Opmaaling. Han 
naturaliseredes som dansk Adelsmand, blev 1784 Stats
minister, og ligger begravet i Set. Petri Kirkes Krypt. 

Paa Grund af denne Karriere blev v. Ruths Epoke 
som VejdirektØr dog ikke lang, og Marmillod vendte 
allerede efter et Aar tilbage. Han indledede som Over
vejinspektØr en omfattende Organisation af vort Vej
væsen, og til hans Ære rejstes senere :Mindestenen, 
hvor Landevejene ved Rudegaard Nord for Holte 
deler sig. 

I 1776 afløstes han af en dansk Officer, LØjtnant 
Rosenberg; og for at tilrettelægge den fremtidige 
Ordning nedsattes en General-Vejkommission med 
General v. Ruth som Formand. Ved kgl. Resolution 
af 1785 oprettedes derefter et Vejkorps, der hoved
sagelig kom til at bestaa af Officerer. Dette Vejkorps 
bestod indtil 1834, da Hovedlandevejene blev henlagt 
under det militære IngeniØrkorps1 samtidig med at 
Vejkorpsets Officerer overgik hertil. 

1834-1867: Ingeniørkorpset bygger Veje, 

Fra dette Tidspunkt organiseredes Vejtjenesten med 
en dirigerende Stabsofficer som Chef. Han havde Gar
nison i København og havde et Antal »bestyrende 
Distriktsofficerer« i Provinsen. Deres Hverv var at 
forestaa Vejtjenesten i hver sit Distrikt, eventuelt 
assisteret af yngre Ingeniørofficerer. 

At der blev gjort noget ved Sagerne fremgaar 
deraf, at der f. Eks. alene i Aarene 1834-40 vedlige
holdtes ca. 29 Mil Hovedlandevej og nyanlagdes 13 Mil 
Hovedlandevej. 

Antallet af de ved Vejtjenesten ansatte Officerer 
varierede noget efter Forholdene. I 1846 fastsattes de 
til 13: en OberstlØjtnant som VejdirektØr, en Major, 
6 Kaptajner og 5 Premi.,r!Øjtnanter. Og det var be
tydelige Arbejder, der udførtes til Gavn for Kom
munikationsvæsenet, dels ved Grundforbedringsarbej
der, dels ved nye Vejarbejder, bl. a. Nyanlæg af samt
lige Hovedlandeveje i Jylland. 

Efter 34 Aars Virksomhed bestemte en Lov i 1867, 
at Vejkorpset skulde standse denne Virksomhed, idet 
Bestyrelsen af Hovedlandevejene skulde overtages af 
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Ingeniorgeneral 
General v. Ruth, 
1771-1806. 
1. Medlem af 
General 
Vejkommissionen 
2. Novbr. 1778. 

Amtsraadene. Det danske Vejvæsen blev gjort til et 
kommunalt Anliggende. Men der ansattes en Over
vejinspektør til at fØre almindeligt Tilsyn med Am
ternes Vedligeholdelse af Landevejene. Og hidtil er 
den Linie og den Kontinuitet med Tiden forud fulgt, 
at det har været Officerer, der kom til at beklæde 
Posten som OvervejinspektØr. 

De Officerer, der i Vejkorpsets 34-aarige Periode 
stod i Spidsen for Danmarks Vejvæsen1 var for de 
fØrste fire Aars Vedkommende Oberst , senere Gene
ral Friderich E1·nst von Prangen. der ogsaa havde med 
Jernbane- og Vandvæsen at gøre. Derefter fulgte ind
til 1849 Oberst, senere GenerallØjtnant Cm·l Otto Emil 
von Schlegel, der ogsaa blev HØjstkommanderende 
for Københavns Brandkorps i Ildebrandstilfælde. Han 
afløstes af Oberst Chr. Wilh. von Meyer, og efter 
denne fulgte General Johan Christopher Fr. Dreyer, 
der forinden havde beklædt en Række fremtrædende 
Poster indenfor Ingeniørtrapperne og mellem Krigs
perioderne havde været ved Vejtjenesten1 ligesom 
han var Indenrigsministeriets Konsulent i Jernbane
sager. Han var dirigerende Stabsofficer for IngeniØr
korpsets Vejtjeneste 1855-63 og en virksom og myn
dig Officer og fik stor Betydning for Ingeniørkorpset. 
I 1877-79 var han Krigs- og Marineminister. 

General Heinrich Theodor Wenck, der fulgte efter 
Dreyer, og som desuden var bl. a. Medlem af Direk
tionen for de sjællandske Jernbaner, blev den sidste 
Chef under den gamle Ordning. 

Siden 1867 har alle Overvejinspektører 
været Officerer. 

Der skete dog ikke noget i den øverste Ledelse, 
fordi man gik over til det nye System med Amts
raadenes Overtagelse af Vejvæsenet under Tilsyn af 
en Overvejinspektør, idet General Wenck blev den 
fØrste, der beklædte Posten som Overvejinspektør. Og 
det blev stadig Officerer, der fulgte efter. 

Wenck havde som Assistent faaet Enrico Dalgas, 
der som IngeniØrofficer havde gjort Tjeneste ved de 
store Vejanlæg i Jylland. Det var under Arbejdet med 
Vejanlæg, at han lærte Jyllands Jordbunds- og Ter
rænforhold at kende, hvorefter han i 1866 stiftede 
Det danske Hedeselskab. Oberstløjtnant Dalgas, der 
forøvrigt nogle Aar havde gjort Tjeneste ogsaa under 
den tidligere Ordning, blev OvervejinspektØr i 1886. 
Han afløstes 1874 af OberstlØjtnant J. Col!in-Lunåh, 
der et enkelt Aar havde været med i Hovedlandevejs
tjenesten, og derefter fulgte i 1911 Oberst NØkkentved 
og i 1920 Oberstløjtnant Lauritz Madsen, der var 
Kommandør for IngeniØrregimentet, men i 1920 tog 
Afsked fra Krigstjenesten og var Overvejinspektør 
indtil 1934, da han afløstes af den nuværende Over
vejinspektØr, Oberstløjtnant Th. J. Helsted. 

Oberstløjtnant Helsted, der nu er 66 Aar gammel, 
stammer fra Viborg. Han gjorde - som sine For
gængere - den militære Karriere indenfor IngeniØr
tropperne og blev i 1929 Oberst!Øjtnant. Fem Aar 
senere traadte han udenfor Nummer samtidig med, 
at han konstitueredes i det Embede som Overvej" 
inspektør, som han efter sin Afsked i 1937 overtog. 
Gennem sin Personlighed, sin Ansvarsbevidsthed og 
Dygtighed har han forlenet sin vejledende og tilsyns-



Et morsomt - og aktuelt - Udsnit af Projektet til Roskilde Landevej. Man ser øverst til venstre Øresund (med et Skib),midt 
i Billedet Frederiksberg Have og Frederiksberg Alle ind til det lille København. Foran Slottet skærer Vejen igennem over den 
nu meget diskuterede Frederiksberg Bakke og løber længere Vest paa sammen med en Vej fra Valby, som er pynteligt tegnet 
øverst paa Kortet. De mødes ved Damhussøen, som kun svagt anes paa denne Gengivelse af det gamle, farvelagte Projekt. 
Form!,Ien til venstre staar: Vi approberer hermed Allernaadigst dette forfattede Carte og vil at Vejen fra Dam Huuset indtil 
Roeskilde skal anlægges udi Liige Linie saa vidt muligt paa Land. Givet paa vort Slot Friderichsberg den 24 Julii A. 1766. 

Christian R. 

førende Opgave med baade Magt og Anseelse. I en 
længere Aarrække var Helsted Assistent i Vejbyg
ning ved Polyteknisk Læreanstalt, og han er Formand 
for Nordisk vejteknisk Forbund. 

Samarbejde mellem Officerer og Civilingeniører. 

Men ogsaa indenfor selve Chefstillingerne har man
ge Officerer gjort sig smukt gældende paa forskellige 
Poster indenfor Vejvæsenet. Saaledes· kan fra de se
neste Aar eksempelvis nævnes IngeniØrkaptajn J. B. 
M. Poulsen, der en lang Aarrække var Amtsvejin
spektør i Tønder Amt og Kaptajn i Fodfolket J. P. 
Lomholt, der blev Amtsvejinspektør i Odense og 
Assens Amter, efter at han i 1940 var traadt ud af 
Tjeneste i Hæren. 

- Men man maa huske paa, sagde Overvejinspek
tør Helsted under en Samtale om den Udvikling, der 
her er omtalt, at Polyteknisk Læreanstalt fØrst be
gyndte i 1929. Før den Tid havde man ikke Civil
ingeniØrer. Det var derfor naturligt, at man udnyttede 
de militære Ingeniørers Uddannelse og Indsigt. Under 
den gamle Ordning var Chefen for Vejdirektoratet 
mere selv med i Arbejdet, end Overvejinspektøren er 
det nu. Vi har kun Tilsynet, ikke U dfØrelsen. Chefen 
under den gamle Ordning kunde derfor bedst sam
menlignes med Amtsvejinspektøren nu. 

Paa Spørgsmaalet om, hvilke særlige Forudsætnin-

ger man som Officer har for at !Øse Vejopgaver, sva
rer OvervejinspektØren, at ganske naturligt har den 
polytekniske Kandidat, der kommer lige fra Eksamens
bordet, ikke de Forudsætninger, som en Ingeniørof
ficer. Officeren har foruden en teoretisk Uddannelse 
ogsaa den praktiske Uddannelse, og det er navnlig 
det - i Forbindelse med den Orden og Præcision, 
han er opøvet i - 1 der har givet Militæret gode For
udsætninger til at !Øse de Opgaver, det danske Vej
væsen gennem Tiderne har stillet dem overfor. 

Oberstlojtnant 
T. J. Helsted, 
Overvejinspektør 
fra 
1. November 1934. 
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,,Fritidens Glæder" 
er 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 ar Redaktør 
Kai Berg Madsen. I Albummet er Seriens- samt
lige Billed-Tekster aftrykt. Albummet er des
uden smukt illusb·eret af Ebbe Sadolin, og Om
slagstegningerne er af Sikker Hansen. 
Billederne findes i Richs-Pakkerne, og Albummet 
vil udkomme i Løbet af Foraaret 191'1, men kan 
allerede bestilles nu enten hos Richs eller der, 
hvor man plejer at købe Richs og J ABA. 

Rith' 
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»Køreplanen« 
beregnes, 

Milliard 
-

For nylig har det engelske Tidsskrift »mustrated 
News« givet en Fremstilling af, hvorledes et Stor

Angreb med 800 Flyvemaskiner bliver til og illustre
rer dette ved Hjælp af en Række Billeder, af hvilke 
vi her gengiver enkelte. 

Forberedelserne begynder allerede tidligt om Mor
genen fØr Angrebs-Natten. Hvis de indsamlede Vejr
beretninger lover godt, bestemmer Hovedkvarteret 
nemlig allerede da, hvilke Maal, der skal angribes. 
samt det Antai Maskiner, der skal deltage i Togtet. 
Derefter gaar man i Gang med nærmere at udforme 
Planen; og efterhaanden som den tager Form, udgives 
de nødvendige Ordrer. 

Efter at der er forhandlet med de forskellige Flyve
grupper om, hvor mange Maskiner de kan stille, naar 
de tillige skal varetage deres andre Opgaver, fastsæt
tes ved Middagstid definitivt, hvor mange Maskiner 
- og hvilke Typer - der skal deltage fra hver Grup
pe; og snart efter begynder ogsaa Angrebets »Kø1·e
plan« at blive udsendt. 

Armadaen samles. 

Klar til Start paa det befalede Minut. 

Den bestemmer paa Minuttet, hvornaar de forskel
lige Eskadrer, Grupper, ja hver enkelt Flyvemaskine 
skal starte; og da dette jo sker fra mange forskellige 
Flyvepladser, befales der tillige Samlingssteder, hvor 
Flaaden skal formeres i de massive Formationer, der 
skal kunne holde de fjendtlige Jagere Stangen. 

Endelig fastsættes »Køreplanen«, ligeledes paa Mi~ 
nuttet, nøjagtig Tid for hver AngrebsbØlges Styrt mod 
Maalet. Disse Tider skal nøje overholdes, uden Hen
syn til den fjendtlige Ild eller andre Forhold; thi sker 
dette ikke, vil Forvirring og Kollisioner uvægerligt 
blive FØlgen, naar 800 Maskiner skal kaste deres Bom
ber i LØbet af f. Eks. 40 Minutter. 

Tallene. 
Det bedste Begreb om Omfanget og Størrelsen af 

Forberedelserne til og Udførelsen af et saadant Angreb 
faar man vel iØvrigt af de Tal, som »Illustrated News« 
opgiver: 

Direkte og indirekte medvirker saaledes ca. 100.000 
Mand, hvoraf 600 i Maskinerne. De 800 Maskiner kan 
til et Angreb paa 1000 km's Afstand medfØre 1800 
Tons Bomber, og de bruger 4 Mill. l (900.000 Gallons) 
Benzin. En enkelt 4-Motors Maskine koster endelig, 
ifølge Tidsskriftet, mere end 1/z Million Kr., og hele 
denne Luft-Armada repræsenterer saaledes en Værdi 
af ca. ½ Milliard. 

Disse vældige Tal giver en Forestilling om, hvilken 
umaadelig Produktion og hvilke Ressourcer med Hen
syn til Mænd og Raastoffer, der maa staa til Raadig
hed, hvis en moderne Stor-Offensiv i Luften skal 
kunne gennemføres til Bunds. 

Over Maalet. 
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Eter at det svenske Hjemmeværn 
den 30 December Kl. 18.10 var sat 
i Alarmberedskab, fulgte som tid
ligere nævnt den 2. Januar en 
Alarmering, hvorom der nu fore
ligger en Del Oplysninger. 

HJEMMEVÆRNET 

I Halsingborg og Malmø stod 
Termometret paa flere Graders 
Varme, men i den nordlige Del af 
Landet var det over 20 Graders 
Frost; og man skulde tro, at dette, 
i Forbindelse med de større Af
stande og færre Veje heroppe, vil
de have givet meget store For
skelle i de Tidsrum, der medgik til 
Hjemmeværns-Afdelingernes Sam
ling. Dette var imidlertid ikke Til
fældet, Skiene gjorde igen Under
værker, og Forskellen mellem 
længste og korteste Samlingstid 
blev kun 46 Minutter. 

I Løbet af 4 Timer var hele Sve
riges Hjemmeværn samlet i de 
forudbefalede Opstillinger og klm· 
til Kamp. MØdeprocenten - og 
husk at hele dette vældige Opbud 
er frivilligt - svingede mellem 90 
og 100, de fleste Steder nærn1est 

Det var hØj og lav, fattig og rig, 
der den Morgen vrimlede frem ad 
Sveriges Veje med samme fælles 
Opgave. For der er ingen Forskel, 
naar det gælder Fædrelandets For
svar. Hver Mand bliver sat ind, 

I Stilling. 

hvor han mHitært er bedst egnet. 
Derfm er det heller ikke ualmin
deligt, at f. Eks. en Industriarbej
der er Fører for en Gruppe og.har 
sin egen Direktør som underord
net. - Thi ogsaa de ældre og helt 
gamle er med. Svensk Presse for
tæller saaledes om en 70aarig, som 
man undel· Alarmeringen formane
de til at tage Hensyn til sin Alder, 
men som vredt svarede: 

,>Inte tar fiende hiinsyn tm min 
ålder! Forr springer jag livet av 
mig iin jag kommer for sent « 

Øvelsens Hovedformaal var at 
prøve Hjemmeværnets Alarme
ringssystem og Planer for Sam
ling; og denne kontrolleredes nøje 
af udsendte Kontrollanter. Saa 
snart Afdelingerne var paa Plads, 
stod det derefter de lokale Myn
digheder frit for at fortsætte med 
anden Øvelse eller Skarpskydning, 
og dette blev udnyttet i rigt Maal. 

Under disse Øvelser og under 
selve Alarmeringen gled Røde 
Kors' Forbindspladser og Lotter
nes Forplejningstjeneste for fØrste 
Gang i fuldt Omfang ind i Billedet 
af Sveriges frivillige Folkehær. 
Det har knebet lidt med at faa 
revet denne Tjeneste fra de lune 
Stuer og Kontorer ud i de virke
ligt feltmæssige Forhold; og en 
Vinter-Alarmering frembyder jo 
endda særligt vanskelige Proble
mer. Men paa samme Maade som 
Hjemmeværnet selv klarede baade 
RØde Kors og Lotterne Sagerne paa 
en Maade, der aftvang Respekt, 
selv om der naturligvis viste sig 
enkelte Mangler, der nu rettes. 

Hele Folket arbejdede iØvrigt 
ivrigt med paa at sprede Alarme
ringsordren saa hurtigt som mu-

1 Hjemmeværnstropper foran Rigsdagsbygningen i Stockholm. 

2 Chefen for den regulære Hær, General Thornell (der d, 1. Apl'il 
falder for Aldersgrænsen), overværer en Hjemmeværns-Afdelings 
Samling i Ockelbo. - Den gamle General ses i Skidragt t. v. 

3 Chefen for Forsvarsom!'aude Norrkoping, Obel'st 'iVadner, inspi
cerer sine Folk. 

Sveriges frivillige Folkehær 

ligt, og saavel Anføreren for den 
regulære Hær, som Hjemmevær
nets egen Chef, Oberst Petri har 
erklæret sig for tilfreds. 
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ci!u!iangrebene 
paa H ELS I N G F O R S 

Vi bringer her nogle Billeder fra 
det bomberamte Helsingfors, -
sammenstyrtede Huse og en Fæl
lesbeg:-avelse af 17 Ofre fra Bom
bekvarteret. 

9:/ cf2æserne f 

Prisen er Kr, 10,00 

I Anledning af de mange Bestillinger paa den ind

bundne Aargang 1943 gør vi opmærksom paa, at 

der nu kun er et lille Restoplag tilbage og beder 

derfor Interesserede om snarest at -indsende 

Bestilling. 

Aargangen er solidt indbundet i Lærredsbind med 

Titel i Guld paa Ryggen. 



FRA BALKAN 

SØKRIG 
langs Jen 11orske O(r;sl 

Mange af de Forsyninger, der 
skal op til de tyske Tropper i 
Nord-Norge, sejles i Konvoj; og de 
er herunder udsat for engelske 
U-baades og Flyveres Angreb. Der
for maa tyske Krigsskibe Dag og 
Nat afpatruljere Farvandet; og 
Billedet viser en kuriØs Fore
teelse under denne Vagttjeneste: 
Britiske Bombemaskiner har ned
kastet Lysbomber, der er blevet 
fotograferet fra et tysk Krigsskib. 
Men Skibets Slingren har faaet de 
langsomt dalende Lysbomber til at 
aftegne sig paa Fotografiet paa 
denne groteske Maade. 

De tavse Soltlate1· .. 
Minerne - eller som Fransk

mændene kalder dem - »de tavse 
Soldater<< spiller en meget stor 
Rolle i denne Krig. De bruges baa
de under Kamp og naar man Øn
sker at gØre den fjendtlige Frem
rykning gennem et iØvrigt rømmet 
Terræn saa vanskelig som muligt. 
I sidste Fald kan de fremrykkende 
Tropper risikere at finde Miner 
alle Vegne. De kan springe, naar 
den trætte Soldat kaster sig paa 
en Seng, naar han drejer et Dør-

Da de italienske Tropper som 
FØlge af Badoglios Kup blev af
væbnede eller gik over til Parti
sanerne, overtog Tyskland deres 
hidtidige Opgave. Det ene Billede 
viser en tysk Soldat paa Vagt sam
men med en Soldat fra den af det 
vestlige Jugoslavien oprettede nye 
Stat, Kroatien. Paa det andet Bil
lede har tyske Panservogne gjort 
Holdt i en lille albansk By. 

UGENS ANALYSE 
Professor John Elmgren har for

ny lig under en Forelæsning paa 
Goteborg HØjskole undersøgt, hvad 
vi faar ud af Ugens forskellige 
Dage; og her er Resultatet, med 
en Tegning, som »Svenska Dag
bladet« har bragt: 

Mandag er aabenbart lige saa 
))blaa« i Sverige som i Danmark; og 
det Arbejde, der gøres, er Ugens 
daarligste. Ifølge en engelsk Stati
stikers Undersøgelse, som den 
svenske Professor iØvrigt synes at 
have lagt til Grundlag for sit Fo
redrag, er Mandag desudel:). en 
Tycho-Brahesdag; saa man maa 
altsaa passe godt paa ikke at starte 
vigtige Forretninger den Dag. Det 
er Sportens og Fornøjelsernes 
Skyld, siger Professoren. De gør, 
at man i Virkeligheden først kom
mer helt til Hægterne igen om 
Onsdn;gen, som derfor er Ugens 

bedste Arbejdsdag. Derefter kom
mer Torsdag som den næstbedste. 
Fredag synker Effektiviteten der
imod igen, hvorimod Forventnin
gen om søndagens Glæder bevir
ker en ny Opblomstring om Lør
dagen. 

Som sagt støtter Professoren sig 
især til engelske Undersøgelser. 
Men man er kommet til lignende 
Resultater baade i Tyskland og 
Amerika, saa det synes, som om 
denne Ugens Arbejdskurve gælder 
for hele den civiliserede Verden. 

Derimod ved man ikke, hvorle
des Kurven ligger forf. Eks. Negre 
og KulieL Og selv for de civili
serede Folk er Undersøgelserne 
kun baseret paa enkelte Industrier. 
Der gælder maaske helt andre 
Regler for Dem. Man skal jo al
drig generalisere. 

S M Ti O To F L 
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haandtag eller en Vandhane, naar 
han tager en tilsynelandende bort
kastet Feltflaske eller Hjelm op, -
og endelig ligger der Miner under 
hver eneste Vej og Sti. 

Derfor er der ogsaa forlængst 
uddannet Specialtropper, som har 
det særlige Hverv at »spore« og 
uskadeliggøre disse Miner. Paa 
Billedet ses en »Minesøger<< i 
Funktion. Naar »Antennen<< kom
mer i Nærheden af en Mine, sum
mer det i Soldatens Øreklapper. 
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over Alverdens 

Siden HEERINGs egne 
stolte Sejlskibe for over 
100 Aar siden bragte 
HEERINGs CHERRY 
BRANDY ud til fjerne 
Kyster, har Kvaliteten 
stadig været den samme. 

Derimod er Produktionen 
desværre begrænset for Ti
den grundet paa Sukker• 
rationeringen. 

HEERI 
- den danske Likør med 

Verdensry L:"'\/./,./i:\.',:P 

Benyt 

PBIV A.TBA.NKEN 

ti I alle Deres 

BANKFORRETNINGER 

DEN DANSKE 
KOKARDE 

Marinens Kokarde 

Det nye Em')lem, der fremstilles i Sølv og 

Emaille, sælges gennem Landets Guld
smede til Fordel for "Soldatens og Or
logsgastens Fond". 

Prisen er Kr. 3,50 pr. Stk., og Emblemet 

hws saavel med Hærens som med Mari

nens Kokarde . 
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NUMMER 4 . MAJ 1944 . 3. AARGANG Abonnement kan 

tegnes hos Postvæsnet 

Chefen far 

S0kort-A1·kivets Bygning, 
Toldbodwj 19, København. 

Det kongelige Søkort-Arkiv 

Kommand,r 

P. JENSEN: 

SØKORT-ARKIV 
D et kongelige danske Søkort-Arkiv er oprettet i 

1784 paa Forslag af daværende Kaptajnløjtnant 
Poul de LØwenørn, som blev Arkivets fØrste Direktør 
og virkede i denne Stilling til sin DØd i 1826. 

Allerede 130 Aar fØr det nuværende SØkort-Ar
kivs Oprettelse var der blevet udgivet Kort over dan
ske Farvande af danske »SØkortdirektører«. En af de 
mest kendte var Jens Sørensen, der virkede i dette 
Embede fra 1689 til 1721, og som udfØrte et meget 
stort Arbejde baade som SØopmaaler og Kortfrem
stiller. Men desværre blev hans Søkort aldrig til
gængelige for den civile Skibsfart, fordi de kun blev 
tegnet, ikke trykt; og derved blev hans Arbejde kun 
kendt inden for Flaaden og vandt aldrig Anerkendelse 
i videre Kredse. 

Ikke alene Søkort. 
Først efter Søkort-Arkivets Oprettelse i 1784 kan man 

sige, at Arbejdet kom ind i faste Rammer og siden 
har Institutionen gradvis udviklet sig til det SØkort
Arkiv, man kender i Dag. Til en Begyndelse omfattede 
Institutionens Arbejde dog kun Fremstillingen af Sø
kort; men snart kom yderligere Udgivelsen af Sejl
haandbØger. Som den første af de danske Sejlbeskri
velser udkom saaledes i 1843 »Den danske Lods«, og 
ciPn fylrlt.f! alt.<;aa i November 1943 100 Aar. Senere er 
tilkommet Havnelodsen, Fyrfortegnelsen, SØmærke
fortegnelsen, Den færøske Lods og Den islandske Lods; 
for Tiden forberedes endelig Udgivelsen af Den grØn
l-andske Lods til Erstatning for den i sin Tid delvis 

fortrolige Vejledning for Besejling af Vestgrønland, · 
der er forfattet 1895 af daværende PremierlØjtnant i 
Flaaden T. V. Garde. 

I 1885 paabegyndtes desuden ved Søkort-Arkivet 
Udgivelsen af »Efterretninger for Søfarende«, idet den
ne Publikation fra dette Tidspunkt erstattede de hid
til af bl. a. Lodsdistrikterne udsendte Bekendtgørelser 
for SØfarende. 

Søkortene. 
Som tidligere nævnt blev det fØrst ved Søkort-Ar

kivets Oprettelse muligt at lægge en samlet Plan for 
Udgivelsen af S,økort over danske og tilstødende Far
vande. Der udfØrtes saaledes NymaaJinger i danske, 
norske, færØiske og islandske Farvande, og Planer for 
et fuldstændigt Sæt Søkort over disse Farvande ud
arbejdedes; men paa Grund af de vanskelige Tider i 
Krigsaarene 1807-14 og de Økonomiske Forhold efter 
Krigen blev kun en Del af disse Planer fØrt ud i 
Livet. 

Ikke desto mindre maa det indrømmes, at Arkivets 
Grundlægger og første Direktør fØrte dette godt igen
nem de vanskelige Tider, og ved sin DØd 1826 kunde 
LØwenørn da ogsaa overlade sin Efterfølger, Kap
tajnlØjtnant Zahrtmann, en sund og levedygtig Insti
tution med store Udviklingsmuligheder, der da ogsaa 
a± denne udnyttedes fuldt ud. 

Zahrtmann virkede som Direktør for SØkort-Ar
kivet indtil 1853 og opnaaede at faa udgivet 10 kob
bertrykte Kort, der dækkede den største Del af de 
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danske Farvande, og som med fuld Ret maatte anses 
for tilstrækkeligt gode efter Datidens Forhold. 

Men i Tidens LØb blev det nØdvendigt af Hensyn 
til den Øgede Trafik at supplere Opmaalingerne; og 
omkring Aarhundredskiftet igangsattes derfor en stør
re Opmaaling, navnlig at Kattegat, hovedsagelig for 
nøjere at fastslaa de dybe Renders Beliggenhed. Dette 
Arbejde var meget omfattende og blev godt udfØrt; og 
fØrst i den senere Tid, efter at mere moderne Instru
menter, bl. a. Ekkoloddet, er indfØrt i vore Opmaa
lingsskibe, har man ment det nødvendigt igen at paa
begynde en fuldstændig Nymaaling af vore Farvande. 

SØkort-Arkivet udgiver ca. 100 Kort, dels over 
egentlige danske Farvande og Østersøen, dels over 
Island, Grønland og det nordige Atlanterhav. FØr Kri
gens Udbrud var der desuden paabegyndt Nyopmaa
ling af grønlandske Farvande og planlagt en gennem
gribende Revision af Opmaalingen i egentlige danske 
Farvande. 

Personel og Materiel. 

Et moderne SØkort-Arkivs Virksomhed kan, som 
tidligere nævnt, deles i Opmaalingsarbejder og Kort
fremstilling. 

Til Opmaalingsarbejdernes Økonomiske og forsvar
lige U dfØrelse kræves, at man raader over et vel
uddannet Personel og moderne Materiel; og i disse to 
Henseender stod Danma:::-k indtil August 1943 saa hØjt, 
som det for Tiden var muligt at naa. 

Opmaalingscheferne, der alle har geodætisk Udda~
nelse fra Hærens Officersskole, udvælges blandt dertil 
egnede søofficerer, der har gode, nautiske Forudsæt
ninger; og Æren for, at denne Ordning er indført, 
tilkommer i fØrste Række Arkivets tidligere Direktør, 
Kommandør Ravn. Det maa haabes, at Ordningen 
kan bibeholdes saaledes at man ogsaa i Fremtiden 
kan raade ove; en veltrænet, teoretisk og praktisk 
uddannet Stab af Opmaalere. 

I andre Lande, hvor man ikke har samme Ordning, 
har man i de senere Aar haft adskillige Bryderier, 
fordi man enten raadede over geodætisk uddannet 
Personel med for rmge nautisk Indsigt, eller nautisk 
uddannet Personel med for ringe geodætisk U ddan
nelse. I Sverige er man da ogsaa i den senere Tid 
gaaet ind for en Ordning, der nærmer sig den danske, 

Opmaalingsskibet 
Hejmllal. 

i den rigtige Erkendelse af, at en Søopmaaler fØrst 
og fremmest skal være Navigatør og dernæst Geodæt. 

Det danske Opmaalingsmateriel er i de sidste 10 
Aar blevet fuldstændig fornyet, nemlig med Opmaa
!ingsskibene »Hejmda!« (800 t) i 1935, »Ternen« (80 t), 
i 1937 og »Freja« (325 t) i 1939. For Tiden findes dog 
ingen af disse her i Landet, og man maa regne med, 
at nyt Materiel skal anskaffes, fØr Arbejdet igen 
kan komme i Gang. Man maa derfor haabe, at Bevil
lingsmyndighederne til sin Tid indser Nødvendigheden 
af, at Landet snarest kan blive i Stand til at fortsætte 
de en Gang paabegyndte Arbejder med fuldt moderne 
Materiel. 

For Kortfremstillingens Vedkommende er Materiel
let forældet; og man maa ogsaa her haabe paa 
Forstaaelse fra Bevillingsmyndighedernes Side, for at 
denne for Skibsfarten saa nødvendige Gren af Søkort
Arkivets Virksomhed kan blive moderniseret i for
nødent Omfang. 

Titel til ældre islandsk Søkort. 
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Opmaalingsskibet Freja. 

International og Nordisk. 

Jeg har i det tidligere anførte i store Træk forsøgt 
at give et Indtryk af SØ-Arkivets nationale Arbejde; 

Oplng: Hverdage -ca. 20.000 
Sond•g" c~. 22.000 

Carl M. Cohr's Sølvvarefabriker % 
Fredericia 

Telefon Predericia 1200 

Filial, Løvslræde 6 . Telefon Central 2922 København 

Aarhus Amtstidende 
Stiftet 1866 

men Søkort Arkivet har ogsaa en international Mis 
sion, friet Direktøren er Danmarks Dele14erede ved de 
internationale hydrografiske Konference1· i Monte 
Carlo, som under normale Forhold afholdtes hvert 
femte Aar. Formaalet med dette internationale Sam
arbejde er at skabe en ensartet Form for SØkortene 
og deres Udstyr, samt for SejlhaandbØger og andre 
Publikationer, som udgives af de forskellige Søkort
Arkiver Verden over. 

Man er allerede naaet et godt Stykke i den rigtige 
Retning; og det maa haabes, at Forholdene snart atter 
vil tillade, at dette vigtige Samarbejde kan genoptages. 

Som en Underafdeling af Instituttet i Monte Carlo 
har Danmark, Finland, Norge og Sverige desuden 
dannet en Sammenslutning af nordiske Søkort-Arki
ver, hvor man tilstræber at mødes mindst een Gang 
om Aaret. Ved disse MØder udveksles Erfaringer, og 
Foredrag holdes af Medlemmerne. Sammenslutningen 
har sit eget Tidsskrift, hvis Redaktør indtil videre er 
Chefen for det finske SjØkartaverk, KommendØrkap
ten U. Suomela. 

ANDREA 

Piano• og 
Hovedudsalg: 

C.6493 

V1 glæder os til den Dag, da vi 

aller i faldt Omfang kan levere 

Flygler og moderne smaa K"faverer. 

lndlll da bøder vi om Overbæ

renhed" 

Fli,gelfabrik 
Vimmelakaflel 42 
K01be"havn 

h HAANDVÆR.li:ETS DAGBLAD 

CI"l"'A 'l~I O NEN 

OVOMJ.ILT 
L_ _______ F_n_·_sk_e_Æ_g_,_fi_r1_·s_k_M_æ_l_k_o_g_M_a_I_t_. 
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KAY LARSEN 

Gesandtskabsrejse 

En dansk Sipoj. 

P aa Indiens Østkyst ved Byen Trankebar knejser 
endnu den Dag i Dag den gamle Fæstning »Dans

borg«, der ligesom Trankebar By i over to Hundrede 
Aar var under dansk Flag. Ove Gedde lagde Grun
den til det senere saa ærværdige Bygningskompleks 
i Aaret 1620; det var da et meget beskedent Fort, men 
det blev snart udvidet. Der rejstes en anselig Kom
mandantbolig, der opførtes rummelige Pakhuse, Sol
daterboliger, Krudtkamre etc., og da Asi-atisk Kom
pagni i Aaret 1732 overtog Kolonien efter det gamle 
ostindiske Kompagni, var Dansborg en anselig »For
teresse« med Bastioner og Grave; og Byen Tranke~ 
bar var omgivet af Mure og Volde, spækket med Ka
noner. Men alligevel fandt Kompagniet, der ogsaa 
ejede et Distrikt udenfor Byen, det hensigtsmæssigt 
at betale en lille aarlig Tribut til Besidderen af Lan
det, Rajahen af Tanjore. 

»Schienkage« til den nye Rajah. 
I Aaret 1735 residerede den dygtige Guvernør Paul 

Panck paa »Kastellet« Dansborg med et Raad, »det 
sekrete Raad«, under sig. Hollænderne søgte dengang 
ivrigt at faa Indpas i Egnen og konkurrerede haand
fast. Fra Byen Negapatnam, som de havde forpagtet, 
gjorde de alt, hvad de kunde for at overtrumfe de 
Danske med Høfligheder og Gaver til Rajahen, der 
altid var ude efter »Schienkage« (Gaver). 

Da den gamle Rajah dØde samme Efteraar, og en 
ny, Egosi d. 11., besteg Tronen, benyttede de driftige 
Hollændere derfor straks Lejligheden ved den ny 
Rajahs Tronbestigelse til at sende en LykØnsknings
Ambassadc til Tanjorc (hvis Hovedstad har samme 
Navn som Landet); - og de Danske besluttede sig 
til at gØre ligesaa. 

De havde tilmed en mægtig Forbunds!ælle i Tan
jore, nemlig Feltøversten, General Khan Sahib, der i 
Tidens LØb havde nydt megen Gæstfrihed (og »Schien
kage«) paa Dansborg, og denne Magnat, der fØlte sig 
støttet af de Danskes Venskab, sendte i December en 
af sine betroede Folk, Sieganade Panditer, til Dans
borg for at fremskynde Udsendelsen af Ambassaden 
og »geleyde« den til det tanjorske Hof. 

Til Gesandter udsaa Guvernør Panck en flink Offi
cer ved Garnisonen, PremierlØjtnant Baltzer Hemmi
che og Overassistent Peter Petersen Kramer, en Søn 
af Chefen for Kompagniets Tropper i Indien. Det væ
sentligste af alt, »Schienkagen«, blev udvalgt af Se
kretraaderne ved Pakhusmesterens Hjælp; og det blev 
SØlvservice, RosenvandssprØjter, kinesisk SilketØj, 
europæiske Rariteter og et Par smukke atschinske 
Heste, ialt til adskillige Tusind Rigsdalers Værdi. 

Afmarch til malabarsk Musik. 
Den 19. December (1735) ved Middagstid samledes 

de indfØdte Deltagere i Ambassaden i Gaarden paa 
Dansborg. Palankinbærerne og Eskorten mønstredes; 
og omkring Ambassadørernes Palankiner og »Schien
kagen« fordeltes 26 af Kompagniets indfØdte Solda
ter (TaHiarer), bevæbnede med Flinter og komman
deret af en indfØdt Officer en Servicar. To hvid
klædte Cannacapler, Skrivere, posteredes ved Sølv
tingene; men foran Palankinbærerne stilledes to Fane
bærere og det malabarske Musikkorps, der bestod af 
3 Hornblæsere, 3 Trompetblæsere og 2 Gongon
slagere. 

Lidt fØr Kl. 4 mØdte Tolken Louis de Cruz og Land
fogeden Naganada med en Servicar, 16 Lansenerer 
og 10 Talliarer af Gransenaikens Folk. Telte, Pro
viant og Køkkentøj læssedes paa Okser og Palankiner, 
og Kl. 5 var alt klart. Ambassadørerne tog Plads i 
deres Bærestole, Flagene hævedes, og Toget satte sig 
i Bevægelse under en øn~døvende Kraftudfoldelse af 
den malabarske Musik. 
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Trankebars gamle Byport. 

Hovedvagtens Soldater præsenterede Gevær; og da 
Kolonnen bugtede sig gennem den hvælvede Kastels
port, rungede 9 Kanonskud fra den nærmeste Bastion. 
Ude i Kongensgade havde Trankebars Indbyggere 
samlet sig i Mængde, lokket af Kanonskuddene og 
Musikken, og fra de europæiske Huse vinkedes og 
viftedes der Farvel til de gallaklædte Ambassadører. 
Ogsaa ved Landporten paraderede en Trop Soldater; 
her tog de bortdragende den sidste Afsked med Ven
ner og Bysbørn, og Kolonnen bevægede sig i rask 
March fra Trankebar ad den sandede Vej langs Ffo
den Nandelaru gennem de danske Landsbyer Veli
paleiam og Orugamanga1:am. 

Ved Solnedgang naaede man den danske Grænseby 
Tilli, hvor Kolonnen slog sig til Ro for Natten i Kom
pagniets Park. Teltene og Tæpperne kom frem, Mad 
og Drikke pakkedes ud. - Rejselivet var begyndt, 
men Byfogedens Folk overtog Vagten ved »Schien
kagen« og Bagagen, saa at Ambassadens Folk endnu 
en Nat kunde sove bag danske Mure uden Bekymring 
for Tyve og andre Skarnsfolk. 

I Tanjore. 
Ved Solopgang begyndte Travlheden imidlertid paa

ny; og Kl. 7 brØd Kolonnen op og satte over den Aa, 
der skilte det danske Territorium fra Riget Tanjore. 
Snart efter passeredes den tanjorske Grænseby Tri
kulur og Natten tilbragtes i Byen Majomng. Her 
maatte der holdes Vagt ved »Schienkagen«; og her 
mødte tillige den fØrste Udsending op fra Tanjores 
Regering for at »complimentere« og rette de sædvan
lige Forespørgsler, om hvorfra de Rejsende kom, hvor
hen de agtede sig og hvad Ærinde de havde, • alt 
sammen ganske overflØdige, men uundgaaelige For
maliteter. 
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Om Morgenen gtmnemgik lmu1 ~aa nøje efter Li
sterne baade :.Schienkagen« og hele Ambassadens 
Gods; og allerede Kl. 6 br.Ød man op og fortsatte Mar
chen gennem en Række Landsbyer. 

Paa Rejsens tredie Dag gik Premierl_øjtnant Hem
miches Palakin dog i Stykker; men den stedlige 
Subader gav ham sin fineste Bærestol til Laans. Og 
saaledes naaede man omsider samme Dags Aften frem 
til Hovedstaden, hvor Repræsentanter baade fra Ra
jahen og fra Generalen modtog Ambassaden. 

Dermed var Sagen imidlertid langt fra afgjort; for 
fremmede Ambassadører kunde ofle vente i Maane
der for at blive modtaget af Rajahen. Men selv om 
vor Ven Generalen var optaget i Kongens Ærinde 
ved en af de nordlige Grænsefæstninger, havde hans 
Søn Usenhau ordnet alt paa bedste Maade. 

Det havde vore Folk nu ogsaa; for samme Aften 
indtraf et Ilbud fra Trankebar med en Kurv friske 
Oranger, der skulde overrækkes Fyrsten og de for
nemste Hoffolk efter gammel indisk Skik. Og da alle 
Formaliteter saaledes var i Orden, kunde Sieganada 
Pandi allerede næste Morgen sende Bud til Ambassa
dørerne om at man skulde holde sig rede og at han, 
sammen med nogle Hofmænd, vilde komme til Khan 
Sahibs Hus og derfra fØre de Danske til Rajahen. 
Gaverne blev derfor hurtigt efterset og pudset op; de 
atschinske Heste fik deres prnnkende Skaberak paa; 
og ved 1-Tiden stod hele Kolonnen opstillet ved Ge
neralens Hus med Musikken og Fanerne i Spidsen. 

Ved 2-Tiden mødte derefter ganske rigtigt Siega
nada og nogle Hoffolk op »med Suite«; men netop 
som Musikken skulde til at skingre i og Toget sætte 
sig i Bevægelse, kom en Rytter galopperende med Af
bud fra Rajahen. -Fyrsten havde faaet vigtige uden
rigske Efterretninger og skulde holde Raad med sine 
Ministre, og Modtagelsen af de Danske udsattes der
for til Dagen efter. 

Der var ingen Ting at stille op mod den Besked; 
man maatte væbne sig med Taalmod og vise smilende 
Ansigter, selv da man underhaanden fik at vide, »at 
den rette Aarsag skulde være den, at den var den Dag, 
Kongen skulde vaske sig og derfor havde brugt saa
dan Undskyldning«. 

Audiensen. 
Næste Dag - det var Juledag - kom Hofmanden 

W annien imidlertid igen sammen med Sieganada, -
og nu skulde det være Alvor. Ambassaden brØd der
efter op i god Orden, og fØrst aflagdes en » Visite« 
hos Usenhan, til hvem Guvernementets Gaver til Khan 
Sahib blev overleveret med mange Formaliteter, men 
fØrst efter en lang Ventetid indl.Øb der endelig Kl. 4 
endelig »permission at man kunde komme til Palai
set, og at Kongen havde sat sig paa Thronen«. 

Toget satte sig derfor straks i Bevægelse og naaede 
hurtigt Rajahens Palads, hvor en Æresvagt parade
rede, og en Officer overbragte de Danske Tilladelse 
til at »beholde Schoe paa FØderne« saalænge Audien
sen varede og til at tage 6 Personer med foruden 
Ambassadørernes nærmeste FØlge. - Hvorefter Eskor
ten tog Opstilling i en af Slottets indre Gaarde, me
dens Premierløjtnant Hemmicke, Kramer, Sieganada, 
Naganada, Tolken de Cruz og de 6 Mand, der bar 



Dansborg. 

Gaverne oversteg Tær::iltclen til 
det »Gemack«, hvor Rajah Egosi 
11. sad omgivet af sine Ministre 
og Hoffolk. 

Da Ambassaden kom Fyrsten 
en 5-6 Skridt nær, gjorde man 
en europæisk Compliment, hvor
paa Kongen straks » befalede, at 
man skulde sidde ned paa Alca
tivet og sætte Hatten paa Hove
det«, hvilket selvfØlgeligt Øje
blikkeligt skete. 

Hemmicke holdt saa paa Dansk 
den foreskrevne Gratulations
Tale. Den tolkede de Danskes 
Hengivenhed og Agtelse for Ra
jahen, der nu med sine Fædre i 
118 Aar havde staaet i Forbindel-
se med Trankebar Kastel; og efter gammel Skik og 
Brug blev Talen Ord for Ord gentaget paa Portugi
sisk - dette faldt i Peter Kramers Lod - hvorefter 
Tolken, Louis de Cruz, »refererede det i Malabarsk 
(tamulsk) til Sieganada Pantliter, som saa afgav det 
paa Maharattisk (Hofsproget) til Ministeren Dabur, 
der endelig gentog det for Kongen. - Det hævd
vundne Ceremoniel udelukkede ganske en mere enkel 
Fremgangsmaade. 

Rajahen svarede, at han betragtede de Danske i 
Trankebar som »sine egne Folch eller Købmænd og 
derfor ogsaa skulde haandhævde deres Ret i alle 
Maader«. Han spurgte derpaa, hvordan Guvernøren 
paa Dansborg befandt sig. Gennem alle Instanser blev 
der svaret, at han befandt sig vel og stedse stod til 
Hans Majestæts Raadighed. Der blev endvidere spurgt 
om Kongen af Danmarks Navn og om »Distancen til 
Fædrelandet«; og Rajahen blev belært om, at Kon
gen hed Christian VI, at Hovedstaden hed København 
og at Afstanden fra Danmark til Tanjore var 3600 

Mil. 
Derpaa fulgte Udvekslinger af »Schienkage«, hvor

ved Rajahen i hØj Grad gik af med Profitten. Am
bassadørerne fik - saavidt vides - kun 6 Stkr. »Di
verse TØj« med Guldstriber med til den danske Guver
nør, foruden den fyrstelige Hilsen, der formodentlig 
vurderedes meget hØjt. Hver af Gesandlerne modtog 
desuden et guldindvirket Skærf, der efter Skik og 
Brug skulde hænge over Skuldrene, og et »Tiille
baand«, der turbanagtigt blev svøbt om Hatten. Tol
ken og Foged Naganada maatte dog nøjes med »Ti.i.lle
baandet«. 

Til Slut gjorde AmbassadØrerne saa endnu en »euro
pæisk Compliment« for Rajahen og trak sig tilbage. 
Usenhan fulgte dem til Slottets 5. Port, Sieganada 
helt ud til Kastelsporten, hvorpaa de med god Sam
vittighed og lettet Sind skyndte sig til deres Loge
ment i Forstaden. 

De vilde Elefanter. 
Denne Ambassade gik som omtalt i hØj Grad fri for 

de Forsinkelser og Ophold, der ellers var saa almin
delige. Paa samme Maade kunde det ofte vare mange 

Beboelseshuse og Urskov i de danske ostindiske Kolonier. 

Dage inden Europæere fik Lov til at »fortrække« igen 
- inden de blev »affærdigede«. Men rimeligvis havde 
man været tilfreds med »Schienkagen« og overbevist 
om, at der ikke har været mere at faa. For allerede 
2. Juledags Eftermiddag kom Wannien og Sieganada 
med Rejsetilladelsen. De Danske skyndte sig derfor 
til Kastellet for at forebringe deres Taksigelser. Kl. 4 
kom de tilbage til Usenhans Hus for at tage Afsked 
der, og man fik nu at hØre, at Rajahen denne Efter
middag - for »at gøre sig en liden Plaisir« - havde 
givet Ordre til, at nogle »gale« (d. v. s. udresserede, 
nyindfangne) Elefanter skulde slippes lØs i Gaderne. 

Usenhan paaskyndede derfor Afskeden, for at de 
Danske kunde slippe ud af Byen, inden det farlige 
Lystspil begyndte. Men næppe havde de besteget Pa
lankinerne og var kommet ud paa Gaden, før der 
hØrtes en dump Trampen og en trompetagtig Snøf
ten. - En af de »gale« Elefanter kom travende lige 
imod dem. 



Guvernørens Palankin lP-<lsagP.t Rf hans DubCUJOh, Pioner 
og Talliarer. 

Palankinbærerne og Talliarerne smurte skyndsomst 
Haser, men tog heldigvis Palankinerne med Ambassa
dørerne med; og hele Flokken kom saaledes snart i 
Sikkerhed indenfor de svære Gaardmure til Usen
hans Hus. Her ventede man saa taalmodigt indtil man 
troede al Fare overstaaet; og da Støjen og Skraalet 
fra Gadens Folk og det mægtige Dyrs Trampen var 
dØet hen, aabnedes Porten igen, for at de Danske 
kunde skynde sig afsted med deres Følge og faa lagt 
Hovedstaden med al dens besværlige Staahej bag sig 
inden Mørkets Frembrud. 

En af Usenhans Folk fØrte dem ad smalle Baggader 
den nærmeste Vej ud mod Byporten. Men det sidste 
Stykke Vej maatte man dog følge Hovedgaden, der 
som en bred Militærvej fØrte tværs gennem Byen fra 
den Østre Port til den vestre. - Og til alt Uheld var 
Elefanten fra fØr kommet hen til den selvsamme Gade. 

De flygtende Folk hylede i Forbifarten op, at den 
havde kvæstet to Mand og ihjeltrampet en Bramin
kvinde. Saa røbede øredøvende Spektakel, at den 
kom nærmere. Palankinbærerne satte i Løb, og Am
bassadørerne ventede hvert Øjeblik at blive efterladt 
i deres Befordringer midt paa Hovedgaden. - De 
havde saavist ikke den samme Plaisir deraf som 
Rajahen. 

I meget ureglementeret Tempo, men i god Behold, 
naaecle man dog Byporten og slap ud, inden den blev 
smækket i for den fremstormende Kæmpe. ~Gud være 
lovet nt man kom ud af Byen uden Skade,« skrev 
P. Kramer senere meget oprigtigt. 

Hjemme igen. 
Under et Hvil i et Hvilehus paa Vejen fik man Brev 

fra Usenhans, at Rajahen havde sendt ridende Bud i 
Forvejen med kgl. Ordre til, at Rejsen for de Danske 
skulde fremmes paa bedste Maade. Det gik da ogsaa 
rask fremad, og snart kunde man atter sætte over 
Grænsebækken og fortsætte til LnndBbyen Kottu
paleiam, hvor man overnattede i Frimand Isack Han
sons rummelige Bungalow. For det gik ikke an at 
trave lige ind i Trankebar med Skrivelse og Gaver 
fra en Fyrste! 

Næste Morgen mødte derfor Trankebars Guverne
mentssekretær, Hans Ernst Bonsach, op med den ind
fØdte Byforstander N atzia Pullej samt friske Tallia
rer med den store elfenbensbeslagne Stadspalankin. 
Deri blev Rajahens Brev oog Gaver anbragt paa et 
SØlvfad; og fØrst da Kolonnen var i fin Orden med 
Musikken og Fanebærerne foran, kunde den mar
chere ind ad Landporten til Trankebar, hvor en Trop 
Artillerister afgav en Kanonsalut paa 9 Skud. 

Alle Hovedgader maatte passeres og endda en Om
vej gØres forbi den store Pagode og den muhamme
danske Moske. Fulgt af en stor Stimmel Mennesker 
gik Turen derefter til Paradepladsen, hvor Stimlen 
blev holdt tilbage; og med Stadspalankinerne og Fla
gene i Spidsen marcherede Kolonnen endelig gennem 
Porten til selve Dansborg. 

Dannebrog vajede over Guvernementsbygningen og 
en Afdeling hjemmedanske Soldater stod opstillet. 
Medens Sølvfadet blev fØrt op til Guvernøren, lØd 
der igen Kanonsalut, og i Guvernementssalen tog Gu
vernøren og de højeste Embedsmænd imod i fuld 
Gala. - Der var virkelig Stil over den Ambassade, dP 
Danske sendte fra Dansborg til Tanjore i Aaret 1735. 
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Orlogskaptajn Kay Jungersen 

T unge og truende trak Skyerne hen over Danmarks 
politiske Himmel i 1644 - for tre Aarhundreder 

siden, da Landet stred og stræbte for at bevare sin 
fØrende Stilling som Stormagten i Norden mod det 
sejrrige Storsverige, der var ved at skabes i Tredive
aarskrigens gigantiske Smeltedigel. 

Blodtappet havde Christian den Fjerde maattet 
trække sig ud af det det vældige europæiske Opgør 
i 1629 for at overlade Valpladsen til Svenskekongen 
Gustav Adolf og hans sejrrige Hær, hvis straalende 
March mod Tinderne end ikke Heltekongens DØd ved 
Liitzen i 1632 havde kunnet stoppe. Men de store 
svenske Landvindinger rundt Østersøens Kyster inde
bar imidlertid en betydelig Fare for Danmark, hvor 
ingen tvivlede om, at Sverige vilde søge at gøre sig 
selv til Nordens Herre, naar fØrst det tyske Felttog 
var lykkeligt tilendebragt. 

Det var derfor bydende nødvendigt for Danmark at 
faa sat en Stopper for Sveriges farlige Planer, men da 
Christian den Fjerde paa Grund af de sidste Aartiers 
rivende Nedgang ikke kunde gØre nogen militær Ind
sats, sØgte han ad diplomatisk Vej at dæmme op for 
Svenskernes ØstersØdrØmme ved at optræde som 
Mægler under de langvarige Fredsforhandlinger mel
lem Kejseren og Sverige. Den kendte Geheimeraad 
Ditkv Ahlefeldt (dØd 1686) skriver træffende herom 
i sine Erindringer: ~Da den kjære Herre (Christian 
IV. F. A.) vel saa, at hans Interesser ikke tillode ham 
vedvarende kun at se til paa Legen og unde Sven
skerne, at de gjorde sig saa formidable, men paa den 
anden Side ikke vilde bryde den Fred, som han hel
ligt havde tilsagt og lovet Gustavo Adolpho, inden 
denne indskibede sig til Tyskland, valgte han den 
Mellemvej at tilbyde de krigerske Magter sin Mæg
ling rigtignok paa Vilkaar, at han vilde erklære sig 
fjendtlig mod den Part, der ikke vilde antage Freds
betingelserne og støtte Modparten. 

Samtidig hermed slog han, særlig støttet af sin S~ 
gersøn, den almægtige Rigshofmester Korfitz Ulfeld, 
ind paa en meget kraftig Toldpolitik ikke mindst i 
Øresund, dels for at skaffe Penge i den slunkne kon
gelige Kasse og dels for at lægge den svenske Trafik 

Skibsværftet paa Bremerholm, Til højre kølhales et Skib. 

gennem Sundet saa mange Hindringer i Vejen som 
muligt. Men begge disse politiske Udspil skulde vise 
sig at være meget skæbnesvangre i den kommende 
Tid, fordi de ikke blev støttet af et veludviklet mili
tært Beredskab, der ene vilde kvune have muliggjort 
Gennemførelsen af en saa udæsRende Politik. 

»Alt dette gjorde han,« skriver Ahlefeld videre, 
»uden at sætte sig i Positur, saa han med Eftertryk 
havde kunnet gennemføre det, eftersom den kjære 
Herre blev siddende ganske afvæbnet og uden al 
Forberedelse, i den Mening, at han altid vilde have 
Tid nok, om Svenskerne skulde .afslaa det forlangte.<i 

De kommende Tider skulde hurtigt vise, hvor ube
rettiget denne danske Optimisme var, Danmarks Hold
ning vakte en Storm af Raseri i Sverige, og i Holland 
med, fordi Kongens skrappe ToldforhØjelser i særlig 
Grad gik ud over dette vindskibelige Folk og drev det 
over i Svenskernes Arme. 

Baade fra Øst og Vest trak Skyerne sammen, uden 
at Danmark reagerede mod de truende Varsler. 

Lynkrigen mod Danmark sætter ind. 

Efterhaanden tabte Sveriges egentlige Styrer, Kans
leren Axel Oxenstjerna, Taalmodigheden, Danmark 
maatte sættes ud af Spillet, saa Sverige ikke behøvede 
at nære Frygt for at blive angrebet i Ryggen, mens 
det kæmpede sin haarde Kamp i Tyskland. 

Først forsøgte Oxenstjerna at faa en mindelig Ord
ning i Stand med den besværlige Nabo i Sommeren 
1643, men fandt desværre ikke den fornØdne Jord
bund i Danmark, hvor Korfitz Ulfeld haanligt fejede 
den svenske Udsending til Side. Stemningen i Sverige 
blev mere og mere ophidset, og Gang paa Gang i 
LØbet af Efteraaret 1643 sendte den danske Gesandt 
i Stockholm, Peder Vibe, Advarsler hjem til Køben
havn om svenske Angrebsplaner, men han talte for 
dØve Øren. »Peder Vibe reder altid til Barsel med 
Krig,« var det eneste Svar den aldrende Konge havde 
paa den kloge Diplomats Ord, og Danmark fortsatte 
ubekymret videre frem ad Vejen, der fØrte til Kata
strofen. 
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Aksel Oksenstjerna. Lennart Torstensson. 

Den 12. December 1643 brØd Uvejret !Øs. Den Dag 
marcherede General Lennart Torstensson over den 
forsvarsløse jyske Grænse uden Krigserklæring og jog 
op gennem Jylland; men selv da var der Danske, der 
ikke forstod, hvor det bar hen, men som søgte at 
foregøgle sig, at Torstenssons Indfald betød alt andet 
end netop det, at Krigen stod for DØren. 

»Omendskønt Alting udi Dannemark blev nu tilla
vet, som til den aabenbare Krig,« skriver Holberg i 
sin Danmarkshistorie, »flatterede dog mange sig med 
den Forhaabning, at de Svenske søgte ikke andet end 
Vinterqvarter udi Holsten og ikke havde udi Sinde 
at fØre Krig paa Dannemark.« 

Den gamle Konge lod sig dog ikke hilde i disse 
blaaØjede Fantasterier. Han saa om nogen anden til
fulde Faren, der nu truede, og søgte med Kraft og 
Iver, støttet af den store brede Befolkning, der slut
tede op bag Kronens Bærer til Fædrelandets Forsvar, 
at raade Bod paa Fortidens Forsømmelser, »og til
lavede sig af yderste Magt at tage mod disse ufor
modende Gjæster«. 

»Han satte Mod i sine Folk,« skriver Holberg videre, 
»og gjorde al Anstalt som udi saadan Hast mueligt 
var til Defension, han sparede intet, som kunde tjene 
til Fædrelandets Frelse, for hvis Skyld han vovede 
sig yderligere baade til Lands og til Vands og sande
lig, naar vi ret overvejer alting, da var Dannemark 
ganske uberedt at tage imod nogen Fiende, men blev 

· af intet saa meget bestyrket som af den incomparable 
Konges Tapperhed og hans uovervindelige Courage i 
Modgang.« 

Mens Danmark saaledes fem Minutter i tolv sØgte 
at stable et Forsvar paa Benene, mØdte Svenskerne 
særdeles vel rustede til Dysten, - saa vel, at de bestemt 
regnede med at kunne slaa Danmark ud gennem dette 
uformodede Lynangreb, inden Landet fik samlet sig 
sammen til Modstand. Deres vel gennemtænkte Plan 
var, at General Torstensson skulde rykke frem syd
fra, samtidig med at en Hær under General Gustav 
Horn skulde falde ind i Skaane nordfra, mens Orlogs_ 
flaaden skulde slaa den danske Flaade af Marken og 
gennem det saaledes vundne Herredømme paa SØen 
muliggøre den Invasion paa Øerne, der ene vilde 
kunne give Danmark DØdsstØdet. 

Heldigvis for Danmark glippetle denne glimrende 
Plan. De to Angreb faldt ikke samtidigt som beregnet, 
og hvad der var det væsentligste, Svenskeflaaden var 
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ikke klar med oin Udrustning, da Torstensson n1llede 
ind over Landegrænsen. D:mskrrrn'! holrlt stadigt Her
redømmet over Farvandene fast i Hænderne, saa de 
sejrrige svenske Generaler kun fra Slrantlbre<l<len 
kunde skue over mod deres uopnaaelige Maal: de 
danske Øer. Kystbefolkningen rundt omkring lagde 
rlPrPs Lorl i Vægtskaalen for Landets Værn ved at 
Ødelægge eller fjerne alle Fartøjer, som Svenskerne 
kunde have brugt til at sætte over de spærrende 
Strømme. 

Og saa gik Krigen i Staa. Det blev ikke, som Axel 
Oxenstjerna havde hnabet, en Lynkrig; men Danmark 
fikt takket være sine Bælter og Sunde, Tid til at 
komme sig efter det fØrste overraskende Slag, saa det 
kunde naa at faa bygget et Forsvar op, særlig paa 
SØen, med den ranke Konge som det samlende Midt
punkt. 

Da Landkrigen midlertidigt gik i Staa, var det SØ
krigen, der vilde komme til at skabe Afgørelsens Sejr 
eller Nederlag for de stridende Parter. Og tre Mile
pæle markerer SØkrigens Gang i den svensk-danske 
Dyst for de tre Aarhundreder siden: Slaget i Lister 
Dyb den 16. og 24. Maj. Slaget ved Kolberger Heide 
den 1. Juli og endelig Fros Munds tilintetgørende Ne
derlag i Slaget ved Femern den 13. Oktober 1644, hvor 
Danmarks Stormagtsstilling i Østersøen for stedse 
blev brudt, og Sveriges blaagule Farver rykkede frem 

Stedet for. 

Blokaden af Gøteborg. 
Da Krigen til Lands gik i Staa ved Kysterne, og 

det var klart, at det var SØkrigen, der vilde blive den 
dominerende, søgte begge Parter Føling med Holland, 
Datidens maritime Stormagt. Danmark firede paa de 
skrappe Toldbestemmelser og stillede dermed Hollæn
derne tilfreds, saa de lod deres hØjtidelige Forbunds
traktat med Sverige sove, idet de dog tillod Svensk
Hollænderen Louis de Geer, Jernværkskongen, at leje 
en Krigsflaade i hollandske Havne til Forstærkning 
af den svenske Orlogsflaade. 

Vinteren gik med disse Forberedelser, men straks 
ved Foraarstider slog Christian den Fjerde til - udfra 
den gamle, evigtgyldige Sætning, der siger, at An
grebet er det bedste Forsvar. »Paa Vester Gylland og 
fornemmeligen paa Staden Gothenborg, hvorudi en 
stor Part af Sveriges Forraad og Styrke hafdes, var 
Kongens Øjemærke fornemmeligen henvendt,« skri
ver den gamle Krønike. 

Formaalet med det offensive StØd mod Gøteborg 
var dels at blokere Byen fra Søsiden og dermed lukke 
Sveriges eneste Port mod Vest, hvorigennem det kun
de faa Forsyninger, samtidig med at de svenske Ka
pere, der opererede i Kattegat og Skagerrak med 
Byen som Basis, blev spærret inde, - og dels at tvinge 
General Horn til at svække sin i Skaane opererende 
Hær ved at sende Tropper til den truede By, hvorved 
det haarde Tryk mod Skaane kunde lettes. 

Den 1. April var Danskerflaaden klar. Kongen hej
ste sit Flag om Bord i »Trefoldigheden«, der tre Maa
neder senere skulde udødeliggøre sit Navn i Slaget 
ved Kolberger Heide, og stod med ti Skibe i sit Følge 
nordpan mod GØteborg, hvor der blev kastet Tropper 
i Land og opkastet et Par Skanser, mens Skibene 
lagde sig for Havnen og lukkede LØbet i Laas. 



Rigsadmiral Ove Gjedde, 
(Fot. Det kongelige Bibliotek.) 

All forlØb plan 
mæssigt. Gustav 

Horn maatte 
skyndsomst sende 
Forstærkninger til 

GØteborgs For
svar. En af de 
svenske Styrker 
blev forøvrigt un
der Marchen nord
paa rendt over 
Ende af Ebbe U!
feld, Kongens Svi
gersøn, og jaget 
ud i Hallands Mo
ser og Moradser. 
Men hen imod 

Slutningen af 
Maaneden indlØb 
der Efterretninger 
om, at Louis de 
Geers hollandske 

Hjælpeflaade under Kommando af Martin Thijssen 
var afgaaet fra »het Viie« i Holland mod de danske 
Farvande. 

Efterretningen herom fik Kongen til at afbryde 
Aktionen ved GØteborg. Denne sekundære Operation 
maatte vige Pladsen for det primære: at slaa den hol
landske Hjælpeflaade, inden den fik forenet sig med 
den svenske Hovedflaade til en overmægtig Styrke, 
der vilde kunne feje det danske Flag bort fra søen, 
og dermed faa det udslaggivende Herredømme over 
Farvandene i Hænde. 

Tropperne blev taget om Bord igen, Skanser og 
Blokhuse Ødelagt, og den 1. Maj afgik Flaaden til 
Vinger i Norge for efter Aftale at mØde den norske 
Flaadeafdeling under Ove Gjedde, Trankebarkoloniens 
Grundlægger. Han var imidlertid ikke klar med sine 
Forberedelser, og da Tiden var knap, afgik Kongen 
straks med sine Skibe til Lister Dyb ved Øen Sild, 
hvor han havde faaet at vide, at Thijssen var sØgt 
ind for at faa Forbindelse med Torstensson, bl. a. for 
at faa kompletteret sine Besætninger med 800 Sol-
dater. 

Slagene ved Lister Dyb. 
Den 15. Maj ankom Kongen udfor Lister Dyb med 

sine ni Skibe og forberedte sig paa at angribe Hol
lænderne, der laa til Ankers inde i Dybet paa Øens 
Østside. Men inden Angrebsplanen kunde iværksæt-

Christian IV slaar Riddere 1684. Efter et samtidigt Billede af 
· Simon de Pas. Brudstykke, 

tes, stod Thijssen ud den 16. om Morgenen med sine 
13 Skibe, idet Resten af hans Styrke var sendt ud i 
Vesterhavet paa Rekognoscering. Det var næsten blik
stille, saa Hollænderne maatte dels varpe deres Skibe 
ud og dels bruge den udgaaende Ebbestrøm for at 
naa ind paa Skudhold af det forreste danske Skib, 
selveste »Trefoldigheden«, der laa et Stykke fra de 
øvrige danske Enheder. 
· Kort efter friskede det imidlertid noget op, begge 

Flaader kunde gaa under Sejl, og der begyndte nu en 
almindelig Kamp, hvorunder »Trefoldigheden« i no
gen Tid maatte kæmpe alene, indtil omsider Hjælpen 
naaede at komme op. »Udi denne Træfning,« skriver 
Holberg, »lod Hans Majestæt see stor Tapperhed, i det 
han fuld af martialsk Hidsighed paa sit Skib med 
Kaarden udi Haanden præsenterede sig for Fienden, 
og med sit Aasyn og kongelige Nærværelse kunde 
siges at have drevet Fienden paa Flugten.« 

Saa kom Vendepunktet i Slaget. De Øvrige danske 
Skibe begyndte at blande sig i Striden, og da Strøm
men samtidig skiftede, og det begyndte at flode, blev 
de forreste hollandske Skibe kun daarligt understøt
tede af de agterste. Thijssens eget Flagskib »De gulden 
Zwaan« blev haardt medtaget, og efter seks Timers 
haard Kamp opgav han at kæmpe videre og trak sig 

(Fortsættes Side 116) 

Tegning af Søk.amp med Læn
kekugler. - Fra Rudolf van 
Deuenthe1•s formentlige Lære
bog for Christiun IV. 
(Ny kgl, Samling 101, Folio.) 
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tM.o~e 
III 

r1 fl 

I 10.000 Meters HØjde. 

Under den store allierede Luftoffensiv mod Tysk
land har Luftforsvaret tvunget de angribende Bombe
maskiner op i større og større HØjder, - troligt fulgt 
af de tyske Jagere og blandt disse først og fremmest 
den berømte Focke Wulf 190, der afløste Veteranen 
Messerschmidt 109. 

De allierede har derfor sat alle Sejl til for at frem
stille Jagere, der er Focke Wulf 190 jævnbyrdig eller 
helst overlegen, og een af disse er den amerikanske 
Jager Thunderboit .. 

Thunderbolt klatrer forholdsvis langsomt op til de 
10.000 Meters HØjde, hvorom der er Tale. Men er 
den fØrst heroppe, har den til Gengæld en horisontal 
Maksimumsfart paa ca. 700 km i Timen. Dens Opgave 
er at beskytte de lavere flyvende Bombemaskiner ved 
som en Falk at styrte sig over de angribende tyske 

■ mas 1ner 

Jagere. Under dette Styrt, der er Thunderbolts Spe
ciale, kan den klare en Fart paa 300 km i Minuttet, -
hvilket praktisk talt er det samme som Lydens Ha
stighed. 

Det er forØvrigt interessant at se, hvorledes baade 
Tysklands og Amerikas Anstrengelser for at faa de 
bedst mulige Flyvemaskinetyper frem ofte fØrer til 
ganske sideløbende Resultater, og dette blev ogsaa 
Tilfældet denne Gang: Thunderbolt viste sig i Virke
ligheden at ligne Focke Wulf 190 i den Grad, at Ame
rikanerne maatte male den forreste Del af Motor
kappen hvid for at undgaa Forvekslinger. 

!Øvrigt er disse nye Jagere, hvoriblandt ogsaa den 
amerikanske Airacobra - hvor Motoren er anbragt 
bag ved Piloten - naturligvis udstyret med alle de 
sidste Finesser. I en af Vingerne sidder f. Eks. et lille 
Fotografiapparat, der automatisk træder i Funktion, 
saa snart Flyvemaskinens Maskingeværer aabner Il-

Tysk Jager »Focke Wulf 190«. 
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Den amerikanske J"ager »Thunderbolt«, - »Focke Wulf 190«s fornemste Modstander. 

Den særprægede amerikanske J"ager »Airacobra«, hvis Motor sidder bagved Piloten. 
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tM.ode.h.ne 

1 De moderne Bombemaskiner har stor 
Modstandskraft. Trods en flænget Sta
bilisator og et sønderskudt Højderor 
straks ved Angrebets Begyndelse kun
de denne »Flyvende Fæstning« kaste 
sine Bomber og vende hjem. 

2 »Giganten«, den tyske Messerschmidt 
323, med Hjælpemotorer til Start og 
Landing. Transportevne 150 Mand. 

3 Den 2-motorede tyske .Jager, »Messer
schmidt 110«, hører ikke til de mest 
moderne, men er alligevel een af Ver
dens bedste Maskiner i sin Klasse. 

4 »Det flyvende Slagskib«, Amerikas 
nyeste motordrevne Transportmaskine. 
8000 Hestekræfter. Transportevne 150 
Mand. Aktionsradius: Atlanterhavet 
Tur-Retur. 

5 Amerikansk »Douglas 0-54, Skymaster«. 
Transportevne 42 Mand. Aktionsradius 
4100 km. Marchhastighed 387 km i Ti
men. 

6 Britisk Svæveplan »Hm·sa«. Anvendt 
under Invasionen paa Sicilien. Trans
portevne: 28 Mand. 

7 Den svenske Jager »J. 9« er meget hur
tig og »Fætter« til den amerikanske 
»Thunderbolt«. 

8 Bombemaskiner angribes af Luftværns
ild og Natjagcre. 



i iøvrigt Artiklen: 
oderne Krigsflyvemaskiner, Side IOB 



Bugsering af Transport-Svæveplaner, - Luftens Godstog. 

den. Denne Foranstaltning tjener et dobbelt Formaal, 
thi dels faar man paa denne Maade et upartisk Vid
nesbyrd om Ildens Virkning og Kampens Gang, dels 
kan man senere identificere sine Modstandere. Og det 
er jo ikke uden Interesse at fastslaa, hvilke Flyve
maskiner Fjenden anvender paa et bestemt Front
aisnit, - eller at studere de nye Typer, som maatte 
vise sig, ved Hjælp af disse Fotografier. 

Luft-Godstog. 

De store Bombemaskiner, som de allierede bruger, 
synes ikke i den senere Tid afløst af nye Typer; og i 
Virkeligheden er man maaske paa dette Omraade 
naaet saa langt, som det er muligt, i hvert Fald hvad 
Modstandskraft angaar. 

Derimod finder der aabenbart en stærk Udvikling 
Sted med Hensyn til Transportflyvemaskiner, - na
turligvis fordi den bebudede Invasion vil stille store 
Krav til begge de krigsførende i Retning af hurtigt 
at kunne flytte større Troppeenheder. 

Det var jo som bekendt Tyskerne, der straks fra 
Krigens Begyndelse viste sig at være klar over, hvor 
store Tjenester Luftvaabnet ogsaa paa dette Omraade 
kunde yde den øverste Krigsledelse; og de har senere 
fulgt Tanken op, saaledes at de ogsaa kom til at staa 
som Pionerer for den Transport af Mandskab og Ma
teriel, der foregaar ved, at motordrevne Flyvemaski
ner slæber en Række Svæveplaner, - akkurat som 
et Luft-Godstog. 
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Hvor langt de er naaet i saa Henseende, illustreres 
maaske bedst af Jætte-Svæveplanet Messerschmidt 323, 
der ogsaa kaldes »Giganten«. Det kan transportere 
150 Mand, men ogsaa bruges til Transport af tungt 
Materiel og som Ambulance. 

Hvad der gør :.Giganten« til et af Verdens mest 
interessante Luftfartøjer, er, at dette Svæveplan til
lige er udrustet med 6 Motorer, hver paa 800 Heste
kræfter. Det lyder paradoksalt, men disse Motorer 
anvendes dog kun for at lette Starten samt eventuelt 
under vanskelig Landing. Starten lettes iØvrigt tillige 
af 4 Raketter, der er anbragt under Vingerne. Og for 
at give bedst mulig Landing har Messerschmidt 323 
desuden ialt 10 Hjul ,hvoraf de 4 forreste dog er ret 
smaa og normalt kun lige stryger hen over Jorden, 
naar Maskinen tager Marken. 

Endelig kan Messerschmidt 323 naturligvis bruges 
til Transport af Levnedsmidler og Materiel, der ned
kastes i store »Tuber« til Undsætning for i Øjeblikket 
isolerede Tropper. 

Atlanterhavet Tur-Retur. 

Efterhaanden er jo imidlertid ogsaa de allierede 
kommet med paa dette Omraade, og de har anvendt 
Transportflyvemaskiner baade i Afrika og ved Land
gangsoperationerne i Italien. Under Invasionen paa 
Sicilien spillede saaledes det britiske Svæveplan 
»Horsa« en vigtig Rolle. Det kan transportere 28 Mand. 

Men de allieredes lange Transporter over Havene 
tillader i mange Tilfælde næppe Luft-Godstog i større 



Svært Artilleri indlades i den tyske »Gigant«, Messerschmidt 323, der er et SYæveplan, men har Hjælpemotorer til Brug 
ved Start og Landing, 

Stil, og derfor har de da ogsaa i vid Udstrækning ka
stet sig over motordrevne Transportmaskiner. 

Den amerikanske »Douglas C-54 Skymaster« har 
saaledes 4 Motorer og kan transportere 42 Mand. Dens 
Aktionsradius er 4100 km og Marchhastigheden 387 km 
i Timen. 

Et motordrevet Sidestykke til »Giganten« er ende
lig den amerikanske Flyveindustris nyeste Frembrin
gelse »»Marsflyveren eller »Det flyvende Sl'agskib«. 

'l'uber med 
Levnedsmidler, 
Ammunition J11. m. -
nedkastet Lil 
Undsætning af isolerede 
Tropper. 

Dette vældige LuftfartØi har 4 Motorer, hver paa 
2000 Hestekræfter. Spændvidden er 65,5 Meter. Det 
kan transportere 150 Mand med fuld Udrustning, og 
dets Aktionsradius er saa stor, at det kan flyve over 
Atlanterhavet Tur-Retur uden Mellemlanding, 

Den store Opmarch fra begge Sider synes saaledes -
ogsaa i Luften - klar til at mØde de store Begiven
heder, der skal dreje Krigens Kurs henimod den store 
og endelige Afgørelse, 
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Danmarkshistorien set germem Ku11sh1.erøjne IV. 

1-· Magister Lars Rostrup Boyesen 

KØBENHAVNS 
Næppe nogen Tildragelse i Danmarkshistorien har 

for os i Dag mere Aktualitet end Københavns 
Bombardement i 1807. De Øjeblikkelige Begivenheder 
ude i den store Verden danner i vort Sind et uhyg
geligt Sammenligningsgrundlag - vi, der oplever den 
nuværende Krig, har alle naturlige Forudsætninger 
for at forstaa og fØle, hvad Rædsel og Ødelæggelse, 
DØd og Ruin vil sige. Selvom København ganske vist 
i denne Omgang er blevet saa nogenlunde skaanet, 
vil ingen Generation siden 1807 dog som vor egen 

kunne indføle sig i, hvad Had til Fredsbryderen vil 
sige, forstaa den Sorg, der greb vore Forfædre, da 
de saa deres smukke By blive Ødelagt og vandaliseret 
af den Stærkeres Magtbegær, og saa Flaaden blive 
slæbt bort for deres Øjne. 

De historiske Forudsætninger for Bombardementet 
skal kun berøres ganske kort. Ved Freden i Tilsit 
havde de to hidtilværende Fjender Zar Alexander af 
Rusland og Napoleon af Frankrig fundet hinanden og 
i al Hemmelighed aftalt, at Danmark og Sverige skul-

»Kiøbenhavn. Natten mellem 4. og 5. Sept. 1807, seet fra Christianshavn.« Til venstre Langebro, til højre Bryghuset paa Hjømet 
af Frederiksholms Kanal. I Baggrunden det brændende Frue Spir. Kobberstik af Lahde efter Tegning af Eckersberg. 



de 1.vini:::c8 til at lukke deres Havne for Englænd<:>rn<". 
HviEJ Danmark nægtede at gaa ind paa r:'!PnnP Orrl
ning, skulde ll'laaden beslaglægges. Den hemmelige 
Overenskomst kom imidlertid Englænderne for Øre, 
og allerede inden Napoleon havde faaet meddelt den 
danske Regering sine Krav, havde Englænderne af
sendt en stor Flaade til Danmark, bemandet med 
30.000 Mand Landgangstropper, For den danske Re
gering kom denne Begivenhed som et komplet Chok. 

hrnd for pa::i Knnc;fak:irlPmiPt at urlrfannP- sig som 
Maler. Velbeslaaet var han paa Ingen Maade, tvært
imod, og for at klare Dagen og Vejen søgte han paa 
forskellig Vis at tjene en lille Ekstraskilling. Han be
gyndte da et Samarbejde med Kobberstikkere og 
Kunstforlæggere, i hvis Tjeneste han stillede sin Teg
nefærdighed. Den mest entreprenante af de Mænd, 
Eckersberg i sine Ungdomsaar kom i Forbindelse med, 
var en Tysker ved Navn Gerhard Ludwig Lahde, der 

30MBARDEMENT 
Den havde under alle de bevægede europæiske Be
givenheder søgt at bevare en absolut loyal Freds
politik, og man var sig ikke paa nogen Maade be
vidst at have krænket England. At Danmark, som 
den lille Stat, den nu er, kun hensynsløst blev be
nyttet som Brik i et stort og kynisk Skakspil, var 
man tilsyneladende endnu ikke ganske klar over. 

Den engelske Landgangshær slog sine Stillinger op 
i en Ring omkring København. Belejringen blev ikke 
synderlig langvarig, Overmagten var i sig selv altfor 
knusende og efter et efter Datidens Forhold kraftigt 
Bombardement af den indesluttede By, der varede 
fra den anden til den fjerde September, kapitulerede 
den danske Hovedstad. Flaaden blev okkuperet af 
Englænderne som deres Ejendom, og alt paa Værfter
ne, der ikke kunde fjernes, blev brutalt Ødelagt. 

Talrige litterære Skildringer fra Samtiden giver os 
ganske naturligt et malende Billede baade af Stem
ningen og Begivenhedernes Forløb. Men ogsaa paa 
Datidens Malere har Bombardementet gjort et uud
sletteligt Indtryk, og paa en Række af deres Oplevel
ser skal vi her se. Af de Bombardementsbilleder, der 
er overleveret os, skal vi pille en lille, men til Gen
gæld udsøgt Gruppe ud; nemlig de Billeder, der fyl
ker sig som ingen ringere end »den danske Maler
kunsts Fader«, C. W. Eckersberg. 

Eckersberg var i Maj 1803 som tyveaarig Dreng 
kommet til København fra sin Fødestavn i SØnderjyl-

Et Lahdekobberstik efter en 

at Eckersbergs Tegninger. 

Det forestiller en af de vig

tigste Episoder, der gik for

ud for Eombardomontot : 

Livjægernes Udfald mod 

Flnglæn<lP.rne i r.rass~ns Ha• 

Ye den 31. August 1807. 

i 1787 havde slaaet sig ned i København og i Kraft 
af sin Aktualitetssans og sit forretningsmæssige Haan
delag havde faaet oparbejdet en udmærket Forret
ning. Ved Christiansborg Slots Brand i 1794 og ved 
den store Ildsvaade Aaret efter, der lagde store Dele 
af Hovedstaden i Aske, havde han været i Vinden og 
udgivet kobberstukne Blade af de mest dramatiske 
Episoder.At Lahdes Blade fik saa stor Afsætning maa 
i første Række forklares derved, at Datidens Aviser 
var uden Illustrationer, og at Folk altsaa ikke gennem 
dem paa nogen Maade fik tilfredsstillet hverken deres 
Nysgerrighed eller deres Billedhunger. Lahde kendte 
Folks Smag, og til Tider spekulerede hari i dens min
dre gode Sider; han udgav saaledes ogsaa saakaldt 
moraliserende Blade, hvis hele Anstrøg imidlertid var 
saa letgennemskueligt pornografisk, at de maa siges 
at have deres nærmeste aktuelle Paralleller indenfor 
de saakaldte »gule Blade«, der for Øjeblikket hærger 
Markedet. 



Det var .Eckerbcrgs Opgave at tegne Forlæggene 
LU Bladene, som Lahtle :::aa i;elv ~Lak. i Kobber. For 
at være nær ved Haanden blev han inrllog<'r!'t pnn 
Kvisten i Lahdes smukke Hus, Gothersgade Nr. 12fi, 
d. v. s. omtrent der, hvor Belysningsvæsnets Ejendom 
nu ligger. At KØbenhavns Bombardement for Lahde 
er blevet en kærkommen Lejlighed til at lade den 
folkelige Kobberpresse kØre for Højtryk, er uomtvi
steligt. Eckersberg maa unægtelig have haft travlt 
under Bombardementet, hvis vi ellers kan dØmme ef
ter de mange Skildringer af Episoder i forskellige 
Kanter af Byen, som han har udfØrt. I April 1808 
foranstaltede Lahde en lille Udstilling af dem i Stue
etagen i sit Hus. Suppleret med enkelte Værker af 
andre Kunstnere, dannede de en seværdig lille Op
visning. Entreindtægten gik til Indsamlingen til For
del for de Bomberamte. 

De to fornemste Frugter af det Eckersberg-Lahde
ske Kompagniskab er utvivlsomt de to Stik fra Lan
demærket og fra Christianshavn. 

Det fØrste er gengivet paa Forsiden, det andet paa 
Side 112. Især i de kolorerede Udgaver er Stikkene 
overordentlig virkningsfulde. Det er haarde Midler, 
der er bragt i Anvendelse, Gru og Rædsel hvor man 
end vender sig, stærkt understreget af en kontrastrig 
Sammenstilling af de sorte og røde Farver, men To
talvirkningen er næppe synderlig overdreven. Be-

MIN FARMORS HUS 
Aarets Roman 
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lragte!. rent :::om folkelig Kuni;i e1 tle to Dlaue fak
tisk noget af det bedste, der er udfØrt herhjemme. 
DPrPs Tndholrl P.r umiddelbart gribende og deres de
korative Slagkraft er betinget af en enkel, velafba
lanceret LiniefØring og en smuk, omend noget grov 
Kolorit. 

En Række andre af Eckersbergs Iagttagelser under 
de krigerske Begivenheder er nedfældet i mindre 
Olie- eller Blyantsskitser, hvoraf her nogle enkelte 
er afbildede. 

Kunstnerisk betegner Eckersbergs mange Bombar
dementsskildringer maaske ikke noget H,øjdepunkt i 
hans Produktion. Senere hen udviklede han til Me
sterskab baade sin Fornemmelse for Farvens Vel
klang og sin Evne til plastisk og koncis Gennemteg
ning af alle Enkeltformer, Egenskaber, der ikke er 
de mest fremherskende i disse Ungdomsarbejder. Men 
i een Henseende staar »den danske Malerkunsts Fa
der« stærkere her end i sine Manddomsværker: den 
umiddelbare Følelse kommer til Orde end noget andet 
Sted i hans Produktion. Det gØr helt godt at se, at 
den gamle Akademiprofessor, der i vor Kunsthistorie 
staar som Inkarnationen af smaaborgerlig Ligevægt 
og en næsten lammende Selvkontrol, dog i sin Ung
dom har kunnet lade sig rive med, paa Naade og 
Unaade har ladet Temperamentet fange Gnisten fra 
den Stemning, der omgav ham. 

l,.olland-Falsters Folketidende 
Nykøbing F. Tele/011 6z t - ro3 

Stiltets største Blad 

A/S CARL PETERSEN 

HOLBÆK TØMMERHANDEL 

Telefon Holbæk 20 og 620 

Reserveret 



Søtræfning mellem Danske og Englændere udenfor København. Maleri af Eckersberg paa Frederiksborg. 

Parti fra Ulfeldts Plads (Graabrødre Torv). Til højre Corfitz Ulfeds Skamstøtte (nu paa Nationalmuseet). 
Efter Maleri paa Frederiksborg af I. P. Møller. Figurerne af Eckersberg. 
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Et smukt Fo rmaa I Danske Forsvarsbrødre har udgivet de her gengivne smukke Mærkater i femfarvede 
trykte Ark å 10 Stk. med Motiver fra vore slesvigske Krige. - De koster 50 Øre 

pr. Ark, og hele Overskudet gaar til Udsmykning, lstandsæftelse m. m. af vore Krigergrave - et Formaal enhver 
Dansk bør stølle. - Arkene kan bestilles hos Hovedkassereren for de Danske Forsvarsbrødre, Gothersgade 
137 K (Telefon Byen 4131 fra Kl. 16,30-19,00). 

~ ®ÆÆ = det .sk.æB.vte.sva.~9-h<l u4.o.Ji. 
med sine medtagne Skibe ind bag Sild, hvor de mere 
dybtgaaende danske Skibe ikke kunde fØlge efter 
ham. 

Den næste Morgen lettede Kongen for at forfølge 
den paa Rekognoscering værende hollandske Styrke, 
som man observerede ude til søs. Men i Løbet af Nat
ten gik Følingen med den tabt, og Danskerne holdt 
derpaa nordpaa for at søge Fjenden, idet man kunde 
befrygte, at Thijssen kunde være stukket til søs og 
nu var paa Vej til Sverige. 

Ude i rum SØ mødte man imidlertid ikke Hollæn
derne, men derimod de to danske Admiraler Pros 
Mund og Ove Gjedde, hvorpaa Kongen overlod dem 
Bevogtningen af Lister Dyb, mens han selv fortsatte 
Rejsen til Fiekkerø og GØteborg. De to Admiraler gik 
tilbage til Lister Dyb, hvor de genoptog Blokaden 
med 11 Skibe og tre Brandere (Skibe, der, fyldt med 
brændbare Sager, var bestemt til at gaa paa Siden af 
fjendtlige Skibe og stikke dem i Brand). 

Den 24. Maj stod Thijssen paany Dybet ud for at 
sprænge Blokaden og bane sig Vej til Sverige. Mange 
af hans Skibe var endnu haardt medtagne efter Kam
pen den 16., Havarierne var kun nØdtØrftigt repa
rerede, og Besætningerne Moral var rystet efter Dy
sten med de Danske, saa der endog skal have været 
Mytteri om Bord paa nogle af Skibene. 

Det var stormende K.ulmg, da de to Flaader tørnede 
sammen til Kampen, under hvilken det yderligere 
friskede op, saa der, som Holberg skriver, »til de 
Svenskes Lykke oprejste sig en forskrækkelig Storm, 

116 FOLK og VÆRN 

hvilken tilligemed den overhængende Nat gjorde Ende 
paa Slaget, da det neppe var begyndt. Udi samme 
Storm geraadede 3 Brandere af den Flaade, Louis de 
Geer havde hvervet udi Holland, paa Grund, to andre 
mistede deres Master og Admiralsluppen blev skudt 
i Grund.« 

Martin Thijssen opgav derefter videre Kamp og 
holdt af til Holland »for at reparere det, der var 
brØstfældigt og curere de Saarede«. 

Sejren ved Lister Dyb afværgede den største og 
mest overhængende Fare: Foreningen af de to fjendt
lige Flaadestyrker, og vakte derfor stor Glæde i Dan
mark, hvor Vaabenheldet varslede som et lykkevars
lende Solstrejf i en mØrk og truende Tid. »Hans 
Majestæt havde af den Action fattet et godt Mod,« 
fortæller Holberg, »og forhaabede ved sine Vaaben 
at erlange det, som han ved Pennen ikke kunde er
holde,« nemlig at faa slaaet Bom for Sveriges straa
lende Sejrsløb. 

De kommende Tider skulde desværre vise, at dette 
lyse Haab ikke gik i Opfyldelse. Tiden var alligevel 
for knap til at kunne raade Bod paa Fortidens For
sømmelser paa det militære Beredskabs Omraade, og 
det viste sig dengang for de tre Aarhundreder siden, 
som det ogsaa senere har vist sig, at et Forsvar ikke 
lader sig improvisere. 

Trods Sejren i Lister Dyb, trods mange straalende 
Bedrifter senere i Krigen, skulde 1644 vise sig at være 
det skæbnesvangre Aar, hvo1 Danmarks 3tjerne .sluk
tes og Nedgangen begyndte for Alvor, fordi Landet 
ikke havde villet betale Prisen og i Tide beredt sig 
paa Krigen, der maatte komme. 



VIBORG 
»Om intet andet finsk Bynavn 

staar der et saa blodrØdt Skær af 
stormsvanger Skæbne som omkring 
Viborg,« skriver den finske Histo
riker Eirik Hornborg i Indlednin
gen til sin Bog »Grænsefæstningen 
Viborg<{. 

I 1293, for 650 Aar siden, star
tede Svenskerne deres tredie Kors
tog til »Østerled«, denne Gang for 
at kristne og underlægge sig Ka
relen. Hærens Fører var den min
dreaarige Kong Birgers Formyn
der, Tyrgils Knutsson. Han lagde 
Gundstenen til Viborgs berømte 
Borg, der allerede næste Aar kom 
til at bestaa sin Ildprøve, og senere 
har Kampgnyet ustandseligt staaet 
om dens tykke Mure, der er arrede 
af Ild, Granater og Bomber. 

Under Frihedskrigen 1918 blev 
der kæmpet her lige saa voldsomt 
og ubarmhjertigt som ved Tammer
fors. Men derefter kom Viborgs 
bedste Tid, hvor en fuldt moderne 

Fra det moderne Viborg. 

Tyrgils Knutssans Borg. 

By blomstrede op ved Siden af 
den gamle. Nutid og Fortid mød
tes her paa samme Maade som Øst 
og Vest, den Gang paa fredelig 
Vis; men under og efter Vinterkri
gen har Skæbnen atter banket paa 
Murene om Tyrgils Knutssons 
ældgamle Borg. 

Billederne viser Borgen med den 
finske Korsfane vajende over den 
vældige Taarn-Kerne. Desuden en 
brandhærget kooperativ Virksom
hed fra det moderne Viborg og 
endelig »Runda Tornet«, et andet 
Fæstningsværk fra Svensketiden. »Runda Tornet«. 

En 
Jernbane-Ødelægger 

Under det elastiske tyske For
svar paa Østfronten gælder det om 
at gøre det opgivne Terræn saa 
ubrugeligt for Russerne som mu
ligt. Dette gælder naturligvis ikke 
mindst Jernbanerne, og Tyskerne 
har derfor konstrueret en særlig 
Jernbane-Ødelægger, der, som Bil
ledet viser, i-iver Svellerne midt 
over. Den tyske Jernbane-Ødelæggers 

Resultat. 
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,,Fritidens Glæ,ler" 
er en ny national R!chs-Billed Set'ie af samme 
samlermæssige Værdi som de tidligere Richs-Bil
led Serier af nationalt Tilsnit, nemlig Richs-Se
rien »Ud i vort skønne Land« og Richs-Serien 
»Vort flittige Folk«, som hver fot' sig havde over 

200,000 Samlere 

,,Fritidens Glæder" 
bestaar af 210 fot'skellige Billeder i smukke Far
vetryk, Seriens Album er redigeret af Redal,tør 
Kai Berg Madsen. I Albummet er Seriens samt
lige Billed-Tekster aftrykt. Albummet er des
uden smukt illustreret af Ebbe Sadolin, og Om• 
slagstegningerne er af Sikker Hansen. 
Billederne findes i Richs-Pakkerne, og· Album
met vil udkomme i Maj llfaaned, men kan alle
rede bestilles nu enten hos Richs eller der, hvor 
man plejer at .købe Richs og .JABA, 

CARL' ALLERS· ETABLISSEMENT A/s 

118 FOLK og VÆRN 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Haar-Tonicum - det renser, styrker og stimu
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blødt Fald. 
Skæl betyder Fare for Haaret - begynd i Tide med 

CREMOSA 
1/JlJJ/t-TOHICIJN 

faas let fedtende - eller 
uden Fedtstof, Pr. Fl. S,85 

A/S FA B R I K E N N O M A 



PAA FLUGT 

Ukraines Bønder paa Flugt. 

Tidl. Premierminister 
Kallay. 

Eela Imredy. 

En Bunker-By. 

Rigsforstander Horthy. 

»Den l..nændle J~.nd1; Taktilt.. b0-
tyder ikke alene, at den vigende 
Hær Ødelægger alle militæl'e For
raad, Fabrikn o. s. v., ckr knn 
komme Fjenden til Gode. - Ogsaa 
Befolkningen, Kvæget og Høsten 
føres bort. 

I Ukraine havde Tyskerne paa
begyndt et stort Reorganiserings
arbejde, baade for at faa Jorden 
bedre udnyttet og for at flytte 
Bønderne bort fra de kollektive 
Brug til egen Jord. 

Under den russiske Offensiv har 
dette Arbejde imidlertid maattet 
opgives, og Billederne viser uk1·ain
ske Bønder, der under Flugten for 
den røde Hær færges over Dnjepr
Floden. Desuden en ung, tysk Pige, 
der var Assistent hos en Land
brugskonsulent, men nu fØlger Be
folkningen tilbage. 

Tysk ung Pige som Landbrugskonsulent. 

Ungarns Mænd 
Ungarn er atter kommet i Kri

gens Brændpunkt, og vore Bille
der viser nogle af de Mænd, der 
har spillet en Rolle i den sidste 
Tid. 

Rigsforstander, Admiral Horthy, 
deltog i Regeringsomdannelsen fra 
Hitlers Hovedkvarter. Herunder 
traadte den tidligere Premiermini
ster Kallay tilbage og afløstes af 
en Regering, hvis Medlemmer har 
Tilslutning til Bela Imredy's na
tionalsocialistiske Parti. 

0n 
BUNKER-BY 

Det er ikke 1;1.lene Atlanterhavs

kystens forreste Linie. der er ind

kapslet i Staal og Cement. Bag den 

skal ogsaa Værksteder, Oplag af 

alle Slags samt Kaserner for Ar

bejdere og Reserver være beskyt

tet mod de fjendtlige Bombarde

menter, og Billedet viser en saa

dan »Bunker-By«, hvori der arbej

der 10.000 Mennesker. 
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~ttlitn@1$iktt ~~ienlillt 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

HANS OSTELILIS: 

DET MODERNE 
LUFTVAABEN 

Det er en glimrende Haandbog for alle, der 
følger med i Døgnets Begivenheder, og den 
bringer endvidere en lang Række højst inter~ 
essante Oplysninger om de krigsførende Mag~ 
ters Luftvaaben med Beskrivelse af Opgaver, 
Anvendelighed og Data. Mange Fotografier. 

Pris . . . . . . . Kr. 4.85 

Faas i alle Boglader 

.____ POVL BRANNERS FORLAG --
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W (11111, •ø.tlifd fnJma 
lo~de'-ø&/FIJ.F.l~ os 

ol· .!11:!_.. t . 
..... . 

ttJEMMffl SC,N~~ -

Jyllandsposlen 
har altid betragtet det som sin 

Opgave at gøre Forsvarsspørgs

maalet til en Sag, der var haevet 

over Partis!riden, saa Resultatet 

kunde blive et effektivt Forsvar, 

baaret oppe af en samlet Folke

vilje. 

Paa denne Linie vil man stadig 

finde Jyllandsposten, og at flere 

og flere slutter sig til den frern

gaar af Bladets Fremgang paa 

49 pCt. i Løbet af 3 Aar. 

Provinsens atør.te Dagblad 

N etto-Opla 3" 

2. Halvaar 1943: 40.112 

Abonnementspris: 8,50 pr. Kvartal, 3,00 pr. Maaned, 



Bølgestaal og fjernsiyrede Tanks 

Tank med »Bø!gestaal«. 

Medens Tankslagene raser, ind
høster de krigsførende stadig nye 
Erfaringer, som Hjemlandets In
geniØrer straks gaar i Gang med 
at udnytte. 

For Eksempel har det vist sig, at 
de allieredes specielle Antitanks
Kanoner udskyder Projektiler, der 
~>suger« sig fast paa Tank'ens Væg
ge. Derfor har Tyskerne nu kon
strueret Tanks, der er beklædt 
med bølgede Staalplader, og paa 
dem kan de fjendtlige Granater 
ikke »sætte sig«. 

Billedet viser den tyske Gene-

ralinspektØr for Panservaabnet, 
Generaloberst Guderian, paa In
spektion af en af de nye Tanks. 

Paa Østfronten benytter Tysker
ne iØvrigt nu et helt nyt V.aaben, 
som de kalder »Goliath«, selv om 
det i Virkeligheden drejer sig om 
en Tank en miniature eller maaske 
blot om en Mine paa Hjul. 

Goliath er nemlig forsynet med 
en Sprængladning, der eksploderer, 
naar den rammer Maalet. Derfor 
er den fjernstyret og opererer .alt
saa uden nogen som helst Besæt
ning. 

Billedet viser det nye Vaaben i Aktion, 

Boretaarnenes »sorte Skov« ved Ploesti. 

Rumænsk Bondegaard, 

Olie og Brød 
Rumænien er ikke alene mili

tært, men ogsaa produktionsmæs
sigt en vigtig Del af Europa. 

Det er et Land, der bugner med 
Majs og Hvede, og som engang i 
Fremtiden vil kunne blive et end
nu rigere Kornkammer. Thi Land
bruget drives stadig paa gammel
dags, extensiv Maade. GØdning, 
Vekseldrift og andre moderne Ar
bejdsmetoder er næsten ukendte, 
og derfor er Udbyttet i Virkelig
heden meget lavt pr. dyrket Tønde 
Land. Bønderne er tilsvarende fat
tige, og en Jordbrugsreform er 
ganske vist i Gang, men endnu kun 
gennemført j ringe Udstrækning. 

Derimod er det rige Oliefelt ved 
Ploesti helt moderne udbygget, og 
Olien fØres herfra dels til Havne
byen Constanza ved Sortehavet, 
dels ad de store Skinneveje samt 
ad Donau-Floden ind i Europa. 

Billederne viser en rumænsk 
Bondepige, en af de mange fattige 
Bondegaarde, et Udsnit af Olie
feltet og Havnen ved Constanza. 

Gylden Høst. 

Havnen i Constanza. 
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Fra PARTISANKRIGENS 
FRONTER 

Denne Krig er med sin Totalitet og den Voldsom
hed, hvormed der kæmpes om store Afgørelser, 

som betyder Liv og DØd for vældige Nationer, for 
gamle og nye Ideologier, blevet ubarmhjertigere end 
nogen Sinde fØr i den nyere Tid. 

Der er ikke Plads for megen Barmhjertighed under 
de store Slag paa Jorden, til søs eller i Luften. Men 
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trods alt føler den enkelte Soldat maaske ikke dette 
saa stærkt, gribes ikke af noget dominerende Had til 
sin Modstander, fordi han fØler den reglementerede 
Kamp som en organiseret Aktion, han kun uperson
ligt tager Del i - selv om han gør sin Pligt til det 
yderste, sætter Livet ind og tager andres. 

Men i Partisankrigen er alt anderledes, - paa begge 

Sider. 
Partisanen selv er fanatisk indstillet paa, at alle 

Kneb er tilladt. Han ved tillige, at Modstanderen be
tragter ham selv som en Forbryder, og at han vil 
blive behandlet derefter, hvis han fanges levende. 
Derfor er han som et Rovdyr, der sniger sig ind paa 
sit Bytte, og dØr hellere i Kamp til sidste Haand
granat end med Strikken om Halsen. 

Og Soldaten ser i Partisanen virkelig kun en lumsk 
Forbryder og Snigmorder, der paa ulovlig Vis hin
drer ham i lovlig Virksomhed. Han er rede til at 
gøre kort Proces med disse Mænd, der maaske den 
ene Dag færdes omkring ham som fredelige Arbejdere 
eller BØnder for den næste Dag at skyde ham skaan
selslØst ned fra et Baghold. 

Derfor er Partisankrigen Ubarmhjertighedens Kul
mination i denne Krig og eet af de haardeste Træk i 
dens strenge Ansigt. Den er de til Bristepunktet 
spændte Nervers Krig, Mistroiskhedens bitre Kamp 
paa Liv og DØd, - paa en helt anden Maade end den 
regulære Krig fyldt med luende, personligt Had. 

Partisanerne lurer overall .for at kaste sig ovei· iso
lerede Styrker, der holder Vagt langs de store For

. bindelseslinier og Forraad. De benytter sig af enhver 
Blottelse til at iværksætte deres Overfald. Og deres 



1 Tysk Blokhus ved en J"ernbanelinie. 

2 En ensom tysk Soldatergrav i Rusland. 

3 Partisaner forsvarer sig li! sidste Patron 
i et brændende Hus. 

4 I Makedonien er der aarhundredgammel 
Tradition for Partisankrig. Derfor kan 
Bulgarerne benytte de gamle, 
monumentale Vagttaarne. 

5 Pionerer fører Vejen uden om et 
Sprængkrater. 

6 Bulgarsk General, Nicoloff, inspicerer en 
Vejspærring. 

7 Tilfangetagen Partisan. 

Organisation, der ofte ledes af regulære Officerer, 
fungerer hurtigt og lydlØst paa Grundlag af en 
Spionage, som det i et besat Land er næsten umuligt 
at vægre sig imod og derfor i sig selv forØger Mis
troen og Hadet. 

Derfor bygger de regulære Tropper Blokhuse rundt 
omkring i det besatte Land, paa samme Maade som 
de første amerikanske Pionerer gjorde det mod de 
blodtØrstige Indianere. Derfor iværksætter de des
uden fra Tid til anden »Rensningsaktioner«, der søger 
at kæmme Landet for Partisaner, og som slaar dem 
skaanselslØst ned, hvor de omringes eller overraskes. 

Overalt i Rusland og det tidligere Jugoslavien er 
dette Billede det samme. I Rusland samt paa Største
delen af Balkan er det tyske, rumænske og ungarske 
Tropper, der bekæmper Partisanerne. Sydserbien og 
det tidligere græske Trakien er derimod besat af bul
garske Enheder, og i dette Land - Makedonien - er 
der især Aarhundreders Tradition for de »Banditter«, 
som hverken Tyrkerne i deres Tid eller Balkanfolkene 
selv senere nogen Sinde har kunnet sætte ud af 
Spillet. 
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TØR-ELEMENT 

VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØ 8 E N HA V N F. 
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Læs dette og lad det gaa videre til Deres Bekendte, saalades at ogsaa de faar 1-•or
staaelse af vort .Arbejdes Betydning og 

"FOLK OG VÆRN"S LINIE 
Trods de Vanskeligheder, hvorunder Maanedsbladet 

· »Folk og Værn« for Tiden arbejder, medens Verden 
er i Krigens Støbeske og de danske Værn sat ud af 
Funktion, ønsker vi foctsat at holde den Linie,. der 
blev fastlagt, da Bladet efter Begivenhederne den 
29. August atter begyndte at udkomme: At udføre 
det nødvendige Forberedelsesarbejde, saaledes at der 
- naar den Tid kommer, da det danske Forsvars
spØrgsmaal atter bliver aktuelt - kan forekomme de 
færrest mulige Misforstaaelser mellem Folk og Værn 
og dette livsvigtige Problem derfor kan blive lØst paa 
et rent Grundlag af Værnevilje og Saglighed. 

»Folk og Værn«, der udgives af Forsvarsministerens 
Foredragsudvalg, hvori Repræsentanter for de 4 store 
Partier har Sæde, søger at lØse denne Opgave ved at 
gøre Bladet til et, i Ordets bedste Forstand, 

Folkeligt dansk Magasin. 

Foruden Indlæg, der paa bredt Grundlag har di
rekte Relation til det nævnte Forberedelsesarbejde, 
bringer »Folk og Værn« derfor ogsaa bl.a. en Række 
Artikler, der viser, at Danmark heller ikke i Fortiden 
var den fredhellige Enklave i den store Politik, som 
mange har foregøglet sig: Vor Krigshistorie viser 
tværtimod, at de Slag, som danske Soldater og Ma
troser har maattet udkæmpe til Lands og til søs, 
havde deres Baggrund, ikke i »Militarisme«, men i 
en Livsens Nødvendighed, der stammer fra vor Be
liggenhed ved Østersøens Indgang. 

Samtidig skal disse Artikler vidne om, at det dan
ske Folk stedse fandt sammen, naar Modgangen satte 
ind. Men de skal ogsaa fortælle om den Mangel paa 
Evne til at vurdere Situationen, der gennem Aarhun
drederne ofte medfØrte, at vi kom i Strid med vore 
sande Interesser, fordi vi sorgløst lod staa til og var 
slet forberedt, naar Begivenhederne gik i Skred. 

Vi fremhæver denne vor Historie og de kulturelle 

nationale Monumenter i Digtning, Maleri og Skulptur, 
der har givet Udtryk for de dybe Spor, den efterlod 
i vor Folkesjæl, for at alt dette skal staa som en flam
mende Advarse.Z .for vort fremtidige Liv, - og der 
er netop derfor intet i Beretningen om disse Kampe 
med de Folk, som vi i Dag intet udestaaende har med, 
der bØr eller kan virke som andet end en Forstærk
ning af vort Ønske og Haab om det bedst mulige 
Samarbejde med dem i Fremtiden. 

Dette gælder ikke mindst de Begivenheder i Nor
den, som vi med vor nuværende Indstilling kan be
tragte som gamle Sager, der i Dag kun viser eet 
eneste: At Norden bØr lære af Fortidens Fejl og holde 
tættest muligt sammen. 

»Folk og Værn«s Artikler om aktuelle Krigsproble
mer og Begivenheder ude i Verden - hvorunder vi 
har været i Stand til at bringe et m.ere alsidigt Billed
stof fra alle Fronter end noget andet dansk Blad -
søger endeligt, saa godt som det overhovedet er mu
ligtt at bringe aktuel Reportage om det, der foregaar 
derude, medens vi paa Grund af den Skæbne, der 
karakteriseres af Ordene: :»Den 9, April«, staar 
udenfor. 

Men udover denne aktuelle Reportage ønsker 
>Folk og Værne som sagt især at fremme Forstaaelsen 
og Samnrbejdet mellem Befolkningen og Værnenes 
Mænd, selv om disse er ude af Funktion. 

Ved at fremdrage Fortidens Eksempler, baade paa 
lysende Bedrift og selvforskyldt national Modgang, 
Ønsker vi tillige at hjælpe den nationale Samling 
frem, der i Fremtiden kan og skal lære af det forbi
gangne, og kalde alle sunde og gode Kræfter i vort 
Folk til Vagt og Værn om vore nationale Værdier og 
den Frihed, vi saa brændende ønsker at tage i Arv 
efter vore Forfædre gennem tusinde Aar. 
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Et P1•oblen1 

F olketallet i det egentlige Danmark - vi ser altsaa 
bort fra Færøerne og Grønland-var ved den sid

ste officielle Folketælling i 1940 3.844.000 Mennesker 
mod 2.450.000 ved Aarhundredets Begyndelse. Det er 
jo selv under Hensyntagen til de sØnderjydske Lands
deles Indlemmelse en ret anselig Tilvækst i Løbet af 
fyrretyve Aar, og fortsætter den efter samme Maale
stok i Aarene fremefter, vil vi her i Landet være 
omkring 6 Millioner i 1980 og knap 8 Millioner Men-
nesker ved Aar 2000. · 

I Forhold til de forhaandenværende Produktions
og Erhvervsmuligheder vil et Folketal paa 8 Millioner 
i vort lille Land nok forekomme adskillige vel rige
ligt; men de Bekymringer, som en Fordobling af Dan
marks nuværende Folketal eventuelt kunde give An
ledning til, er imidlertid overflØdige. 

Forholdet er nemlig det, at medens vi forhaabentlig 
kan regne nogenlunde sikkert med, at der i de kom
mende Aartier vil indtræffe betydelige tekniske og 
Økonomiske Fremskridt med tilsvarende Forbedringer 
i de brede Befolkningslags materielle Levevilkaar, saa 
kan vi skyde en hvid Pind efter Folketallet paa de 
8 Millioner ved Aar 2000. 

Det er det stærke og vedvarende Fald i FØdsels
hypigheden i vort Aarhundrede, der har sat Bom for 

en Tilvækst i det danske Samfund paa flere Millioner 
Mennesker i de nærmeste halvtredsindstyve Aar. Den 
dalende FØdselshyppighed har allerede nu paa afgø
rende Vis ændret Befolkningens Alderssammensæt
ning og vil yderligere gØre det i Aarene fremefter, og 
der er herved skabt det Befolkningsproblem, som nu i 
adskillige Aar har været blandt de forreste i den 
offentlige Diskussion, og som unægtelig ogsaa giver 
Stof til Eftertanke. 

Staguntiou ha Aar 1910? 

I Aarene 1901-10 fØdtes der i Danmark gennem
snitlig aarlig 28,6 levendefØdte BØrn pr. 1000 Indbyg
gere, eller blot nogle faa Promille færre end i det 
19. Aarhundrede som Helhed. I Tiaaret 1931-40 var 
det aarlige Gennemsnitstal derimod kwl 17,9 levende
fØdte Børn pr. 1000 Indbyggere. I flere Lande kan 
Faldet i FØdselshyppigheden spores adskilligt længere 
tilbage end her i Landet, i den franske Bondebefolk
ning f. Eks. tilbage til 1860erne; men da der i mange 
Aar foregik et tilsvarende Fald i Dødeligheden, skete 
der dog ingen væsentlig Ændring i Fødselsoverskudet, 
og som Følge heraf vakte Problemet ikke større Op
mærksomhed. 

Nu er Forholdet imidlertid et andet. Thi i Danmark 
var FØdselsoverskudet i Aarhundredets fØrste Tiaar 
14,4 pr. 1000 Indbyggere, eller en absolut aarlig Til
vækst i Folketallet paa 37.300 Mennesker; men i Ti
aaret 1931-40 var den aadige Tilvækst 7,2 pr. 1000 
Indbyggere eller 26.600 aarlig. 

Muligvis vil man hertil sige, at 26-27.000 som aar
lig Tilvækst ikke er noget helt ringe Tal, og i alt 
Fald ikke kan bruges som Skræmmbillcdc, og dette 
er for saa vidt rigtigt. Men Sagen er, at en Tilvækst 
af denne Størrelse ikke kan forventes at ville fort
sætte. Forholdet er nemlig det, at Kvinderne i de 
fØdedygtige Aldre er fØdt for 20-30 Aar siden, hvor 
Antallet af fØdte var meget stort, medens den dalende 
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1885-94 HJ0l-05 l!Jll- lb 1!J21-2b 1926-30 1933 1940 1941 1943 

J 

14-63 1524 1872 1186 1012 907 965 964- 1069 

Fig. 1. 1000 Piger født i de anførte Aar vil i Løbet af deres Liv fode det Antal Børn, der er ,mfort 
under hve1· enkelt Figur. - Figurerne illustrerer Tidsaldrene. 

FØdselshyppighed indtil videre kun har haft Virkning 
paa de yngre Aldersklasser. Herved er Antallet af 
Kvinder i de fØdedygtige Aldersklasser gennem en 
Aarrække steget stærkere end Folketallet som Hel
hed. Som Følge heraf har det absolutte Antal FØdsler 
saa nogenlunde kunnet opretholdes endnu, til Trods 
for at Frugtbarheden, d. v. s. Antallet af fØdte Børn 
pr. Kvinde i de fØdedygtige Aldersklasser, gennem 
Aarene har været stærkt aftagende. Men FØdsels
tallet vil ikke vedblivende kunne bevares; Virkningen 
af den faldende Frugtbarhed vil efterhaanden gøre 
sig gældende, og Fødselsoverskudet vil mindskes, med 
mindre et Omslag finder Sted og en kraftig Stigning 
af Frugtbarheden sætter ind. 

Til Belysning af det her sagte kan nævnes, at me
dens det aarlige Antal FØdsler i Ægteskab for hver 
100 Kvinder i Alderen 16-49 Aar - de saakaldte 
fødedygtige Alderklasser - ved Aarhundredets Be
gyndelse var ca. 21, saa var det tilsvarende Tal i 
Aarene 1936-40 knap 11. Endnu tydeligere fremgaar 
Faldet i Frugtbarheden, naar man ser paa, hvor man
ge Døtre de Pigebørn, der fØdes i de Aar, vi just 
lever i, som voksne vil give Liv til, saafremt den 
nuværende Fødselshyppighed vil være gældende i 
Aarene fremefter. Til Sammenligning er de tilsva
rende Tal anført for forskellige Perioder tilbage til 
1885. 

1000 Piger fØdt i de i første Kolonne anførte Am· 
har givet Liv til eller vil i Løbet af deres Liv føde det 
i anden Kolonne anførte Antal Døtre: (se ogs,rn Fig.1) 

1885-94 ...... 1463 
1901-05 ...... 1524 
1911-15 ...... 1372 
1921-25 ...... 1186 
1926-30 ...... 1012 

1933 907 
1940 965 
1941 964 
1942 1069 

Medens de Pigebørn, der fØdtes omkring Aarhun
dredskiftet, har reproduceret sig selv 1 l,1:! Gang, saa 
vil, under Forudsætning af, at den nugældende FØd
selshyppighed vedvarer, Kvinderne, der er fØdt i 1920-
erne, kun godt og vel reproducere deres eget Antal, 
og Pigebørnene, der er fØdt i 1930erne, vil til sin Tid 
sætte færre Døtre i Verden end deres eget Antal. En 
mindre Stigning i Fødselshyppigheden i de sidste Par 
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Aar har igen bragt Nettoreproduktionstallet op paa 1, 
men hvorvidt dette er noget varigt og ogsaa vil kom
me til at gælde Aarene fremefter, tør man slet ikke 
have nogen Mening om nu. - Men Tallene taler 
deres tydelige Sprog; skal vi naa til, at de Piger, 
der er fØdt i 1930erne, til sin Tid skal give Liv til 
forholdsvis lige saa mange Døtre som deres MØdre og 
Bedstemødre, saa maa FØdselshyppigheden sættes 
endog meget klækkeligt i Vejret, og det er der næppe 
Udsigt til. 

Skal vi dØmme ud fra Forholdene i 1930erne, vil 
Nutidens Pigekuld som Mødre altsaa ikke kunne re
producere deres eget Antal. Her staar vi ved Sagens 
Kerne og - i Forbindelse med, at der forholdsvis 
maa forventes flere Dødsfald, efterhaanden som Aar-
gangene af ældre Mennesker kommer til at veje 
stærkere til - Aarsagen til, at Danmarks Folketal 
bedØmt ud fra de nuværende Forhold ved Aar 1970 
kun vil være vokset til knap 4% Million og ved Aar 
2000 iØvrigt vil være nogenlunde det samme. 

Har VOI' Stilliu,: til Børnebeg1•:iensningen 
væ:l'et I·igtig;? 

Nu vil adskillige maaske være af den Opfattelse, 
at det ikke er nogen større Ulykke, om Danmarks 
Folketal stagnerer ved 4-5 Millioner. Herimod kan 
anføres adskilligt pro et contra; men lad os nøjes med 
at se paa eet, nemlig den Ændring i Befolkningens 
Aldersfordeling, som den aftagende FØdselshyppighed 
i Forbindelse med Faldet i Dødeligheden allerede har 
foraarsageL 

Deler vi Befolkningen i fire Grupper, nemlig: 
1) Barnealderen (0-15 Aar), 2) Uddannelsesalderen 
(15-20 Aar), 3) de egentlige produktive Aldersklas
ser (20-60 Aar) og 4) de ældre Aldersklasser (Be
folkningen over 60 Aar), faar vi fØlgende Tal for 1901 
og 1940: (se ogsaa Fig. 2) 

Antal Personer 1901 1940 1901 1940 
pCt. pCt. 

under 15 Aar ...... 831.000 921.000 33,9 24,0 
15-20Aar ......... 237.000 330.000 9,7 8,6 
20-60Aar ......... 1.139.000 2.136.000 46,5 55,5 
60 Aar og derover .. 243.000 457.000 9,9 11,9 

!alt ...... 2.450.000 3.844.000 100,0 100,0 

Unægtelig er det en kraftig Forskydning, der i de 
forløbne fyrretyve Aar har fundet Sted i Aldersfor-
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1Jndc1· lu Aa1• 20-00Aar GO Aar og derover 

1901 33,0"io t 9,7% 46,:;% il 9,9 •;,. 

1940 24,0¾ t 8,6"/o 55,5% 

Fig. 2. Figurerne viser Aldersgruppemes Fordeling 1901 og 1940. 

delingen. Børnenes Antal er dalet fra 1Æ til ¼ af det 
samlede Folketal; og til Trods for at dette sidste siden 
1901 er steget med mere end 50 pCt., er der kun 
90.000 Børn flere end i 1901. Forholdsvis er der ogsaa 
lidt færre unge i Uddannelsesalderen, men derimod er 
den Del af Befolkningen, der i egentligste Forstand 
bærer Forsørgerbyrderne, nemlig de 20-60-aarige, 
forøget med rundt regnet 1 Million og udgør i 1940 
56 pCt. mod i 1901 47 pCt. af Folketallet. Tallene 
tyder paa en endog meget væsentlig Lettelse af For
ældrenes Forsørgerbyrde, men i ikke ringe Omiang 
er den Økonomiske Lettelse paa Grund af det mindre 
BØrneantal dog opvejet af, at der nu, saavel fra For
ældrenes som fra Samfundets Side, bringes langt 
større Ofre end tidligere for at værne om den op
voksende Generation og dygtiggøre den til Kampen 
for Tilværelsen. Det kan i denne Forbindelse anføres, 
at blandt Motiverne til Børnebegrænsningen er vel 
netop Forældrenes Ønske om at give deres Børn en 
bedre Start, blandt andet i Form af videregaaende 
Uddannelse. Men trods Forældrenes større Ofre er der 
utvivlsomt Tale om en Økonomisk Lettelse, der dog er 
vundet paa Bekostning af Værdier, hvis Betydning 
fØrst gaar op for Forældrene, naar de har naaet den 
modne Alder. 

Vender vi os endelig til de »gamle«, d. v. s. den Del 
af Befolkningen, der har passeret 60 Aars Alderen, 
saa er deres Antal steget fra knap 10 til 12 pCt., 
eller fra 243.000 til 457 .. 000. 

Siden Aarhundredskiftet er man naaet til Erken
delse af, at enhver Borger har Krav paa en Alders
pension, og at den Maade, hvorpaa et Samfund be
handler dem af sine Borgere, for hvem Arbejrlsrlagf!n 
er endt og Hvileaarene begyndt, er et af de betyd
ningsfuldeste Tegn paa det paagældende Samfunds 
kulturelle og etiske Standard. Den Økonomiske Let
telse, der som fØr nævnt er fremkommet ved det for
holdsvis mindre Børneantal, er altsaa i alt Fald delvis 

opvejet af den større Forsørgerbyrde ved det stigende 
Antal ældre. 

Det, der her er omtalt, kender vi nu allesammen 
til, for det er jo en Beskrivelse af Forholdene, som 
de er i Dag, og hver enkelt kan saa tænke nærmere 
over, om Udviklingen, saaledes som den er skabt ved 
de nuværende Forældres og Bedsteforældres Indstil
ling overfor BØrneproblemet, har været rigtig eller 
forkert, saavel overfor dem selv som overfor det fæl
les Samfund. 

Resultater 
Hvis vi betragter Forholdene, som de tegner sig 

fremefter, maa Folketallet som sagt ved Aar 2000 
tænkes at ligge i Nærheden af 4½ Million. Heraf vil 
ca. 28 pCt. være under 20 Aar, godt Halvdelen mel
lem 20 og 60 Aar og knap 20 pCt. over 60 Aar. Det 
mest bemærkelsesværdige ved den befolkningsmæs
sige Sammensætning i Fremtidens Samfund vil være 
de mange ældre Mennesker. Af en Befolkning paa 
41h Million vil mere end 800.000, eller omtrent det 
dobbelte af det nuværende Antal, være 60 Aar eller 
derover, og der ligger heri et ikke ringe socialt 
Problem. 

I Erhvervslivet vil de halvgamle og ældre blive 
mere dominerende end nu, og Fremtidens Samfund 
vil i hØjere Grad blive præget af de ældres Erfaring 
og Modenhed. Om dette vil give et bedre Arbejds
resultat og et bedre Styre faar staa hen; men naar 
Erfaringens Fremme sker paa Bekostning af de unges 
Vovemod, kan det vist ikke nægtes, at Initiativet og 
Virkelysten i Samfundet vil blive mindre end nu. 

T allP 'l'i]f;:plr'(p Pr rlPt nnrlPr]igt ::it t:'J'lnk" paa, at 
Børnenes og de unges Livsglæde og Livsmod skal 
træde mere i Baggrunden for de Egenskaber, der 
præger de ældre; mon det egentlig var det, Nutidens 
voksne havde tænkt sig, da de praktiserede Faabørns
systemet? 
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Orlogskaptajn Kay Jungersen: 

'5lagct t,Cb 

sto lbergcr 4)etbe 
1. JULI 1644 

Den 1. Juli i Aar er tre Aarhundreder svundet, 
siden danske og svenske Skibskanoner hamrede 

og dundrede mod hinanden i det navnkundige Slag 
paa Kolberger Heide nær Femerns Kyster, hvor det 
endnu en Gang lykkedes Danmarks aldrende Konge 
at krydse de svenske Forsøg paa at vinde det for hele 
Krigens Gang saa udslaggivende Herred.Ømme over de 
danske Strømme for de blaagule Farver, og dermed 
for en Stund mane Nederlagets onde Varsler i Jorden. 

Faa Slag har vel gennem Tiderne talt saa meget til 
danske Sind som netop Slaget ved Kolberger Heide. 
Gennem Kampens forvirrede Tummel træder endnu 
den Dag i Dag, tre Aarhundreder senere, særlig eet 
Billede klart og tydeligt frem trods Seklerne, der 
svandt: Billedet af den gamle SØkonge, der staar 
rank og strunk paa »Trefoldigheden«s Dæk, blodig 
og forslaaet, mens Krudtrøgen bØlger blaanende om
kring ham ud i den klare Sommerdag. Med 1Øftet 
Haand formaner han sine Mænd til at holde ud: »Vel 
er jeg saaret,« lyder hans Ord gennem Skrig og Raab 
og Kartovers Torden, »men Gud har endnu levnet mig 
Liv og Styrke til at staa mit Folk bi, naar enhver vil 
gøre sin Pligt!« 

Og enhver paa Flaaden gjorde da ogsaa sin Pligt 
den Dag paa Kolberger Heide, saa Svenskeflaaden fik 
at mærke, at den endnu ikke, som haabet, kunde spille 
Herre paa Østersøens Vande. Den danske Flaade hav
de stadig et Ord at skulle have sagt, og som Martin 
Thijssen og hans Mænd i Maj maatte søge hjem til 
het Vlie med braadne Pander efter Slagene i Lister 
Dyb, maatte nu Klas Flemming sØge ind til Kieler 
Fjord for at slikke sine Saar efter Kampen paa Kol
berger Heide, mens Danskeflaaden stadig holdt søen 
og lod Dannebrog vaje over dens Vande. 

Optakten til Slaget 
I Danmark havde Sejrene i Lister Dyb vakt stor 

Glæde ug ~Lui Lettelse som Solstr1?jf i Pn mørk og 
dyster Tid. Den for Landet saa truende Fare, For
eningen af de svenske og hollandske Flaadestyrker, 
der ganske vilde have forrykket Forholdene paa S_øen 
til Danmarks Ugunst, var lykkeligt afværget og me
gen kostbar Tid derved vundet, saa man kunde naa 
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at faa Hovedflaaden, der havde ligget oplagt for Vin
teren i Lejet ved København, færdigudrustet og 
kampklar, inden det var for sent. 

Dag og Nat summede det af Liv paa Breme1·h0Imen, 
mens Arbejdet paa at faa Skibene, Danmarks Bol
værk, søklare til Kampen, der ventede forude. Men 
heller ikke Svenskerne laa paa den lade Side. Ogsaa 
de satte fuld Kraft paa for at vinde frem i KaplØbet 
om at komme fØrst i søen. Paa Orlogsværftet i Stock
holm var to store Flaadestyrker under Udrustning. 
Der var fØrst og fremmest Hovedflaaden, som under 
Kommando af AdmiralKlas Flemming skulde gaa vest
over mod SØnderjyllands Kyster og med den Opgave 
at feje det danske Flag bort fra Sunde og Bælter for 
derpaa i Triumf at f_øre Torstenssons Hære over til 
Invasionen paa Øerne og dermed fuldbyrde Danmarks 
Nederlag. Den anden Flaadestyrke var en Skær
gaardsflaade, der skulde samarbejde med General 
Gustav Horn under Operationerne mod Skaane, og 
bl. a. assistere ved den planlagte Erobring af Malmø 
ved at overskære denne Bys Livslinie over Sundet 
til KØbenhavn. 

Christian IV•s blodplettede Trøje, som han 
bar i Slaget paa Kolberger Heide. 

(Fot. Rosenborg) 



Paa Væggen i Kong Christian IV•s Kapel i Roskilde Domkirke malede W. Marstrand 1864-66 
et Billede af Kongen paa »Trefoldigheden«. 

Svenskerne sejrede i dette KaplØb om at blive fØrst 
færdige med Forberedelserne til Aarets maritime Ope
rationer. Allerede den 15. Juni kunde Klas Flemming 
stikke i søen med en Flaade, »hvis Lige af Sveriges 
Krone aldrig havde været udrustet,« som Holberg 
skriver. Den bestod af 31 større Skibe, 7 Brandere og 
3 mindre Skibe, de saakaldte Galioter, der brugtes til 
Avisotjeneste og lign. Efter fØrst at have rekogno
sceret ved Bornholm, hvor der ikke fandtes nogen 
danske Skibe, stod Klas Fleming, hvis Flag vajede fra 
»Scepter«, op mod Drogden og »nærmede sig Køben
havn paa 3 Mile nær«. En mindre, fremskudt dansk 
Styrke paa 13 Skibe under Rigsadmiral Jørgen Vind, 
»der havde været af Modvind arresteret,<< trak sig 
ved Svenskerne Ankomst til Køge Bugt nordpaa i 
Drogden, for ikke at blive tvunget til en haablØs 
Kamp mod Overmagten. Klas Fleming blev liggende 
en kort Tid ved Dragør og stod derpaa sønden om 
Falster og Lolland til Christianspris i Kieler Fjord, 
hvor han satte sig i Forbindelse med General Tor
stensson, for sammen med ham at udforme de nær
mere Planer om den forestaaende Invasion paa de 
danske Øer. 

ForelØbigt maatte disse Planer imidlertid stilles i 
Bero, til man havde faaet fremskaffet tilstrækkeligt 
mange SmaafartØjer til at fØre Tropperne og deres 
Udrustning over Vandet, idet Kystbeboerne alle Veg
ne havde fjernet deres Fartøjer eller sænket dem, 
der ikke kunde fØres bort, men man besluttede sig 
saa til at benytte Ventetiden til en Erobring af 
Femern, »hvilken foruden den incommoderede de 
Svenske meget, var og hel beqvem for de Danske at 
samle sig, hvorfor Fleming satte sin Kaas til samme 

Ø og anfaldt den af al sin Magt,« og i LØbet af kort 
Tid vajede de svenske Farver over Øen, hvis faa
tallige Forsvarere ikke kunde modstaa det kraftige 
Angreb. 

Klas Fleming blev derpaa liggende ved Øen, men 
i Mellemtiden var man imidlertid blevet klar i Kø
benhavn med Udrustningen af den danske Flaade. 
Kong Christian hejste paany sit Flag ombord i »Tre
foldigheden«, og efter at have afleveret Scepter og 
Krone til Kronprinsen og gjort Anstalter, hvorledes 
Rigets Sager efter hans DØd skulde forrettes og an
nammet den hellige Nadvere«, stod han til Søs for at 
stævne den svenske Flaade i Møde. 

39 Skibe havde han under sin Kommando, da han 
d. 26. Juni gik Sejl fra Rigets Hovedstad Syd paa 
mod Femern Bælt, hvor han regnede med at kunne 
mØde Modstanderen. Heroverfor kunde Klas Fleming 
som nævnt stille sine 31 egentlige Kampskibe, men 
da de svenske Skibe gennemgaaende var større og 
kraftigere bestykket end de danske, maa Styrkefor
holdet Flaaderne imellem anses for at have været 
nærlig jævnbyrdigt. Datidens Skibe var forøvrigt, 
maalt med vore Dages Metermaal, nogle smaa, but
tede Fartøjer. Det berømte »Trefoldigheden« var saa
ledes kun 45 Meter langt - d. v. s. halvt saa langt 
som »Niels Juel«. Til Gengæld var det 11 Meter bredt 
mod »Niels Juel«s 16 Meter og var bestykket med 48 
Katover. Nogen hurti~ »Trommeild« kunde disse 
»Kartover« ikke præstere. Under hele Slaget ved Kol
berger Heide afgav »Trefoldigheden« saaledes kun 
315 Skud, d. v. s. ca. 8 Skud pr. Kanon. Besætningen 
talte 300 Mand, hvoraf de 200 var Baadsmænd, de 40 
Bøsseskytter og de 60 Soldater. 
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Villem van der Weldes Skitse fra 1658 af nogle danske Orlogs
skibe paa Københavns Red med »Trefoldigheden« længst til 

højre. (Fot. Frederiksborg Museet.) 

Slaget paa Kolberger Heide. 
Den 1. Juli om Morgenen rundede Kong Christian 

og hans Skibe Gedser Rev for en frisk OSO-lig Ku
ling med piskende Regnbyger. Hele Flaaden, der var 
delt i fire Eskadrer, med Rigsadmiral Jørgen Vind, 
Viceadmiral Grabow, Kongen selv og Quartalsadmi
ral Pros Mundt som Eskadrechefer, stod spredt uden 
nogen Formation vestpaa med de bedst sejlende Skibe 
i Spidsen. 

Den svenske Flaade laa til Ankers paa Nordsiden 
af Femern, da den observerede de danske Skibe 
staaende ned mod sig for Vinden. Klas Fleming let
tede da med det samme og holdt ligeledes vestpaa 
klos til Femern for at vinde Luvstillingen, der var 
den gunstigste i Begyndelsen af et Slag, fordi man da 
selv kunde bestemme, naar Kampen skulde begynde, 
mens den i Læ værende Part maatte afvente Tids
punktet, naar det passede Modstanderen at slaa til. 
Ved Middagstid var Flaaderne paa Skudhold af hin
anden ,og Svenskerne holdt da ned og angreb de for
reste danske Skibe paa klos Hold, førend de agterste 
kunde komme til Hjælp. Det blev en varm Dyst, hvor 
det i særlig Grad gik ud over Jørgen Vinds Flagskib 
»Patientia«, der blev saa haardt medtaget, at det for 
en Stund maatte holde af for at reparere de værste 
Havarier. Rigsadmiralen selv blev saa svært saaret, 
at han senere efter Slaget dØde om Bord i sit Skib 
paa Vej til København. 

Imidlertid drejede Vinden vestligere, som den saa 
ofte gØr herhjemme, og Klas Fleming holdt da mere 
nordefter op mod Lollands Kyst for stadig at bevare 
Luvstillingen, men da han observerede, at »Patien
tia« drejede af, troede han gennem denne Manøvre 
at spore Tegn til en Vigen hos Danskerne, og han 
sendte derfor et Fartøj rundt til sine Skibe med Ordre 
til at bryde gennem den fjendtlige Linie for at for
hindre de danske Skibe i at trække sig tilbage, og 
gav selv med »Scepter« Eksemplet. Men det var kun 
faa af hans Skibschefer, der fulgte Ordren, og »Scep
b'!r« saa sig derfor hurtigt alene i Kamp med adskil
lige danske Skibe, der trakterede det svenske Ad
miralskib saa ilde, at det for en Tid maatte holde til 
Vinden for at tætne sine mange Grundskud. 

Langsomt bØlgede Kampen nordefter for smaa Sejl, 
og nu skete den Episode, der for stedse har indskrevet 
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Slaget i alle danske Hjerter. »Hs. Majestæt,« skriver 
Holbcrg, »da han paa sit Skib opmuntrede sine Fo1k 
til tapper Modstand, kom der af de fjendtlige Skibe 
en Stykkugle, hvilken traf Skibet med saadan Magt 
og splittede Træet saaledes, at de mangfoldige Træ
stykker, som fØrtes i Luften, 12 eller 13, som stade 
ved Kongens Side, omkom eller bleve saarede. Samme 
Kugle bar og ingen Respect for den kongelige Pe:rson, 
hvilken bekom henved 23 Blessurer, og mistede sit 
hØjre Øje«. Det var ædelt Bytte, den svenske Kugle 
fik. Kongen selv styrtede om paa Dækket, revet om
kuld af den dræbte Eiler Ulfeld og af hans saarede 
Broder, Hofmarskallen Knud Ulfeld, mens Kongens 
Dreng, den senere saa berømte Ridefoged paa Kron
borg, Huns Rostgaard, »underdanigst blev skudt og 
kvæst«. Der opstod et Øjeblik stor Forvirring, ja, 
næsten Panik om Bord paa »Trefoldigheden«, da man 
saa Kongen segne om. Man troede ham dØd og skulde 
netop til at stryge Flaget, da den gamle 67-aarige 
Kæmpe rejste sig blodig og forslaaet og med sine 
manende Ord gØd nyt Mod i sine Krigere. »Af denne 
ulykkelige Hændelse lod den store Helt sig ikke for
skrække,« fortæller Holberg, »men gandske blodig og 
saaret lod sig see, hvor Ilden og Røgen var tykkest, 
med en rØd Hue paa Hovedet1 og sit blotte Sværd udi 
Haanden, og som en fremmed Skribent siger, med 
en Tapperhed, som aldrig tilforn er seet, continuerede 
han endda Træfningen udi nogle Timer indtil om Nat
ten, hvilken favoriserede de Svenskes Retirade til 
Christianspris«. 

Da den korte Sommernat faldt paa, skiltes Flaa
derne helt oppe under Lollands Kyst, og Kampen 
ebbede ud, uden at man kan sige, at Sejren tilfaldt 
nogen af de stridende Parter. Ingen af dem mistede 
noget Skib, og Tabet af Menneskeliv var nærlig lige 
stort, paa dansk Side 40 dræbte og 150 saarede, paa 
svensk Side 30 dræbte og 50 saarede1 men for Dan
mark betØd denne uafgjorte Kamp, at den truende 
Invasion 5tadig ikke kunde udføres, fordi Svenskerne 
stadig manglede det, der dengang som altid er den 
nøvendige Forudsætning for, at en Invasion over søen 
kan krones med Held, nemlig Herredømmet over 
søen. Derfor var der ogsaa en berettiget Baggrund 
for »de store Frydefester med Stykkers og Musket
ters LØsning, adskillige Fyrværkerier og andre Glæ
destegn, som blev holdte i Glykstad, Krempe og an
dre danske Stæder«, i Anledning af Slaget. 

Efter Slaget. 
Da det sidste Skud var faldet, og Flaaderne gled 

hinanden af Sigte, ankrede Christian den Fjerde un
der Femern for at reparere de lidte Skader, mens Klas 
Fleming holdt gaaende Natten over paa Kolberger 
Heide. Ingen af FlaadefØrerne var forøvrigt helt til
fredse med deres Chefers Optræden under Slaget. 
Christian IV truede med Hjul og Stejle, og Fleming 
erklærede om en af sine Chefer, at han havde fægtet 
som en »gamal Kærring«, hvad der vist ikke fra Klas 
Flemings Side skulde tages som noget ubetinget Til
lidsvotum. Men det uafgjorte Slag fik alligevel trods 
atl betydelige, strategiske FØlger, takket være en Fejl, 
som Klas Fleming begik efter Slaget. Han mente nem-, 
lig, at den danske Flaade havde lidt saa stor Skade, 



at den maatte søge tilbage til København for at re
parere, og i Stedet .Cor gennem sine Krydsere ai .for
visse sig om, at Fjenden virkeligt. var gaaet. hjem, 
søgte han ind i Kieler Fjord for at vente paa Martin 
Thijssen, hvis Skæbne han intet kendte til ved sin 
Afgang fra Stockholm, men som han mente var paa 
Vej til de danske Farvande. Samtidig kunde han i 
Kieler Fjord stadig være i nær Forbindelse med 
Torstensson. 

Nu var den danske Flaade, som nævnt, ikke gaaet 
hjem, men var blevet liggende ved Femern, og da 
Christian den Fjerde faa Dage senere fik sikker Under
retning om, at Svenskerne var lØbet ind til Christians
pris, afgik han straks dertil og etablerede Blokade 
af Fjorden. Han lukkede Porten til den smalle Fjord 
i Laas med sine Skibe, saa Svenskeflaaden ikke kunde 
slippe ud igen, og sikrede derigennem sine Farvande 
næsten lige saa godt, som hvis han havde vundet en 
afgørende Sejr ved Kolberger Heide. 

Nu gjaldt det blot om for enhver Pris at hindre 
Svenskerne i at slippe ud af Fælden, de saa tankeløst 
var gaaet i. Til at begynde med gik alt saare godt. 
Klas Fleming, der nu havde faaet Besked om Thijs
sens Skæbne, blev roligt liggende inde paa Fjorden 
og reparerede sine Skader, mens han ventede paa, at 
en ny hollandsk Hjælpeflaade kunde blive klar. Men 
Situationen tegnede sig snart mØrk og dyster for ham, 
idet en ny og truende Fare trak op fra Landjorden, 
hvor Torstenssons gamle Modstander, den kejserlige 
General Gallas, nærmede sig Byen vestfra med sin 
Hær efter ved Gliickstadt at have forenet sig med en 
dansk Styrke. Samtidig hermed kastede Christian den 
Fjerde Tropper i Land ved LabØ, og opkastede aer 
en Skanse, hvorfra den svenske Flaade kunde tages 
under Ild. Svenskeflaadens Skæbne syntes at være 
beseglet, klemt inde som den var baade Østfra og 
vestfra, men General Gallas handlede tøvende og 
uden Energi, saa Faren vestfra ikke blev saa alvorlig, 
som man kunde have ventet. Stillingen blev alligevel 
efterhaanden saa prekær, at Fleming besluttede sig 
til at forsøge at bryde den danske Blokade og slippe 
ud i aaben SØ igen, men fØrend han kunde naa at 
iværksætte et saadant Forsøg, ramte et Skud fra 
LabØskansen det svenske Flagskib, hvorved »adskil
lige af dets Folk omkomme tillige med Admiralen 
Klas Fleming selv, hvilken sidste mistede sit ene Ben 
af en Styk.kugle, da han stod og toede sine Hænder, 
og dØde lidt derefter«. Inden sin DØd indsatte Klas 
Fleming med Torstenssons Samtykke General Gu.stav· 
Wrangel som sin Efterfølger, skØnt der var to Ad
miraler paa Flaaden, men Wrangel skulde snart vise 
sig at være ham en værdig Arvtager. 

Allerede den 28. Juli forsøgte den nye Flaadechef 
et Udbrud fra Fjorden, men blev drevet tilbage af 
Ilden fra LabØskansen. »Dette foraarsagede,« skriver 
Holberg, »at General Torstensson kommanderede 3-
4000 Mand at bemægtige sig denne Skanse, fØrend 
den gjorde videre Skade, hvilket ogsaa gik for sig, 
men dog ikke uden stor Vanskelighed, thi udi fØrste 
Anfald bleve de drevne tilbage med Forlis af 200 
Mand, men ud.i det andet erobrede de Skansen, ihjel
sloge og toge til Fange Alt, hvad som fandtes derudi.« 

Hermed var Vejen banet for et nyt UdbrndnforsØg, 

Iligsadmiral 
.Jørgen Vind. 
(Fra .J. Brochmann: 
Ligprædigen over 
.Jørgen Wind. 1645.) 

der blev iværksat 
den 30. Juli, og 

aom utvivlsomt 
vilde være kronet 
med Held takket 
være den Sen
drægtighed, som 

Admiral Peder 
Galt, der havde 
af!Øst J Ørgen Vind 
som Eskadrechef 
udviste, idet han 
ikke som beordret 
angreb den sven
ske Flaade, skØnt 
han havde alle Chancer til at holde den fast, indtil 
den danske Hovedstyrke kunde naa op1 men saa 
sprang Vinden om i Øst og tvang derved Wrangel 
tilbage til sin gamle Ankerplads. Den gamle Konge 
rasede over at se Chancen til at slaa Svenskerne glide 
sig af Hænde og afskedige Peder Galt fra sin Stilling 
som General-Admiral, men Sagen blev ikke bedre af 
den Grund, og snart fulgte en »anden større Ulykke. 
Thi lidet derefter, da de Svenske fornam, at de havde 
en god Vind, sejlede de om Nattetider gandske ufor
mærket af Havnen og bleve saalees befriede fra den 
store Fare, hvilken de neppe skulde have undgaaet, 
dersom den kejserlige General Gallas havde været saa 
god udi Gerning som ud.i Ord og havde bemægtiget sig 
Kiel, medens de Svenske endda laae udi Havnen«. 

Det var den 1. August KL 22, Svenskerne brØd ud. 
Med alle Lys blændede stod de Fjorden ud for Næsen 
af de danske Skibe, der ikke saa dem, og da Morgenen 
gryede, var de over alle Bjerge. Fjorden var tom for 
fjendtlige Skibe. Alle danske Haab og Drømme om 
at sætte den fjendtlige SØmagt ud af Spillet forsvandt 
sammen med de svenske Sejl bag den fjerne Horisont 
hin 2. August 1644, der danner Vendepunktet i SØkri
gen for de tre Aarhundreder siden. Fra den Dag daler 
Danmark Stjerne, til den tilsidst blev slukket i Ne
derlaget ved Femern den 13. Oktober 1644. 

I sin Harme over at se Svenskerne slippe ud af 
Fælden rettede Kongen en i dette Tilfælde ganske 
ugrundet Anklage mod den aldrende Peder Galt for 
Pligtforsømmelse og fik ham ogsaa dØmt af Rigsraa
det, hvorefter han blev henrettet den 31. August, 
men dette Sonoffer kunde ikke bringe Svenskerne 
tilbage til Kieler Fjord eller til Kolberger Heide. Alt, 
hvad Aaret havde vundet for Danmark, blev forspildt 
igen hin mØrke Julinat, da Carl Gustav Wrangel med 
alle Sejl sat stævnede bort med sin Flaade. Sejrens 
Dage var forbi. Forude vinkede kun Skuffelser, 
Nederlag og tilsidst den tunge Fred i BrØmsebro 
August 1645. 
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Danmarkshistorien set qennem Kunstnerøjne. V. 

Magister Lars Rostrup Bøyesen 

GRUNDLOVEN: 
D et symbolske Udtryk for Grundloven indenfor Bil

ledkunsten er utvivlsomt de talrige Statuer af 
den folkekære Monark Frederik den Syvende, som er 
rejst paa snart sagt alle Torve og Pladser hele Landet 
over. I sin Egenskab af Grundlovens Giver troner 
Majestætens stoute Skikkelse i Bronce i Hundreder 
forskellige Variationer, som haandgribelig Manifesta
tion af, at det var ham, der gav Folket den frie For
fatning, hvorpaa hele vor Samfundsorden grunder sig. 

De Frihedsrørelser, der i 1849 satte deres endelige 
Blomst i Grundlovens Vedtagelse, havde dog gæret 
længe inden Frederik den Syvende kom paa Tronen; 
og det virkelige Arbejde med Udformningen af Lov
forslaget hvilede i egentlig Forstand paa Folkets 
Skuldre, idet en Forsamling, der talte omkring 150 
af Landets bedste Mænd, repræsenterende alle poli
tiske Partier, i et lille Aarstid inden Loven blev ved
taget, havde været beskæftiget med at gennemdrØfte 
alle dens Enkeltheder. Denne Forsamling, hvis Med-

lemmer altsaa er Grundlovens egentlige Ophavsmænd, 
gaar almindeligvis under Navnet »Den grundlovgi
vende Rigsforsamling«. 

Ogsaa den grundlovgivende Rigsforsamling har 
faaet sit Monument, ganske vist ikke i hver By Lan
det over, men paa Frederiksborg Slot. Til Gengæld 
er dette Monument kendt af hvert Skolebarn i Dan
mark - det er afbildet indtil Trivialitet, saaledes at 
man maaske vil mene, at det turde være overilØdigt 
ogsaa at afbilde det her. Monumentet, der hentydes 
til, er Constantin Hansens kæmpemæssige Maleri, der 
viser Rigsforsamlingen i sit Mødelokale, den gamle 
HØjesteretssal paa C. F. Hansens Christiansborg. Bil
ledet levendegør for os den store Forsamlings Færden 
i den fornemme Sal med de rundbuede Vinduer, og 
kigger vi nØjere til, vil vi i den næsten uoverskuelige 
Vrimmel af Ansigter kunne genkende praktisk talt 
alle Rigsforsamlingens Mænd. Billedet har imidlertid 
ikke blot Interesse paa Grund af sine mange Portræt-

Constantin Hansens første Udkast til »Den grundlovgivende Rigsforsamling«. 
(Statens Museum for Kunst.) 
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ter; det, der maaske i fØrste Række fangei· Opmærk
somheden, er selve Atmosfæren, Constantin Hansen 
har formaaet paa sit Lærred at indfange dette 
uhaandgribelige, der hedder »Tiden<<, det er, som om 
vi indsuger noget af Samtidens Duft, naar vi betrag
ter dette Billede. Netop fordi Billedet indtager en saa 
fremskudt Plads i vort Historiemaleri, er der Grund 
til at gengive det her; og netop fordi man har set det 
saa mange Gange, kan det maaske have sin Interesse 
at hØre lidt om dets Forhistorie. 

meu Opgaven. Det er inlel'essant at fØlge, hvor
ledes han eksperimenterer med Motivet, ser det under 
forskellige Synsvinkler og omarbejder det, indtil 
endelig Ideen til det Billede, vi kender, udkrystalli
serer sig. Oprindelig lader det til at være Constantin 
Hansens Tanke i Opbygningen af Billedet at holde 
sig ret nær til sine Forbilleder, de hollandske Skytte
stykker: fire af Rigsforsamlingens betydeligste Mænd 
er samlet til en Midtgruppe, omgivet af to Sidegrup
per. I Baggrunden ses en Række andre Skikkelser, 

rILBLIVELSE 
Billedets Skaber, Maleren Constantin Hansen, der 

var fØdt i 1804, var Elev af Eckersberg og havde hos 
ham modtaget en meget grundig Uddannelse. I Mod
sætning til Eckersberg og de allerfleste af hans Ele
ver havde Constantin Hansen hele sit Liv igennem 
en meget stærk Trang til at give sig i Kast med store, 
monumentale Opgaver. Nu har Mulighederne for at 
blive tildelt dekorative Opgaver aldrig været særlig 
store her i Danmark, men det var dog lykkedes Con
stantin Hansen at faa en Bestilling, der kunde give 
ham Lejlighed til at realisere sine Idealer, nemlig Ud
smykningen af Vestibulen paa KØbenhavns Universi
tet. Væggene her havde han dekoreret med store sym
bolske Fremstillinger med Motiver fra den græske 
Mytologi. Imidlertid korn Constantin Hansen en Tur 
til Holland, hvor han fik Lejlighed til at beundre de 
pragtfulde Gruppeportrætter fra Rembrandts Tid, som 
den hollandske Kunst er saa rig paa, og det slog ham, 
at det kunde være interessant selv at forsøge sig med 
en lignende Opgave. Ikke mindst Maleren Bartholo
mæus van der Helsts »Skyttestykker«, 
d. v. s. legemsstore Portrætskildringer af 
Medlemmerne af et Borgervæbningskom
pagni, oftest samlede i lystigt Lag, virkede 
inspirerende paa ham. 

Constantin Hansen drøftede Sagen med 
den kendte Forkæmper for en national 
dansk Kunst, Kunsthistorikeren HØyen, og 
det lykkedes HØyen at skaffe Constantin 
Hansen Bestilling paa et saadant Gruppe
billede. Bestilleren var den velhavende 
nationalliberale Politiker Alfred Hage, og 
Aftale blev, at Constantin Hansen paa sit 
Gruppebillede skulde skildre den grund
lovgivende Rigsforsamlings Mænd. Det 
var i 1860, altsaa over 10 Aar efter, at 
Forsamlingen var blevet ophævet, og 
Constantin Hansen gik straks i Gang 

Anden Skitse med Kongens Skikkelse som det 
samlende Midtpunkt. Blyantstegning. En malet 
Studie af lignende Komposition har eksisteret, 
men synes nu f01•svundet. 

men der er ikke her Tale om blot tilnærmelsesvis at 
gengive alle Forsamlingens Mænd. Der er gjort et 
skønsomt, repræsentativt Udvalg. 

I næste Udformning af Billedet ser Constantin Han
sen sit Motiv under en ny Synsvinkel. I Midten staar 
Frederik den Syvende som Samlingspunktet. Han har 
rejst sig fra Tronstolen og er ved at oplæse Tron
talen ved Rigsforsamingens Aabning. I to Rækker har 
Politikerne anbragt sig, saa de danner en Slags Gade, 
der perspektivisk forkorter sig frem til Billedets 
HØjdepunkt: Kongeskikkelsen. 

Disse første Forarbejder stammer fra de fØrste 
Maaneder af Aaret 1860. Men omkring April samme 
Aar har Maleren igen omkalfatret Motivet, og denne 
Gang fører Vejen frem til Enderesultatet. I et Brev 
fortæller Constantin Hansen, at han hidtil har malet 
Billedet set fra Tilskuernes Standpunkt, som om han 
befandt sig oppe i TihØrerlogen, med Kongen i Bag
grunden af Salen. I den nye Udformning vælger han 
derimod at se Salen fra Kongens Standpunkt, hvor-
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Tredie Udkast, hvor den en
delige Komposition begynder 
at tage Form, Malet Marts
April 1860, 
(DenHirschsprungskcSaml.) 

ved han mere kommer 
Ansigt til Ansigt med 
den store Forsamling. 

Det er hans Hensigt 
at male Øjeblikket lige 
fØr Kongen træder ind 
i Salen. Forsamlingens 
Medlemmer diskuterer 
dæmpet i smaa Grup-
per, og oppe i TilhØrerlogen i Baggrunden venter 
Publikum spændt. I et lille Billede, der nu tilhØrer 
den Hirschsprungske Samling, har vi for første Gang 
Situationen set paa denne Maade1 og enhver vil ved 
at kaste et Blik paa denne Skitse hurtigt kunne gen
kende den kendte Komposition. 

Efter at Constantin Hansen nu havde faaet fastlagt 
Hovedtrækkene i sit Billede, forestod der ham et 
Kæmpearbejde ved Udarbejdelsen af Detaillerne. Han 
begyndte at underkaste Omgivelserne for sine Por
trætgrupper et nøjere Studium, og hen paa Forsom
meren 1860 malede han den nydelige lille Studie af 
Forsamlingssalens strenge1 fornemme Arkitektur. Den 
hænger nu i Rigsdagen. 

De kommende Aar gik med at udføre Studier af alle 
de mange Mennesker, hvis Træk skulde med paa Bil
eldet. Snart nøjedes Constantin Hansen med en Skitse 
af Ansigtet1 snart ridsede han hele Figuren ned, naar 
der var en karakteristisk Holdning eller Bevægelse1 

han Ønskede at fastholde. 

Detailstudie til »l>rm grund
lovgivende Rigsforsamling«: 
Højesteretssalen paa C. F. 
Hansens Christiansborg, 

(Rigsdagen.) 

Da han skulde til at tage fat paa det store Billede, 
sLØdte han straks paa en Vanskelighed :det var umu
ligt at opdrive et Lærred, der var stort nok, og han 
maatte derfor bestille et specielt vævet paa en Fabrik 
i Dresden. I September 1861 kunde Constantin Hansen 
begynde at tegne Kompositionen op paa Kæmpelær
redet, og i November samme Aar tog han saa 
smaat fat paa at male de mere periferiske Udenvær
ker - samtidig med at han stadig fortsatte med at 
indsamle Separatstudier af de enketle Personers An
sigtstræk. Først i September 1862 var han naaet saa 
vidt, at han turde begynde paa at male Figurerne. 

I Juni 1864 var han kommet saa langt, som han 
syntes, han kunde komme under de givne Arbejds
forhold1 og Lærredet blev saa transporteret til Be
stilleren, Grasserer Alfred Hages Hus paa Kongens 
Nytorv (det fhv. Udenrigsministerium), hvor det 
skulde have sit fremtidige Opholdssted; her var be
tydelig bedre Plads end i Constantin Hansens eget 
Atelier, og her kunde han faa den fornødne Afstand 
ved Udarbejdelsen af de afsluttende Detailler. 



Endelig langt om længe, den 16. Oktober 18611, kun 
de Kunstneren aflevere Billedet. Det skete ikke uden 
et Lettelsens Suk. 

At Constantin Hansen var blevet træt under Ud
arbejdelsen, er kun forstaaeligt. Ofte havde det store 
Slid lammet den frie Inspiration, og nægtes kan det 
ikke, at den Friskhed, der var over de indledende 
Studier, i temmelig hØj Grad savnes i det færdige 
Værk. Grupperne og de enkelte Personer fØjer sig 
ofte stift og umotiveret ind i Helheden, og Farven er 
blevet asketisk og knastør. Men har Billedet sine 
Skavander, kan man heller ikke frakende det Dyder, 
og som historisk Dokument har det i hvert Fald den 
allerstørste Interesse. Ikke saaledes at forstaa, at det 
giver nogen absolut objektiv Skildring af Optrinet. 
Man maa for det fØrste tage i Betragtning, at Billedet 
er malet i Begyndelsen af 1860'erne, og at Forsam
lingen sluttede sit Arbejde i 1849. Men bortset herfra 
er der heller ikke tilstræbt streng Saglighed. Man tør 
næsten sige tværtimod. Bestilleren tilhørte den na
tionalliberale Kreds, og det har utvivlsomt været 
Hage magtpaaliggende, at Billedet i ikke ringe Grad 
skulde virke som et Monument over netop den natio
nalliberale FlØjs Indsats i den betydningsfulde histo
riske Begivenhed. Derfor ser man, at alle Forgrunds
pladserne i Billedet er besat med nationalliberale Po-

liLilrnrc, m~cl~ns !.id v fnm1træ<lende PersonligherJ.,,:,r 
inden for de konservative og Bondevennerne er holdt 
strengt i Baggrunden. 

Nogen Kilde til Glæde blev Billedet ikke for Con
stantin Hansen. Personlige Sorger af forskellig Art 
havde nedsat hans Arbejdskraft under Billedets Ud
førelse, og hertil kom nu svære Økonomiske Bekym
ringer. Da Bestillingen blev afgivet, var man enedes 
om, at Kunstneren skulde have 4000 Rdlr for sit Ar
bejde. Constantin Hansen syntes vist selv, det var en 
god Betaling, men efterhaanden som Arbejdet skred 
frem, indsaa han, at LØnnen slet ikke kunde staa 
Maal med Arbejdet. Han henstillede ved Billedets Af
levering til Hage, der var en meget velhavende Mand, 
at han forhøjede Honoraret, men Hage skrev blot til
bage: »Det anviste aarlige BelØb kan jeg ikke for
andre, da mine Huusholdnings-Penge ei slaae til.« 
Afslaget var for saa vidt fuldt ud juridisk forsvarlig, 
som han selv til Punkt og Prikke overholdt sine For
pligtelser, men menneskeligt var det. temmelig haardt. 
Spandt Constantin Hansen saaledes kun lidet Guld paa 
sit Kæmpearbejde, har han dog haft den Tilfreds
stillelse, at han med »Den grundlovgivende· Rigsfor
samling« har skabt et af de betydeligste og populære
ste Historiebilleder i den nyere danske Kunsthistorie, 

Det endelige Billede af den grundlovgivende Rigsforsamling, Af l<"ru V. Hage skænket til det nationalhistoriske Museum paa Fre
deriksborg Slot. De nationalliberale Ledere er trukket frem i Forgrunden. Til venstre ses Profesor H. N. Clausen, Borgerrepræ
sentationens Formand, L. N. Hvidt, samt Forsamlingens Præsident. Botanikeren, Professor J, F. Schouw (med Kalot.ten). Ved 
Bordet i Midten staar den unge Dr. jur. C. C. Hall og Statsministeren, Grev A. W. Moltke (i Uniform), medens til venstre 
for dem de to Venner Krieger og Andræ kommer gaaende fordybet i Samtale. Gruppen til højre udgøres af Grundlovens 
egentlige Fader, Biskop D. G. Monrad, Oberst A. F. Tscherning, Udenrigsministeren, Greve Fr. Marcus Knuth, Kommandør 

Zahrtmann, Orla Lehmann og Carl Ploug, Mellem de to sidstnævnte skimtes Grundt.vig siddende i Salens Baggrund. 
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P. F. RIST 
7. JULI 1844 25. JUNI 1926 

_,l-...-

Af hje11mndt Garder, stttd.jm·.Jrngen Holten Rasmttssen 

P aa 100-Aarsdagen for Peter Frederik Rist's Fød
sel er det vel værd at mindes denne Mand, hvis 

Virke faldt i den for en Officer saa svære Tid efter 
1864, men som dog i sin daglige Gerning og ved sit 
Forfatterskab formaaede at afstive og styrke Troen 
paa Fædrelandet og Tilliden til Landsmandsskabet 

F /, r 
~ 

jf/"u-ENl'.IN ...--.. 
PI.J?IS 

Officersaspirant i den sidste fortvivlede Kamp, blev 
saaret under 8. Brigades heltemodige Modangreb ved 
DybbØl den 18. April. Han meldte sig dog saa hur
tigt som muligt tilbage til Tjenesten, og forblev ved 
Hæren, indtil han i 1904 gik af med Karakter af 
Oberst. Kolleger og undergivne kendetegner ham som 

saa effektivt, at Virkningen aldrig vil svækkes, saa en elegant og sikker Befalingsmand, en »fortræffelig 
længe hans Bøger læses i Danmark. 

Det karakteristiske for Rist er, at han paa een Gang 
var en begejstret og pligttro Soldat og et Menneske, 
hvis kristelige Kærlighed til Næsten fik ham til at 
afsky Krigen i sig selv. Ligesom den unge Felix i sin 
Bog )>En Rekrut fra 1864« deltog han som frivillig 

En Rekrut fra 1864. 
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Eksercermester«, hvis Optræden i Tjenesten var præ
get af Lune overfor de mangeartede Foreteelser, men 
aldrig af Kammerateri. Samtidig træffer vi ham som 
civil som Formand for Københavns Understøttelses
forening og Medlem af Bestyrelsen for Børnehjemmet 
af 1870, utrættelig i Ømhed og Omsorg for forkomne 
og daarligt stillede Samfundsborgere. Denne Ømhed 
finder ogsaa Udtryk i hans Forfatterskab, f. Eks. i 

:i,Den lille Hornblæser«. 
Som Skribent er Rist den, der indførte den realisti

ske Krigsskildring i dansk Litteratur - ligesom Tol
stoj indførte den i russisk med sine Skildringer af 
Kampene ved Sevastopol. 

Men alligevel er Tonen i hans BØger aldrig raa eller 
plat. Hans Hjerne fungerede nøgternt, selv naar hans 
Hjerte bankede varmest. Derfor virkede hans Skil
dringer saa gribende med deres stille Kraft; man 
erindrer fra »En Rekl'ut.«, hvorledes den stoute FlØj

mand dØI' - ikke »brat i Slaget fældet«, stormende 
frem i Kompagniets Spids - men stme og stum i 
Transportskibets Last, med to sorte Huller i Brystet, 
hvorfra Livet synes at sive ud ligesom Blodet og 
Vandet, der siver fra hans Mund. 

Ogsaa i Skildringen af sine l:"olk er Rist realislisk. 
Han ved nøjagtigt, hvorledes Manden i Geleddet fØler 
under en anstrengende March - ved, hvorledes Fød
derne bliver Ømme og varme, ved, hvor Lædertøjet 
gnaver, mens Øjet og Hjernen sløves, kender de flim-



8. Brigades Modangl"eb 18. April 1864. Maleri af Vilh. Rosenstand (Frederiksbo1•g Slot). 

rende Hallucinationer om Hvil og Mad. Men han ved 
ogsaa, hvorledes alt dette kan glemmes i Fornemmel
sen af en fælles Pligt, et fælles Kammeratskab, et 
fælles Landsmandsskab. 

Dette sidste er den Kerri.e i hans Bøger, som vil 
holde sig frisk for Læserne, selv om Stilen synes 

dem ældet. For Rist var som den gode Officer, baade 
Soldat og Borger, men fØrst og fremmest dansk. 

SØKRIGEK 
Samtidig med Invasionen vil SØkrigen sikkert blusse 

op igen. Foran de befæstede Kysters vældige 
Minespærringer holde de tyske lette Flaadeenheder 
V:agt mod fjendtlige Foretagender, der søger at bryde 
igennem for at rekognoscere Forholdene, baade til 
SØs og til Lands. Og længere ude søger Tyskerne om
vendt at skyde deres Observation mod Udskibnings
havnene saa langt frem som muligt, for i Tide at 
kunne melde, naar Invasionsflaaderne er paa Vej. 

Men først naar Havet strimes af Kølvandet fra de 
Hærskarer af Skibe, der er Tale om under en virkelig 
Invasion, vil Krigen til Søs naa sin fulde Kulmina
tion. En enkelt Sending paa 100.000 Mand Landgangs
tropper vll fylde ca. 250 mellemstore l,asldampere, 
der igen maa eskorteres af store væbnede Styrker, 
baade til V:ands og i Luften; og mod dette vældige 
Maal vil alt, hvad Tyskland kan kaste frem af Flyvere 
og Krigsskibe, sikkert blive sat hensynsløst ind. Him
mel og Hav vil staa i eet rØghvirvlende Kaos, fyldt 

blusser op -

med Drøn og flakkende Lyn fra eksploderende Pro
jektiler, styrtende Flyvemaskiner og brændende Skibe 
til de dundrende Kanoners uafbrudte Akkompagne
ment. 

Og bagefter skal Landgangstroppernes Forsyninger 
bringes frem over Havene, i Konvojer paa op til 
100.000 Tons pr. Division paa 15-20.000 Mand. Dag 
og Nal skal de sejle, hvb Lc1ndgc11Jg:5ll oppcrnc ;-slt11l 
kunne lØse deres Opgave. - Og Dag og Nat vil Flyve
maskiner og U-baade angribe dem, medens paa den an
den Side Hangarskibenes Flyvere staar rede til Mod
angreb og de eskorterende Jagere sejler Vandet tyndt 
for at spore U-baadenes »underjordiske« Veje. 
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Luftvær11sinspektør 

Kaptajn S. A. Andersen: 

Luftbeskyttelse 
D et er nu 10 Aar siden, at Regeringen - paa Op

fordring af Dansk RØ<le Kors - nedsatte den 
saakaldte »Gaskommission« til at undersøge SpØrgs
maalet om, hvilke Foranstaltninger der kunde iværk
sættes for at afbøde Virkningerne af eventuelle Luft
angreb. I Foraaret 1935 afgav Kommissionen en een
stemmig Betænkning, og allerede faa Uger efter hav
de den danske Rigsdag vedtag~t den fØrste Luft
værnslov, der senere efterfulgtes af Lov af 29. April 
1930 og en Række yderligere Love efter Besættelsen 
i 1940. 

Kun 10 Aar er saaledes gaaet, siden man herhjem
me for første Gang officielt begyndte at beskæftige 
sig med Problemet »Faren fra Luften«, men hvilken 
Udvikling har disse 10 Aar ikke medført, selv om 
Arbejdet i Hovedsagen fØrst for Alvor blev iværksat 
efter Verdenskrigens Udbrud i Efteraaret 1939, og 
især efter Besættelsen i 1940. Og alligevel er vi ikke 
færdige. Flyvemaskinernes eventyrlige Udvikling, Fo
rekomsten af Bomber med nye Egenskaber og af nye 
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Typer, Angrebstaktikkens Vekslen, alt dette medfØ
rer, at Luftværnet stadig maa tage Stilling til nye 
Problemer og søge at lØse disse efterhaanden, som de 
trænger sig paa. Hovedlinierne er dog stadig de sam
me, men i Detailarbejdet maa man ofte ændre An
skuelse som Følge af Forholdenes Udvikling, Luftvær
net maa være et levende Instrument, der til enhver. 
Tid tilpasser sine Forhold efter Angrebets Udvikling. 

En Bys Luftværnsplan 

Som bekendt er der truffet særlige Luftbeskyttel
sesforanstaltninger i 107 Byer herhjemme, de saa
kaldte luftværnspligtige Byer. De enkelte Byers For
anstaltninger fremgaar af Byens af Indenrigsmini
steriet (Statens civile Luftværn) godkendte Luft
værnsplan. Denne bestaar af en Række Enkeltplaner, 
som man kan samle i 2 Hovedgrupper, nemlig: 

1) Saadanne Planer, der, naar de er bragt til Ud
relse, i sig selv reducerer Faremomentet i Tilfælde 

Bombeeksplosion 
i Odense. 



Der graves 
efter en 
Forsager 
i Aarhus. 

af Bombenedslag. Herhen hØrer f. Eks. Planer for 
Varsling, MØrklægning, Husvagtordninger, Pulter
kammerrydning, offentlige Tilflugtrum, livsvigtige 
Virksomheder, Evakuering og lign., og 

2) Planer, der tager Sigte paa at redde Menneskeliv 
og Værdier, naar der er sket Skader. Herhen hØrer 
Planer for Ledelse, Meldetjeneste, Polititjeneste, 
Brandtjeneste, Sanitetstjeneste, Teknisk Tjeneste, 
Gasbeskyttelsestjeneste og Socialtjeneste. 

En Luftværnsplan for en By er derfor et omfat
tende Værk, der berører en Mængde Personer og en 
Mængde Forhold. Samtidig undergaar Planerne stadig 
Ændringer, dels som FØlge af nye Krav fra Luftvær
nets Side, betinget af indhØstede Erfaringer, dels som 
Følge af Byernes Udvikling og Personalets Skiften. 

Medens Udgifterne til Luftværnsplanernes Iværk
sættelse og Drift afholdes dels af Staten, dels af de 
paagældende Kommuner og endelig af Virksomheder 
og Indbyggere (særlig Grundejere i disse Kommu
ner), saa afholder Staten samtlige Udgifter til en 
Række CBU-Kolonner, opstillet Landet over. Disse 
Kolonner udgør en vigtig Reserve for Luftværnet, 
idet de med deres Brandvæsen, Ambulancer og Ryd
ningsvogne kan samles og indsættes til Hjælp i sær
ligt ramte Byer. 

50.000 lVIa.nd i Fa.briksluftværnene 

Men Luftværnet omfatter jo langt mere endnu. 
Enhver større Virksomhed har i Dag sit eget Fabrik
luftværn, baseret paa sit eget Materiel og betjent af 
egne Arbejdere og Funktionærer. De afholdte Øvel-
11~1 i de fmlyJhlll-' A,11 h,11 vl:;f., af lkkP mllld,;I dl~,;,-, 
ltabrikluftværn meget ofte er af hØj Klasse og kan 
yde fortrinligt Arbejde. 

For Tiden findes Landet over ca. 3500 Fabrikluft
værn af større eller mindre Omfang med henved 
50.000 uddannede Deltagere. 

Samtidig er der i de sidste Aar indledet et stort 
Arbejde for gennem Dansk Luftværnsforening at 
skabe frivillige Luftværnsordninger i samtlige By
samfund, der rummer mere end 100 Personer. Der 
vil her blive Tale om henved 2000 Bysamfund, og i 
Øjeblikket er mere end Halvdelen heraf færdige og 
har skabt Katastrofekolonner, som flere Gange, ogsaa 
i Praksis ved Nedkastning af Bomber eller ved Ned
styrtning af Flyvemaskiner, har bevist, at de har 
kunnet udfØre et godt og hurtigt Arbejde. Ca. 50.000 
Personer staar i Dag tilknyttet disse frivillige Kolon
ner - et virkelig imponer.ende Resultat, naar man 

Et ødelagt Svineslagteri. 
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tæ1;iker paa, at der er 'l'olc om et .fuldkommen frivil
ligt Arbejde. 

Endelig skal nævnes Husvagterne, der - ganske 
vist ikke frivilligt, men som Følge af borgerligt Om
bud - indgaar i Luftværnsplanerne. Atter en Hær 
paa op imod ca. 150.000. Selv om Forholdenes Udvik
ling hidtil har været saaledes, at der - trods Ned
kastning af ca. 19.000 Spræng- og Brandbomber -
her i Landet alligevel ikke har været Brug for Hus
vagternes Indsats i nævneværdigt Omfang, saa er 
der ingen Tvivl om, at Husvagtinstitutionen, i Tilfæl
de af egentlige Angreb mod danske Byer, vil vise sig 
at være af overordentlig stor Betydning. Erfaringerne 
fra Udlandet har med al Tydelighed vist, at vel
uddannede og veludrustede Husvagter i Tusinder og 
atter Tusinder af Tilfælde har kunnet redde Ejen
domme, fordi de var paa Pletten og straks slukkede 
Ild, opstaaet som FØige af Brandbomber. Der kan 
derfor ikke gøres nok for rundt omkring i Byerne 
at dygtiggøre Husvagterne mest muligt. 

En lang Række Øvelser Landet over, afholdt saa
vel om Dagen som om Natten, har vist, at Instrumen
tet er til Stede og ogsaa kan yde god Indsats. Na
turligvis har Øvelserne ogsaa vist mange Mangler 
og Brist, men det er netop Formaalet, for at saa 
meget som muligt kan rettes inden Farens Stund, og 
en Ting har Øvelserne vist overalt: At alle de Tusin
der af Mennesker, der i Byerne indgaar i Luftbeskyt
telsens forskellige Grene, med Iver og Interesse gaar 
til deres Arbejde i Tro paa Sagen og med Lyst til at 
hjælpe deres Medmennesker. Det er ikke mindst be• 
tydningsfuldt i en Luftbeskyttelse. 

50.000 Lotter 

Men udover alle de Foranstaltninger, der er paa
lagt af Myndighederne eller iværksat ad frivillig Vej, 
er det vigtigste maaske til syvende og sidst, at Be~ 
folkningen er oplyst om Luftkrigens Farer og Beskyt
telsesforanstaltninger, og at enhver ved, hvorledes 
han eller hun skal handle, hvis Luftangrebet en Dag 
rammer deres By. Her har Dansk Luftværnsforening 
udført et stort Arbejde, og Danske Kvinders Bered
skab har med sine talrige Hjælpehold Landet over -
ialt findes ca. 50.000 Lotter - opbygget en Organisa
tion, der som Led i den nye Socialtjeneste direkte 
kan komme den Befolkning tilgode, der i givet Til
fælde behøver Hjælp, fordi den er evakueret, eller 

Ji/ cf!ceserne 

En demonteret Forsager fra Aarhus. 

har faaet sine Hjem Ødelagt. Naar man kender Faren, 
har man nu en Gang lettere ved at imØdegaa den, og 
Oplysningsarbejdet maa derfor fortsættes overalt i 
Landet saa længe Krigen varer - for ingen af os 
ved, hvad Morgendagen kan bringe. Samtidig maa 
der fortsættes af al Magt for at gøre Tilflugtsrum
mene bedre - thi disse er sikkert Luftværnets 
Achilleshæl i Dag. 

Fra Statens civile Luftværn sættes der i denne Tid 
i.nd paa en Forbedring af disse Forhold, dels ved For
øgelse af de offentlige Tilflugtsrum, ved Murgennem
brydning og ved Udsendelse af en Pjece om Anlæg 
af simple Dækningsgrave, som enhver - særlig paa 
Landet - let kan indrette. 

Endelig tilgaar der netop i disse Dage hver enkelt 
Husstand en Pjece: >Hvis Krigen rykker nærmere,« 
som udfØrligt bringer nødvendige Oplysninger om 
Sikringsforanstaltninger til den enkelte. 

Vi tillader os at gøre opmærksom paa, at ifølge vor 

Meddelelse i Bladets første Nummer, udkommer næste 

Nummer 15. Juli, gældende for Juli og August Maaned 
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STYRBARE PROJEKTILER, RAK 
OG FRED~SPEKTIVER 

D er er talt saa meget om denne Krigs hemmelige 
Vaaben, og som et af disse nævnes det radio- el

ler selvstyrende Projektil, hvad enten det nu drejer sig 
om en Bombe, en Torpedo eller en veritabel Kæmpe
Granat. 

Der er allerede gaaet Frasagn om den saakaldte 
»Glidebombe«. Den siges at være et Slags Svæve
plan en miniature, der bliver bugseret gennem 
Luften af en Flyvemaskine. Men naar Bugserlinen 
kappes, fortsætter Glidebomben ved Hjælp af en 
Raketanordning og styres pr. Radio videre mod 
Maalet. 

Hvorvidt dette endnu drejer sig om et Forsøg, eller 
der bagved staar en fuldt færdig Opfindelse, rede til 
at sættes ind i det gunstigste Øjeblik, vides ikke. For 
selvfØlgelig holder de Krigsførende deres nye Opfin
delser hemmeligt saa længe som muligt. Men der er 
paa den anden Side heller ingen Tvivl om, at man fra 
begge Sider helliger Problemet om det styrbare Pro
jektil, ja styrbare Luftfartøjer, Skibe og Tanks, den 
største Interesse, og allerede nu kan man vist sige, 
at der i Hovedsagen vil blive Tale om 2 Maader, hvor
paa Problemet lØses nemlig ved »Fjernstyring« 
eller »Selvstyring«. 

Pr. Radio. 
Den naturligste Maade at styre et Projektil paa fra 

Jorden eller en Flyvemaskine er maaske at anvende 
Radio; og det kan i saa Fald udstyres med en Radio
modtager. Denne vil endvidere kunne sættes i For
bindelse med en Række Lydanordninger, der hver er 
indstillet paa sin forskellige Tone og igen staar i For
bindelse med hver sin Styre-Anordning paa Projek
tilet. 

Hvis man nu vil have, at Projektilet skal dreje til 
hØjre, udsender man blot den Tone, der svarer til et 
HØjre-Udslag paa dets Sideror. Denne Tone opfanges 
af Radiomodtageren, overføres gennem Lydanordnin
gen til Sideroret - og Projektilet drejer lydigt til 
hØjre. 

Dette er, hvad man forstaar ved Fjernstyring; og en 
Radiomodtager med saa kort Rækkevidde, som der 
her kan være Tale om, behøver ikke at være større, 
end at den let kan rummes i et Projektil paa nogle 
hundrede Kilograms Vægt og endda give Plads for 
den nødvendige Sprængladning. 

Lys og Lyd. 

Men medens man ved Fjernstyring selv styrer Pro
jektilet fra Jorden eller en Flyvemaskine, styres det 
ved Selvstyring af selve det Maal, som det skal 
ramme. 

Dette kan ske ved, at de særlige Lys- eller Lyd
bØlger, der udgaar fra Maalet, tjener som Impulser 
for Projektilets Styring; og de Maal, der her især 
kommer i Betragtning, er Skibe, fordi Modsætnin
gerne mellem disse og det omgivende Hav i Reglen 
er stærkere end Tilfældet vil være mellem Maalene 
og deres Omgivelser i Land. 

Man kan derfor tænke sig, at Projektilet, i Stedet 
for Radiomodtager, udstyres med Fotoceller: Det er 
jo nemlig saaledes, at naar en Lysstraale træffer en 
saadan Celle, frembringer den en elektrisk Strøm af 
en Styrke, der blandt andet afhænger af Lysets In
tensitet. Det synes altsaa ogsaa i dette Tilfælde for
holdsvis let at konstruere en Styring; men der melder 
sig dog straks de Vanskeligheder, som vil opstaa, hvis 
der ligger flere Skibe i Nærheden af hinanden. Thi 
i saa Fald vil Projektilet ikke selv kunne udvælge 
sig det Ønskede Maal, men lige saa godt kaste sig 
over de andre Skibe, - ja selv Kølvandet eller 
Smaaøer. 

Desuden er Fotoceller vistnok uanvendelige, naar 
Talen er om Torpedoer, fordi Vandet kvæler eller 
dog hæmmer Lysstraalerne. - Men hvis Skibet er i 
Gang, udsender det LydbØlger, og disse kan benyttes, 
hvis man i Torpetloen anbringe.i to Me·m.b1anc·1 ved 
Siden af hinanden og vinkelret paa Torpedoens 
Længdeakse. 

Thi hvis denne ikke peger nøjagtigt mod Maalet, 
betyder dette, at Lydbølgerne derfra ikke vil træffe 
Membranerne samtidigt, og dette kan omsættes til 
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En Raket-Kanon. 

en Impuls, der dirigerer Styringen, saaledes at Tor
pedoen atter faar den rette Kurs. 

Det er derfor sandsynligt, at en Torpedo kan styre 
sig selv paa denne Maade. Derimod er den sikkert 
mindre anvendelig for Bomber eller Granater, bl. a. 
fordi den Lyd, disse selv frembringer ved at suse 
gennem Luften, sikkert vil forstyrre Modtagningen af 
LydbØlger fra Maalet. 

Selvstyrede Torpedoer - fjernstyrede Bomber. 
Betydningen af styrbare Projektiler ligger dels i, 

at man derved kan opnaa større Træfsikkerhed og 
altsaa spare Ammunition, dels i, at man muligvis bli
ver i Stand til at udskyde Projektilet eller kaste Bom
ben i større Afstand fra Fjenden - og altsaa i større 
Sikkerhed - end hidtil. 

Alt i alt synes man dog forelØbig at maatte holde 
sig til Fjernstyring og det endda med den Begræns
ing, at Fjernstyreren - hvor han saa befinder sig -
skal have direkte Observation paa Maalet og med 
Øjet kunne fØlge Projektilet hele Vejen dertil. 

Dog gælder dette ikke Torpedoer, hvis Bane kan 
være vanskelig at fØlge, selv om den ofte giver sig 
til Kende ved de Luftbobler, der stiger op til Vand
overfladen. Derfor synes Selvstyring i dette Tilfælde 
at aabne de gunstigste Perspektiver; og det er næppe 
usandsynligt, at selvstyrende Torpedoer i nogenlunde 
nær Fremtid vil blive en af SØkrigens Overraskelser. 

Styring af Torpedoer er i det hele taget forholdsvis 
let, fordi Torpedoen bevæger sig i eet Plan, idet den 
drives frem gennem Vandet i en nogenlunde konstant 
Dybde. - For Bomber og Granate1· bliver Styringen 
derimod langt mere kompliceret, fordi de bevæger sig 
i alle Rummets tre Dimensioner, fremad, nedad og 
til Siden. 

Desuden viser det sig, at en styrbar Bombe, for
uden med det omtalte H,øjde- og Sideror samt Stabili
sator, tillige maa forsynes med Bæreplaner; og disse 
maa for en Dombe paa blot nogle hundrede Kilo 
grams Vægt gøres saa store, at der ikke vil kunne 
anbringes et nogenlunde tilfredsstillende Antal af saa
danne Glidebomber i en almindelig Bombemaskine. 

Det er derfor, at man kommer ind paa at bugsere 
Bomben, saaledes som det blev beskrevet i BegyndeL 
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sen af denne Artikel. Men dette betyder til Gengæld, 
at Bugsermaskinens Manøvredygtighed· og Fart for
mindskes i hØj Grad. Det bliver derfor vanskeligere 
for den at slippe gennem Jager- og Luftværnsforsva
ret paa Jorden; og selv om den ikke behøver at kom
me saa tæt ind paa Maalet som en Flyvemaskine med 
almindelig Bombelast, skal den jo, som sagt, dog saa 
langt frem, at Piloten kan se Maalet, indtil Glide
bomben har ramt. 

Fjernsynet Fjernstyring - og Raketkanoner. 

Man vilde derfor naa et langt Skridt videre, hvis 
det blev muligt for Fjernstyreren at styre sin Bombe
Granat, eller endog Flyvemaskine uden at han selv 
behøvede at se, hverken den eller Maalet. Thi fØrst da 
kan man tale om egentlig Fjernstyring, hvor Projek
tilerne styres og Kampen udkæmpes af Mænd, der 
sidder maaske Hundreder af Kilometre fra selve 
Kamppladsen. 

Dette vilde tillige lØse visse Vanskeligheder ved 
Anvendelsen af den moderne Raketkanon, og dermed 
helt revolutionere Mulighederne for Artilleriskydning. 

Raketkanonen bestaar i Princippet kun af et R,ør, 
der praktisk talt udelukkende tjener til at sigte med 
samt give Granaten den rigtige Retning. Derimod 
drives Granaten ikke, som Tilfældet er ved alminde
ligt Skyts, frem ved Hjælp af en Krudtladning inde 
i Kanonen, men ved Hjælp af en Raketanordning, de1· 
sidder paa Granaten selv. 

Kanonrøret er derfor ganske tyndt, og dette bety
der, at en Raketkanon er langt lettere end en »gam
meldags« Kanon af samme Kaliber (Rør-Diameter), 
hvis svære KanonrØr jo skal kunne holde til de me
get hØje Tryk ved Skudafgangen. Men det betyder 
tillige, at medens der er Grænser for, hvor svært og 
langtrækkende man kan gøre almindeligt Skyts, baade 
paa Grund af Vægten og fordi det sprænges ved de 
uhyre Tryk, man i og for sig nok kunde frembringe, 

sOll f'lrr,ir,t0r0r rlfos0 V:ms,kelighed1>r ikkP for R::ikPt 
kanonen. 

Her er der jo nemlig overhovedet ikke Tale om et 
indre Tryk, fordi det er Granatens egne Raketter, 
der driver den frem, og man kan desuden ved Hjælp 
heraf opnaa langt større Projektil-Hastighed (d. v. s. 



Anslagskraft) og Skudvidde end ved almindeligt 
Sky t,. 

Hertil kommer, at da heller ikke Granaten skal 
kunne holde til det store Tryk inde i Kanonen, kan 
man gøre dens Vægge forholdsvis tynde og dens 
Sprængladning tilsvarende stor. 

Raketkanonens ringe Vægt og store Anslagskraft 
bliver derfor allerede nu udnyttet i Flyvemaskiner, 
der saaledes kan udrustes med langt større Kalibre 
end hidtil. Og paa samme Maade kan man i Dag, paa 
Jorden, 1.ran.spOI"tere langt »sværere« Raketkanoner, 
end det er gørligt med »gammeldags« Skyts, frem til 
Kampen mod Tanks i de forreste Linier. 

Derimod har man hidtil ikke rigtigt kunnet udnytte 
de vældige Skudvidder, der utvivlsomt kan opnaas 
med Raketkanonen, fordi dens Træfsikkerhed paa de 
store Afstande er ret ringe. Men maaske kan dette 
Problem, saavel som al anden virkelig Fjernstyring, 
lØses - og er maaske allerede lØst - ved Hjælp af 
Fjernsynet. 

Man kan f. Eks. indbygge en Fjernsyns-Modtager 
i Granaten; og Fjernstyreren kan da sidde i en Af
stand, der kun indskrænkes af Apparatets Række
vidde. Han kan her i Ro og Mag faa overført det 
Billede, der viser sig i Granatens Synsfelt og saaledes 
styre den sikkert mod det fjerne Maal - akkurat som 
om han selv sad inde i Projektilet. 

Naar Freden kommer. 
Det samme vil kunne gøres med en Flyvemaskine, 

og Efterretningen om, at en fjernstyret - og derfor 
ubemandet - Flyvemaskine lor nylig er styrtet ned 
i Sverige viser, at man virkelig er langt fremme med 
Hensyn til dette Problems Løsning. 

Teknikens Muligheder er saaledes den Dag i Dag 
langt fra udtømt. Det er tværtimod givet, at begge de 
krigsførende Parter arbejder Dag og Nat paa at om-

Fjernstyrings-Central. 

sætte al den Viden, som moderne Forskning raader 
over, for at berede hinanden de størst mulige Over
raskelser, nu da det vældige Opgør nærmer sig sin 
Kulmination. 

Paa denne dystre Baggrund maa man dog erindre, 
at Virkningen heraf, trods alt, ogsaa vil blive til 
Nytte for Menneskeheden, naar den Fred, vi alle 
higer efter, en Gang kommer. 

Det er sandsynligt, at Krigen ogsaa denne Gang, 
foruden at være den største Ødelægger, bliver den 
store Saamand, i hvis blodige Fodspor en ny teknisk 
Udvikling vil blomstre. frem, - og at f. Eks. Raket
kanonens langtrækkende Granat en skønne Dag bliver 
til den Stratosfære-Beholder, der besørger Post-, Gods-, 
ja maaske Passagertrafikken København-New York. 

Torpedo affyres. 
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Den første officielle 
Poslflyvning i Danmark. 
Postflyverens Ankomst 
til Stege den 1 . .Juli 1919. 
Indsat øverst til højre: 
Premierløjtnant Thiele. 

PIONERARBEJDE 11919 
Da Marinen startede Luftpost-Ruten 

København-Stege 

Foraaret og Sommeren 1918 blev Hærens og Flaa
dens Flyvevæsen ramt af en Række Uheld med 

dØdelig Udgang, og dette sv.:ekkede i hØj Grad den 
almindelige Tillid til LuftfartØjet som Befordrings
middel. 

Samtidig med, at man gik i Gang med at opklare 
Aarsagen til Ulykkerne, blev der imidlertid af Mini
steriet for offentlige Arbejder nedsat et Udvalg, be
staaende af Repræsentanter for dette Ministerium, 
Justitsministeriet samt Marine- og Krigsministeriet, 
for at undersøge Mulighederne for dog allerede nu at 
benytte Flyvemaskiner, ogsaa i den civile Trafik. 
Udvalget skulde tillige foreslaa Retsregler til Beskyt-

telse af Passagerer og til Sikring af Personer og Gen
stande paa Jorden imod Farer, der maatte true dem 
fra Luftfartøjer. 

Da Udvalget ansaa det for Ønskeligt, at der blev 
foretaget en Række Forsøgsflyvninger for at konsta
tere, hvorvidt det overhovedet var muligt at gennem
føre fast Ruteflyvning under Hensyn til vort Lands 
Klima, blev der desuden stillet Midler til Raadighed 
til praktiske Forsøg i saa Henseende. 

Disse Forsøg blev udfØ~t af Marinens Flyvevæsen 
som en Række Post-Flyvninger mellem København 
og Stege i Juni-August 1919 - og blev særdeles vel
lykkede. 

Og selv om det gode Resultat i Begyndelsen kun vir
kede indefter som Øget Tillid til det militære Flyve
væsen, forplantede denne Tillid til Luftfartøj et som 
Befordringsmiddel sig dog efterhaanden ogsaa ud i 

videre Kredse. Det genrejste derfor 
Troen paa Luftfartøjets Fremtid og 
underbyggede Beslutningen om den 
Start af faste Flyveruter, der blev 
taget et Aar senere. 

Et smukt Resultat 
Flyvningen blev udfØrt med Mari

nens Luftfartøjer af »Friedrichsha
fen«-Typen, hvoraf Marinen netop 
havde overtaget 5 - og Postvæsenet 
afleverede hver Dag Stege-Posten paa 
Luftmarinestationen, samt afhentede 
3 'J'imPr c;PnPfP R.Pt.nr-Post.P.n. 

Selve Flyveturen tog 50 Minutter. 

Redaktør Funch, Møns Folkeblad, var en af Flyvernes trofaste Venner og ses 
her med Premierløjtnant Lichtenberg. 

Forsøget begyndte 25. Juni 1919 og 
strakte sig over 2 Maaneder, der san
delig ikke bØd paa alt for gode Flyve. 
betingelser. Af disse 61 Dage var det 
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Messen paa Luftmarinesta
tionen. Fra v. ses Premier
løjtnanterne Krandmp, 
Thiele og Lichtenberg. I 
Baggrunden Reserveløjtnant 
Just Rasmusoen. 

nemlig kun stille og klart Vejr paa de 5. I fire Dage 
var der Taage, i 9 Regn, i 23 uroligt Vejr med Vind
styrke 8-12 m/sek. og i 20 Storm, med en Vindstyrke 
paa 12-18 Meter i Sekundet. Alligevel blev der ialt 
fløjet 11.000 km paa 110 Timer, og kun 2 Dage lyk
kedes det ikke at gennemføre Flyvningen, den ene 
Gang vendte Maskinen om paa Grund af Storm, og 
den anden Gang kæntrede Maskinen paa Vandet nede 
ved Stege under et særlig stærkt Vindstød. 

Disse Pioner-Flyvninger blev da ogsaa fulgt med 
stor Interesse af hele Landet, men især dog af Be
folkningen i Stege. For trods en stærkt udviklet og 
velbegrundet Forstaaelse af deres Bys Betydning, var 
adskillige Stege-Borgere dog maaske lidt i Vildrede 
med, hvorfor netop Stege var udset til at blive Dan
marks fØrste Provinsby med fast Luftforbindelse med 
Hovedstaden; og de mange Planer og Drømme, som 
i den Anledning kaldtes til Live, fik for manges Ved
kommende en brat Afslutning, da Forsøgene blev ind
stillet. 

Men ikke desto mindre gav en Kreds af gæstfri og 
flyveinteresserede Stege-Borgere en smuk og festlig 
Afskedsfrokost for den Maskines Besætning, der ud
førte den sidste Tur. - Og ogsaa Flyverne beklagede, 
at det nu var Slut. For disse Flyvninger havde givet 
Afveksling i de daglige Øvelser og en overordentlig 
god Træning, saavel i haardt Vejr som i Taage og 
Skyer. - Og man maa jo her huske paa, at der den 
Gang ikke fandtes Blindflyvningsapparater, men at 
Flyverne udelukkende maatte klare sig paa deres per
sonlige Fornemmelse. 

Saa meget mere tjener det dem til Ære, at de gen
nemførte dette Pionerarbejde saa smukt og derved 
bidrog deres til at genrejse Tilliden til dansk Luft
farts Fremtid. - For Aaret efter, den 7. August 1920, 
startede den fØrste Friederichshafen-Maskine fra 
Luftmarinestationen til Warnemii.nde, og aabnede der
med den første danske Luftrute. 

Sidste Flyveposts Ankomst 
til Stege. 
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15tr11in@!dlit Wi~re11tiiltt 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

~~, 
Haaret er uerstatteligt 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Haar-Tonicum - det renser, styrker og stimu
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blødt Fald. 
Skæl betyder Fare for Haaret - begynd i Tide med 

tREMOSA 
HJ/JJH~ lOH/CllM 

Faas let fedtende - eller 
uden Fedtstof. Pr. Fl. 8,85 

A/S FABRIKEN NOMA 
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c;,/6d sto 

Siden HEERINGs egne 
stolte Sejlskibe for over 
100 Aar siden bragte 
HEERINGs CHERRY 
BRANDY ud til fjerne 
Kyster, har Kvaliteten 
stadig været den samme. 

Derimod er Produktionen 
desværre begrænset fur Ti• 
den grundet paa Sukker
rationeringen. 

HEERI 
- den cwnske Likør med 

Verdensry 

· wor stad/ t 'llHfDrl \ 
. ' 



Resterne aj en Palmeø 

Ødelagt Palmeskov paa Kwajalein-Øen. 

Den amerikanske Ø-for-Ø Taktik 
udsletter mange smilende Syd
havs-Idyller. 

Paa Billedet rykker amerikanske 
Soldater frem gennem en Ødelagt 
Palmeskov paa Kwajalein-Øen. 

SCHWEITZERGARDEN 
Til sin personlige Beskyttelse 

har Paven to Garder, der dog er 
saa smaa, at deres Vagt i Vatika
net kun kan betragtes som sym
bolsk. 

Den største af disse pavelige 
Styrker er Palatinergarden, der i 
gamle Dage var paa ca. 500 Mand, 
men i Øjeblikket bestaar af ca. 
2500. Den rekrutteres blandt Roms 
Borgere, og .dens Uniformer stam
mer fra Midten af det forrige Aar
hundrede. 

Langt ærværdigere er dog 
Schweitzergardent <ler blev grund
lagt i det 16. Aarnundrede af den 
store Renæssance-Pave, Julius 2. 
Selve Michelangelo tegnede Ud
kastet til dens mærkelige, men 
maleriske, stribede Uniformer, og 
den rekrutteredes udelukkende af 

Schweitzergarden. 

unge Schweitzere, der har gennem
gaaet militær Uddannelse i deres 
Hjemland. Schweitzergarden er 
derfor en veldisciplineret Enhed, 
men den er kun paa 150 Mand og 
bestiller normalt ikke andet end at 
paradere ved højtidelige Lejlig
heder og gaa paa Vagt i Vatikanet, 
bevæbnet med middelalderlige, 
lange Partisaner. 

Gardisterne har derfor rigelig 
Fritid, og mange af dem bruger 
den til at tage Doktorgraden i 
Teologi eller Jura. I Almindelig
hed gør de fra 5 til 15 Aars Tjene
ste og hjemsendes derefter med en 
livsvarig Pension. 

Ved de store Kirkefester para
derer Schweitzergarden langs Pa
vens Bærestol, i det sixtinske Ka
pel eller omkring HØjaltret i" Pe
terskirken, og forstærker herunder 
med sine brogede Uniformer Bille
det af katolsk Pragtudfoldelse. 

I Dag er baade den og Palatiner
garden dog ifØrt mørke Feltunifor
mer, nnar de trækker pau Vagt; og 
deres Geværer og Stnnlhjelme 
glimter rundt omkring i de mørke 
Vatikan-Korridorers Stilhed som 
en Paamindelse om den Krig, Pa
ven hidtil forgæves har forsøgt at 
besværge. 
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F. L. SM I DTH & CO. A/s 
Ingeniører og Maskinfabrikanter 

Vestergade 33 · København K. - Telefon C. 6098 

F. BULOW & co. 

Sorø Amtstidende 

mtng13teb ~.olfetibenbe 
Midtsjælland1 førende Qg stmte Blad 

Indreg. V.aremærite 

PAPIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Olaf Møller 
Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 

Automobiler og Generatorer 
Salg og Service 

Finsensvej 50 Central 2 604 

Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands store Dagblad 

- Bladet for By og Land I 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 601 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Ubaads- og Minekrigen har kræ
vet vældige Ofre af Menneskeliv; 
men i Takt hermed er gaaet et til
svarende intensivt Arbejde paa at 
give de skibbrudne den størst mu
lige Chance. 

Udrustmngen 1 en Redningsbaad 
er f. Eks. en helt anden, end da 
Beskøjter og Vand var det eneste, 
man var henvist til. I Dag findes 
der i enhver moderne Rednings
baad tørret Kød i vandtætte Kam
re sammen med vitaminiseret Brød, 
Chokolade og Mælketabletter. Ma-

" Redningsbaaden 
pustes op. 

~ 
En pakket 
Redningsbaad. 

REDNINGSBAADE 
af Gummi 

den er desuden pakket i Standard
Portioner, saaledes at Uddelingen 
og Rationeringen er let at gennem
føre. Der er Skygge for den ubarm
hjertige Sol, der har krævet flere 
Dødsofre end Sult og Tørst, og der 
er særlige Salver til Raadighed 
for Frostsaar og lignende. 

Mange Liv er endelig blevet red
det af de specielle Beskyttelses
dragter, der er lavet af vandtæt 
TØj, der beskytter mod baade Var
me ·og Kulde - samt Rednings
vestene, der bæres Dag og Nat i 
Farezonerne. De er tillige forsynet 
med elektrisk Lampe, der tændes 
automatisk, naar Manden falder i 
Vandet; og deres røde Lys letter 
Redningsarbejdet. 

Flyvernes Gummi-Redningsbaa
de er et Kapitel for sig. De fylder 
jkke megel, men bruges under 
Flyvningen som en Pude til at 
sidde paa - og naar Flyveren 
styrter i Vandet, pustes de auto
matisk op. 

Billederne viser en saadan Red
ningsbaad, - pakket og i Færd 
med at blive pustet op. 

Fra Italien 
Det italienske Kongehus er ude 

for haard Modvind. I Norditalien 
har Musolinis nye fascistiske Re
gering erklæret Italien for Repu
blik, - og i Syditalien, hvor Mar
skal Badoglio netop har dannet en 
Regering sammensat af alle Par
tier, ogsaa det kommunistiske, fin
des ligeledes stærke republikanske 
Elementer. 

Samtidig med Dannelsen af Ba
doglios nye Regering udsendte 
Kong Victor Emanuel derfor en 
Erklæring om, at han - naar de 
allierede har erobret Rom - vil 
træde tilbage til Gunst for Kron
prins Umberto. Denne skal dog kun 
være Statholder, idet Italiens Kon
stitution først skal endelig tilrette
lægge efter Krigen. 

FØRSTE HJÆLP 
I KRIG OG FRED 

Tanks, Bombemaskiner og Ka
noner hører til de Ting, der træn
ger sig haardest paa, naar vi tæn
ker paa Krigen. Men til dens Bil
lede hører ikke destomindre tillige 
det vældige Arbejde, der udfØres 
mere stilfærdigt, men ikke mindre 
opofrende end selve Kampens. af 
Sanitetstjenestens Læger og Syge
plejersker, af Soldater, der slæber 
deres saarede Kammerater tilbage 
gennem Kugleregnen - og af Pi
loterne paa de moderne Ambulan
ce-Flyvemaskiner. 

Midt i Krigens Gru hØsfes her 
tillige Erfaringer og skabes nye 
Metoder, der ogsaa, naar Freden 
engang kommer, i Fremtiden vil 
blive staaende, til Gavn i Kampen 
mod Sygdom og Lidelse. 

Tæt bag Fronten kommer de saa
rede mange Gange under den fØrste 

Lufttransport af saarede. 
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Den første Operation bag Fronten. 

Behandling i interimistiske Opera
tions-Barakker eller Automobiler. 
En Soldat, hvis Hjerne f. Eks. er 
beskadiget, reagerer paa forskellig 
Maade. Han kan straks blive be
vidstløs, men han kan ogsaa ofte 
selv gaa tilbage til Forbindings
pladsen, lidt forbavset over Smer
ten i Hovedet, men uden noget 
klart Begreb om, hvor alvorlig 
hans Tilstand egentlig er. - Og i 
begge Tilfælde maa han paa Ope
rationsbordet inden 24 Timer. 

Efter denne første Hjælp maa 
de haardt saarede føres tilbage til 
de rigtige Hospitaler saa hurtigt, 
som det er muligt. Derfor· gaar der 
en stadig Strøm af Ambulance
flyvemaskiner fra Fronten til 
Hjemlandet. De skal baade være 
rummelige, d. v. s. tilpas store, samt 
kunne starte og lande fra de smaa 
interimistiske Flyvepladser, der 
ofte er Tale om, - to Krav, der er 
vanskelige at forene. 

Men Opgaven bliver lØst. Den 
blev forøvrigt lØst her i Landet 
allerede fØr Krigen, da Zonered
ningskorpset satte sin Ambulance_ 
Flyvning i Gang med en Maskine, 
der kunde betjene selv vore smaa, 
ofte af Isen isolerede Smaa-Øer. 

Billederne viser den første Ope
ration bag Fronten, tysk og svensk 
Lufttransport af saarede og den 
danske Ambul-anceflyver. 
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Den danske Ambuianceflyver. 

Lufttransport af saarede. 

De Ødelæggelser, som de tilbage

gaaende Hære etablerer, foraar

sager Modstanderne mange Van

skeligheder. Da Tyskerne trak sig 

tilbage fra Neapel, Ødelagde de 

f. Eks. Havnen og sænkede de der 

liggende Skibe. - Bmedet viser 

dog hvorledes Englænderne har 

anvendt et saadant Skib som Un

derlag for en Udskibningsbro. 
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SIGNALER 
.~ SVERIGE 

M andag den 29. Maj sluttede det svenske Social
demokratis 17. ordinære Kongres med Vedta

gelsen af en Programrevision, der - selv om den kun 
er en naturlig Følge af Udviklingen - dog er opsigt
vækkende, fordi den nu officielt fastslaar de svenske 
Socialdemokraters Ny-Orientering over for Forsva
ret og næppe kan undgaa at faa Virkninger, ogsaa i 
det øvrige Norden. 

Det har paa det Tidspunkt, da dette skrives, ikke 
været muligt at fremskaffe det officielle Referat af 
de førte Forhandlinger om det nye Program, og det 
er derfor rimeligt, at vi - indtil disse Referater fore
liger - renoncerer paa at bede ledende danske So
cialdemokrater kommentere deres svenske Partifæl
lers nye Beslutninger. Men Sagen er dog saa opsigt
vækkende paa det Omraade, hvor »Folk og Værn« har 
sin særlige Interesse, at det paa den anden Side er 
naturligt, at vi kort refererer de autentiske Udtalelser, 
der forelØbig er fremkommet fra det svenske Social
demokratis sidste Partikongres. 

* 
Allerede paa den foregaaende Kongres, der ligeledes 

afholdtes under' denne Krig, nedsattes en Revisions
komite med Chefredaktøren for »Ny Tid« i Goteborg, 
Rigsdagsmand K. J. Olson som Formand og med den 
Opgave at fremsætte Forslag til en Program-Revision: 
Man ønskede at give det svenske Socialdemokratis 
Program en Form, der i hØjere. Grad end tidligere er 
i Overensstemmelse med Dagens Virkelighed, uden 
derfor at opgive de gamle socialdemokratiske Grund
sætninger. - Og det var altsaa Resultatet af Revi
sionskomiteens Arbejde, der i Aar blev forelagt Par
tiets Tillidsmænd. 

Forhandlingerne viste, som naturligt er i slige Til
fælde, at en FlØj indenfor Partiet nødigt vilde opgive 

gamle Dogmer, selv om de nu passer daarligt til 
Tidens Krav, som da Advokat Georg Branting og an
dre vendte sig imod, at Udtalelserne om Udsugning 
var strøget og Begrebet Klassekamp gjort svagere. 
Paa den .anden Side viste imidlertid Flertallet sig 
lydhØrt over for Revisionsforslagene, og Finansmini
ster Wigfors besvarede f. Eks. Brantings Angreb med 
en Henvisning til, at Klassekampen efterhaanden er 
blevet en Kamp for Samfundets Omformning i Al
mindelighed, og at der iØvrigt indirekte er taget Hen
syn til begge Begreber i det reviderede Program, 

Om Indholdet af dettes nu vedtagne Grundsætnin
ger kan siges, at de er mere positive end de gamle, -
baade i Retning af bestemt formulerede socialistiske 
Retningslinier og med Hensyn til Synet paa det ka
pitalistiske Produktions-System. Finansminister Wig
fors erindrede saaledes om, at Udviklingen havde 
ændret det kapitalistiske Samfunds Struktur og ud
talte, at selv om Socialdemokraterne stræber efter, 
at de, der udfører Arbejdet, ogsaa skal eje Produk
tionsmidlerne, betyder en planmæssig H1LSholdning 
vel, at alle Produktionsressourser skal sættes i Bevæ
gelse, men dette kan dog i stor Udstrækning gennem
fØres, uden at Produktionsmidlerne overføres til Sam-
ftmdets Eje. ' 

I SpØrgsmaalet om Kirke og Stat besluttedes det 
med 240 Stemmer mod 101 at opretholde Kr.avet om 
Adskillelse, hvilket af det socialdemokratiske Hoved
organ :.Morgontidningen« dog forklares saaledes, at 
der heri ikke ligger nogen Undervurdering af de re
ligiøse Værdier: Mod en af Staten autoriseret Kirke 
stiller man blot Kravet om fuldstændig Religions
frihed. 

Med Hensyn til Statsforfatningen havde Revisions
komiteen foreslaaet, at det gamle Krav om Republik 
skulde stryges, men blev her overstemt af Kongres
sen, ligesom Partistyrelsen ogsaa fØr Kongressen hav-
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de taget Afstand fra at stryge dette Punkt. Dog erklæ
rede Per Albin Hansson, at der næppe i Dag er no
gen, der vil aktualisere dette Krav, og at Forholdene 
vilde blive de samme, hvad Kongressen end bestemte. 

Afrustningskravet opgives. 

Det er et Tegn paa den voksende Forstaaelse af 
Storpolitikens uforanderlige Love, at SpØrgsmaalet om 
Udenrigs- og MiUtærpolitik i Revisionskomiteens For
slag var kædet ulØseligt sammen og ogsaa - paa 
Kongressens 4. Dag - blev diskuteret under eet. 

Der var ogsaa paa dette Omraade en forsigtig FlØj, 
der nØdigt vilde opgive det gamle Afrustningskrav. 
Men de blev imØdegaaet af Kongressens Flertal, hvor
under Forsvarsminister Skjold bl. a. udtalte: 

Vort primære Ønske er at bevare Freden. Hvis 

vi for at bevare den behøver militære Rustninge1·, 

paatager vi-os dem. Med Fred fØlger Frihed.Stilles 

vi ove1· for Valget mellem at have et Forsva1· for 

at sik1·e Freden og en Afrustning med Fare for 

at miste Freden, vælger vi det første. 

Til Slut vedtoges da ogsaa Revisionskomiteens For
slag i den foreslaaede Form, der bl. a. siger: 

Udenrigspolitikken bør indrettes paa at be
vare Landets Fred og Uafhængighed og st'øttes 
af en positiv Forsvarspolitik. 

Fhv. socialdemokratisk Udenrigsminister, nuværen
de Landshøvding Sandler, der i sin Tid maatte gaa ud 
af Regeringen paa Grund af Ruslands Modstand mod 
hans Bestræbelser for efter Vinterkrigen at etablere 
et svensk-finsk Forsvarsforbund, sluttede iØvrigt Dis
kussionen af Forsvaret med at udtale: 

Er der nogen, som tror, at vi i de fØlgende fire 

Aar vil blive overrasket af Forhold, som mulig

gør Afrustning? Det er en alvorlig Fare for de 

smaa Staters Uafhængighed, hvis Stormagterne 

alene sørger for den nye Orden. 

Nordisk Samarbejde. 

Endelig fremhævede Statsminister Per Albin Hans

son det betydningsfulde i, at Paragraffen om Uden
rigs- og Militærpolitik tillige taler om no1·disk Sam

arbejde, og en Repræsentant for Goteborg understre
gede, at der ude i Landet findes en stærk Resonnans 
for denne Tanke. 

MEDDELELSE TIL LÆSERNE! 

Det er en klar Fortsættelse af denne Linie over for 
Øjeblikkets praktiske Krav, naar Sveriges socialdemo
kratiske Statsminister, en Maaned efter Partikongres
sens Afslutning, den 25. Juni bl. a. udtalte: 

Den store Kraftprøves Udslag er ganske vist 

sket langt fra os. men Fronten har sine Udløbere 

i Skandinavien, og begge de krigsførende Lejre 

regne1· Øjensynlig med Aktioner ogsaa i dette 

Afsnit. Vi e1· kl·ar over, at vort Land derved kan 

blive stillet over for alvorlige Problemer. Det for

stæ1·kede Beredskab e1· et Vidnesbyrd herom ... 

Den svenske Opinion og Statsledelse har sim

pelthen ikke kunnet forholde sig ligegyldig, idet 

Begivenhederne i Finland har taget en skæbne

svange1· Vending. Dette ha1· man nu fra alle Sider 

forsflaaet. 

Det har altid været kla1·t, at Finland selv maatte 

træffe sine Afgørelser uden ukaldet Indblanding, 

ligesom vi ha1· haft at bestemme vore Maal og 

Skridt. 

Men dette har ikke hindret Ønsker om Støtte 

og Formidling i vanskelige Situationer. Det lig

ge1· i Sagens Natur, at i saadanne Tilfælde er Si

tuationen og Udsigterne blevet drØ~et, og at og

saa svensk Opfattelse er blevet fremført. Dette 

skete sa:avel under Vinterkrigen som under den 

Diskussion om Finlands Udtræden af den nuvæ

rende Krig, som fandt Sted i Forbindelse med 

visse Underhandlinger om Fred mellem Moskva 

og Helsingfors. 

Jeg kan ikke fremsætte nogen offentlig Ud

talelse om den nuværende Situation. Sveriges In

teresse i et selvstændigt Finland e1· uformindsket, 

og jeg haaber, at der stadig vil kunne findes Mu

ligheder for en Overenskomst, som lader F1·em

tiden aaben for et frit Finland med et godt Nabo

forhold tiZ dets store Nabo i Øst. 

Denne sidste Vending er aabenbart dikteret af stor
politiske Hensyn. Men disse Ord vidner tillige om en 
Realitetssans baade paa Sve1·iges eget og paa Nordens 

militærpolitiske Omraade, der forhaabentlig vil faa 
et stærkt Rygstød i det svenske Socialdemokratis nu 
vedtagne Program - og som sagt desuden virke paa 
Meningsdannelsen i det øvrige Norden. 

Paa Grund af tekniske Vanskeligheder, hvorover vi ikke har været Herre, 
er dette Nummer, der skulde udkomme d. 15. Juli, forsinket nogle Dage. 
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Af Direktør i Foreningen "Norden", cand. mag. Frantz Wendt 

Var Vikingetogene fællesnordiske Foretagender? 

Blandt de Fag, Ungdommen lærer i Skolen, har 
intet andet saa dyb en Indflydelse paa de mod

tagelige Barnesind som Fædrelandshistorien. Især paa 
de yngste Alderstrin vil Sympatien for de »ædle« og 
Uviljen mod »Skurkene« være med til at skabe en 
Grundindstilling, som kan vare Livet igennem og 
blive bestemmende selv for den voksne Mands eller 
Kvindes Opfattelse. Og hvad der gælder Bedømmelsen 
af enkelte historiske Personer har ogsaa Gyldighed 
for Synet paa . hele Folk. 

Af den Grund er det af allerstørste Betydning ikke 
blot i hvilken Aand, de Historiebøger er skrevet, som 
bruges i Skolen, men ogsaa hvad de fortæller, navnlig 
om andre Folk. Derfor var det ogsaa en meget vigtig 
Opgave, Foreningerne Norden i alle de skandinaviske 
Lande tog op, da de besluttede at underkaste de hi
storiske Lærebøger en kritisk Granskning og paapege 
de forkerte Domme, de urigtige Paastande og de 
Mangler, som knyttede sig til mange af de mest 
brugte Lærebøger. Resultaterne af dette Arbejde skal 
vi ikke komme ind paa her. De er samlet i den af 
Foreningerne Norden udgivne Bog »Nordens Liiro
backer i Historia«, som udkom i 1937. 

Det var let nok for Historikerne at naa til Enighed 
om de SpØrgsmaaal, hvor faktiske Fejltagelser eller 
direkte misvisende Fremstillinger lod sig konstatere. 

Men der var andre Problemer, hvor det var umuligt 
at bevise, om den ene eller den anden Part havde 
Ret i sit Syn. Her stod derfor ofte Standpunkt mod 
Standpunkt, og hvert Lands Forskere fremstillede 
ganske naturligt Sagen paa den Maade, som var mest 
tiltalende for dem selv og deres Landsmænd. 

Men navnlig i den Slags Tilfælde var der en be
tydningsfuld Opgave for dem, som Ønskede at skabe 
større Forstaaelse mellem de nordiske Folk og :ld
rydde Fordomme og gamle Misforstaaelser mellem 
dem. Man kunde især gøre det lettere for Lærerne at 
forklare deres Elever, at vel saa man i vort eget Land 
paa den og den Maade paa et StridsspØrgsmaal, men 
i de andre Lande havde man helt andre Opfattelser, 
og de var ikke grebet ud af Luften, men underbygget 
med de og de Argumenter og maaske lige saa forr.uf
tige som det, man selv mente. 

Som en Hjælp til et saadant gensidigt Oplysnir.gs
arbejde udsendte Foreningerne Norden i 1940 en Bog 
med Titlen »Omstridte SpØrgsmaal i Nordens Historie«, 
skrevet af ansete Videnskabsmænd. Den venter endnu 
paa sin Fortsættelse, som er blevet forsinket paa Grund 
af Krigen. Men allerede det, som er udkommet, yd.er 
meget nyttige Bidrag til en mere alsidig og upartisk 
Forstaaelse af en Række af de vigtigste Epoker i de 
nordiske Landes Historie. 

I denne og to følgende Artikler er det derfor Hen
sigten paa Grundlag af den ovennævnte Bog at be
rette om nogle af de væsentligste Resultater af dette 
i Ordets egentligste Forstand nordiske Arbejde. 
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Tre Riger - een Stamme. 

Denne Gang er vort Emne bl. a. SpØrgmaalet om, 
hvorfra Vikingerne stammede. Men, kan man ind
vende1 var der paa den Tid, ca. 800-1050 e.Kr., nogen 
rigtig Forskel paa de nordiske Folk, og var de sig 
selv Forskellene bevidst? Jo, derom er der ikke den 
mindste Tvivl. Disse Forhold belyses ogsaa klart af 
Runestenene. Den berømmelige store Jellingesten ta
ler saaledes om den Harald, som vandt sig al Dan
mark og Norge; og paa Tirsted-Stenen paa Lolland 
nævnes en Mand, som »dØde i Svithjod« (Sverige). 
Disse Eksemplers Tal kunde øges med adskillige 
andre. 

Men samtidig med at Nordboerne var helt klar over, 
at de tilhørte hver deres særlige Folk, havde de 
en levende Fornemmelse af, at de dog ikke des min
dre alle var af een Stamme. Dette skyldtes fØrst og 
fremmest Sprogfællesskabet, dette at de alle talte 
»den danske Tunge«1 saa de forstod hinanden indbyr
des. Dette lykkelige Forhold bidrog stærkt til at 
knytte dem sammen over for Udlandet og gjorde det 
saa let for dem at optræde i Flok. For Resten er det 
jo de samme Fordele, som det nordiske Sprogfælles
skab skænker os den Dag i Dag, selv om Sprogene 
har fjernet sig ikke saa lidt fra hinanden siden den
gang. 

Paa den anden Side bevirkede Sprogfællesskabet 
og de Muligheder, dette gav Vikingerne for at op
træde sammen1 at Udlandet havde meget svært ved 
at skelne mellem de forskellige nordiske Folk. Derfor 
plejede man i de Lande, som især stiftede Bekendt
skab med vore Forfædre, at bruge en fælles Beteg
nelse for Nordboerne uanset deres Oprinjelse, akku
rat som i vore Dages U. S. A. Glosen »Swedes« (Sven
skere) er den folkelige Fællesbetegnelse for Skandi
naver fra alle Landene. 

Saaledes kaldte _Angelsachserne i England Vikin
gerne under eet for »Daner« (Danes). I Frankerriget 
brugte man man derimod Betegnelsen »Normanner«, 
hvilket efter Datidens Sprogbrug betød C:et, vi nu til 
Dags forstaar ved Nordmænd. Fra den fr:ankiske Be
tegnelse hentede ogsaa Spanierne deres )favn for de 
vilde, hærgende nordiske Krigere: »lomanes«, og dette 
Ord blev hos Araberne, som ogsaa stiftede Bekendt
skab med Mændene fra Nord, til »Al-Onr.an«. 

Nu forholder det sig imidlertid saadar:, at næsten 
alle skriftlige Overleveringer om Vikinge:ne og deres 
Gerninger stammer fra vesteuropæiske Kilder. Og 
hver Gang disse omtaler Danerne, var de:- hos de lidt 
ældre danske Historikere, navnlig den store Vikinge
Ekspert Johannes Steenstrup, en TilbØje:ighed til at 
opfatte dem som Landsmænd, samtidig med at man 

Vikingelejren Trelleborg i Vestsjælland, 
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Tavlstok-Klostrets Plyndring og Brand. Efter Lorenz 
Frølichs Udkast til Frisen i Nationalmuseet paa 
Frederiksborg Slot. 

ogsaa tileg:1.ede sig mange af Normannerne i 
Frankerriget. Denne Tendens fra dansk Side 
var de norske Historikere selvfØlgelig i hØj 
Grad Modstandere af, og der er i Aarenes 
LØb udk~pet mange Dyster mellem de 
stridbare nordiske Lærde i den Anledning. 

Især tØrnede man haardt sammen om Rollo, 
den berøm:e Høvding, som i 911 erobrede 
Normandiet og som Hertug fik dette Land
omraade i Forlening af den frankiske Kong 
Karl den Enfoldige. Danskerne pegede paa, 
at en normannisk Historieskriver ved Navn 
Dudo, sorr: .levede samtidig med Rollos Sønne
søn, gjorde Rollo til en dansk HØvdingesØn, der var 
blevet ford:evet af sit Lands Konge. Dudos Værk er 
den ældste Kilde, som omtaler Rollos Oprindelse, og 
det skulde yderligere styrke dens Troværdighed, at 
Dudo skrev sin Krønike paa Opfordring af selve de 
normanniske Hertuger. De norske Historikere bygger 
derimod paa en norrøn Tradition, som ganske vist 
fØrst blev cptegnet ca. 200 Aar efter Dudo. Den paa
staar, at Rc-llo var den samme som Gongu-Rolv, Søn 
af Ragnvald Jarl fra Møre i Norge, og den begrunder 
dette mere udfØrligt end Dudo sin Fremstilling. 

Diskussio~en om Rollos Oprindelse har ikke bragt 
Problemet nærmere til sin Løsning, og der er mellem 
vor Tids danske og norske Forskere Enighed om, at 
det ikke kan lØses paa Grundlag af det Kildemateriale, 
som for Tic.en staar til Raadighed. Men om en lang 
Række af de andre Spørgsmaal, som tidligere delte 
Danske og Norske i to Lejre, er der efterhaanden 
kommet stadig større Enighed. Videnskabsmænd bØjer 
sig nemlig for Fakta, og som Forskningen, og ikke 
mindst Arkæologien, skrider frem, er et stadig større 
Bevismateriale blevet bragt til Veje. Hovedresultatet 
heraf har været, at man fra dansk Side p.aa en lang 
Række Punkter har maattet give Nordmændene Ret 
i, at Betegnelsen »Daner« i England ofte dækkede nor
ske Vikinger. 

Det er dog nu den almindelige Opfattelse, at hvert 
af de tre no:'diske Folk havde sin »Interessesfære«, sit 
Omraade, hvorom det koncentrerede sin Opmærksom
hed, og hvo.::- det stillede det overvejende Kontingent 
af Menneskematerialet. 

Nordmændene. 
Nordmændenes Vej gik som oftest Vest paa fra 

Hjemlandet '.lver Færøerne, Shetlandsøerne og Orkney
Øerne. Derfra stod man sydover mod den skotske Vest
kyst og Øerne ud derfor, mod Vestengland og Nord
og Øst-Irlar.d. Her fandtes kun svage og splidagtige 
Smaariger, som slet ikke kunde holde de ihærdige 
nordiske Krigere ude. Landet var tillokkende, og det 
varede da heller ikke længe, før de jordhungrende 
Nordmænd begyndte at slaa sig ned i tætte Skarer 
og tage store Stykker Land i Besiddelse. At dette var 
Tilfældet, bevises til Overflod baade af talrige Grav
fund og af den store Mængde norske Stednavne i dis
se Omraader. Især fra omkring Aar 800 tog den nor
ske Indvanc.ring Fart, og man hØrer i den fØlgende 
Tid blandt andet om en norsk Jarl paa Orkneyøerne 
og om norske Konger i Dublin og paa Øen Man. 

Paa Irland lykkedes det efterhaanden de keltiske 
Fyrster at underkue de fremmede Erobrere, men en 
Række af Øerne Vest og Nord for Skotland formaaede 
de norske Landnamsmænd at hævde Besiddelsen af. 
Disse Smaariger var oprindelig helt selvstændige, 
men kom senere under Kongen af Norge. Efterhaan
den gik de dog alle sammen tabt. Øen Man og andre 
af Øerne vedBkotlands Sydvestkyst maatte Norge af
staa til Skotland i 1266. I 1468 gik Orkney- og Shet
landsøerne &amme Sted hen som Medgift for Chri
stian I's Datter Margaretha. Tilsidst var kun Fær
øerne tilbage, og de gled saa i 1814 ved Freden i Kiel 
over til Danmark sammen med Island og Grønland. 
Dermed forsvandt den sidste Rest af det vidtstrakte 
norrøne Imperium. Det er denne Kendsgerning, som 
rummer Forklaringen paa Nordmændenes Sorg over 
Freden i Kiel. 

Danskerne. 
De danske Togter i Vikingetiden gik til at begynde 

med sydpaa, ned langs Nordvesteuropas lave Kys:er. 
Fra fØrste Færd havde de dog en langt mere plan
mæssig Karakter end Nordmændenes oprindeligt mere 
tilfældige Fremstød under mangfoldige SmaahØvdinge. 
I Virkeligheden drejede det sig for Danskernes Ved
kommende i Starten om ligefremme Krigstogter un
der Ledelse af Konger, som Øjensynligt havde Blikket 
aabent for Betydningen af at beherske de Floder, der 
fra Mellemeuropa flyder ud i Nordsøen. Først var El
bens og W esers Mundinger Maalet. Senere rettedes 
Angrebene mod Landet omkring Rhinens, Maas's og 
Scheldes Udløb, der var et Samlingssted for søfarende 
og Købmænd fr.a hele det nordvestlige Europa og 
derfor nok værd at lægge Haand paa. Op gen
nem det meste af 800-Tallet havde danskfØdte Fyr
ster støttet paa danske Krigere Herredømmet over 
Frisland. 

De bestandige Kampe mod de omboende Folk, som 
disse danske Smaariger maatte fØre, og det rige Bytte, 
disse Egne rummede, lokkede Krigere fra hele Nor
den til i store Skarer. Her kunde eventyrlystne Høv
dinge derfor let rejse Tilslutning til nye Krigstog n:od 
Landene omkring Kanalen og op langs de store nord
vesteuropæiske Floder. I Aaret 850 stod saaledes ha!v
fjerde Hundrede Skibe hærgende og plyndrende op 
langs Themsen. Fem Aar senere førte Regnar-Søn
nerne nye vældige Skarer mod England. Aar for Aar 
gjorde Vikingerne Fremskridt, indtil de i 878 tvang 
Angelsachserne til at afstaa alt Land Nord for en 
Linje fra London til Chester, ¾ af hele Angelsach
sernes Omraade. Disse udstrakte Distrikter fik snart 
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Navnet »Danelagen«, og mange Nordboere slog sig 
ned der, tog Land og blev bosiddende. Saa talrige 
var de, at mangfoldige Stednavne foruden et stort 
Antal Gloser i det engelske Sprog endnu den Dag 
i Dag vidner om denne nordiske Kolonisering. 

Tilsidst lykkedes det dog Kong Atfred den Store at 
sætte en Bom for Vikingernes videre Fremtrængen, 
og hans EfterfØlgere formaaede endda at lægge ogsaa 
Danelagen og dets nordiske Jarler og Høvdinge under 
den angelsachsiske Magtudøvelse. Da Dørene til Eng
land saaledes blev sLaaet i, koncentrerede Vikingerne 
sig i Stedet for om Fastlandet, som de ogsaa havde 
fundet Tid til at hærge samtidig med Angrebene paa 
England. Først og fremmest fo'r de frem inden for 
det vidtstrakte og svage Frankerrige. Det var da og
saa en af disse Vikingehære, som i 911 fik anerkendt 
sin Besiddelse af Normandiet, hvad enten nu dens FØ
rer var dansk eller norsk. 

Saa fØlger der en Periode paa et Par Menneske
aldre, hvor Vikingetogene stilner af. Baade i England, 
paa Irland og i Frankerriget havde de indfødte Riger 
lært at forsvare sig mod de fremmede, og Nordboerne 
blev endda trængt over i Defensiven og formaaede 
ikke engang at hævde, hvad de havde erobret. Maaske 
var ogsaa Tilgangen paa rov-, jord- og eventyrlystne 
hjemmefra gaaet tilbage. 

Men fra Slutningen af 900-Tallet tager Uroen at
ter til. Det er ligesom Vikinge-Feberen bryder op 
igen. Store Krigerskarer samler sig og falder fra ca. 
980 paany ind over England med uimodstaaelig Vold
somhed. Her var endda i 979 den uduelige og slappe 
Kong Æthelred den Raadvilde kommet paa Tronen, 
og hans Metode at fri sig for Normannernes Rasen: 
at give dem Penge for at drage væk, havde samme 
Virkning paa Vikingerne som Honning paa Bier. Aar 
efter Aar gentoges Angrebene, indtil de naaede HØjde
depunktet i 1015 med Knud den Stores Erobring af 
England, som faktisk ogsaa betegnede Afslutningen 
paa Vikingetogene. 

Svenskerne. 
Hidtil har vi kun talt om de noBSke og de danske 

Vikingetog. Grunden hertil er, at det er om dem, der 
har været mest Uenighed mellem de nordiske Histo
rikere, hvorfor det er dem, som i denne Sammen
hæng interesserer os mest. Men Svenskerne var og
saa overmaade virksomme i de samme Aarhundreder, 
som Danske og Nordmænd fo'r frem i Vesteuropa. 

De svenske Vikinger eller Væringerne, som er den 
særlige Betegnelse for dem, var fØrst og fremmest 
interesseret i Handelen tværs gennem Rusland ad 
dets lange Floder, over Sortehavet og videre til Kon
stantinopel. Men for at sikre sig Forbindelserne dan
nede de militære Kolonier paa Økonomisk og stra
tegisk vigtige Steder i disse vidtstrakte Omraader. 
Det er disse Begivenheder, som genspejler sig i den 
russiske Nestor-KrØnikes Beretninger om Rurik og 
hans BrØdre af Folket »Rus«, der slog sig ned bl. a. i 
Novgorod og Kiev og grundlagde. Riger der og her
skede over den oprindelige slaviske Befolkning. 

Men Væringerne naaede ogsaa helt frem til Kon
stantinopel, og det ikke blot som Købmænd. Det va
rede ikke længe, fØr de græsk-romerske Kejsere be-
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gyndte at optage dem i deres Livvagt. Især i 1000-
Tallet finder man et stort Antal af disse ,Væringer i 
Miklagaard,«. Til at begynde med var det navnlig Sven
skere, som drog derned, men et Stykke efter Aar 1000 
optræder der ogsaa et stort Antal Danske og Nord
mænd. Man forklarer dette med, at mange af de Kri
gere, som var blevet arbejdsløse, dengang Knud den 
Store hjemsendte Størstedelen af sine Tropper fra 
England, søgte ny Beskæftigelse for deres Virketrang 
ved at drage til Konstantinopel. Ogsaa senere vedblev 
eventyrlystne Mænd fra Norden, ofte af ædel Byrd, 
at søge sydpaa til Kejserhoffet. Ikke mindst fra Norge 
med de urolige indrepoliti.ske Forhold kom der man
ge. Blandt de berømteste var Olav Tryggvason, Olav 
den HeUige og Harald Haarderaade. 

Det første Eksempel paa praktisk Skandinavisme. 
Det interessante Forhold, som vi konstaterede blandt 

Væringerne i Miklagaard efter den egentlige Vikinge
tids Afslutning: at de bestod af Svenske, Nordmænd 
og Danske i broget Blanding, gælder efter al Sand
synlighed ogsaa for Vikingerne i England og Franker
riget i den foregaaende Tid. Thi her opstod der efter
haanden store Hære, som i Aartier drog fra Sted til 
Sted, kæmpede paa den gode Aarstid og laa i Lejr 
om Vinteren. Der er ingen Tvivl om, at de har virket 
som mægtigt dragende Magneter paa kampglade og 
byttelystne unge Mænd i hele Norden, uanset hvilket 
Land de stammede fra. Der foreligger da ogsaa klare 
Vidnesbyrd paa Runestene i Sverige om, at selv Sven
ske har deltaget i Togene vestover og høstet deres 
Andel af de angelsachsiske Kongers Danegæld. Om 
andre Hærtog siges det udtrykkeligt, at der deltog 
baade danske, norske og svenske Krigere i dem. 
Erobringen af Normandiet kan endda betegnes som 
et dansk-norsk Fællesforetagende i stor Stil, udfØrt 
ved Sammensmeltning af en overvejende norsk Hær, 
som fra Irland og Landet omkring Loires Munding 
naaede frem til Frankrigs Nordkyst, med den over
vejende danske Hær, som hidtil især havde arbejdet 
i Frankerrigets nordøstlige Dele, i Baglandet mellem 
Elben og Seinen. Set paa denne Baggrund er det dob
belt forstaaeligt, at der kan være Uenighed om, hvor
vidt den Øverstbefalende for Invasionsstyrkerne var 
en Dansker eller en Nordmand. 

Ikke blot blandt det menige Mandskab, men ogsaa 
blandt Lederne finder man Danske og Nordmænd i 
broderlig Forening. BerØmtest er Samarbejdet mellem 
Olav Tryggvason og Svend Tveskæg, da de to i Fæl
lesskab angreb London i 994 og forgæves søgte at 
brænde Byen af. 

Vi har nu i store Træk fulgt Vikingernes Færden, 
saadan som vore Dages Videnskabsmænd efterhaan
den er blevet enige om at bedØmme den. Naar man 
sysler med denne brogede Periode i Nordeuropas Hi
storie, fæstner det Indtryk sig stadig mere: at ganske 
vist kan man skelne vigtige Særindsatser fra de en
kelte nordiske Folks Side i Udviklingen, men ligesaa 
betydningsfuldt er det at fremhæve, hvor meget Nord
boerne udrettede i intimt Samarbejde. Set under den
ne Synsvinkel har man da Lov til at kalde Vikinge
togene for det fØrste kendte Eksempel paa praktisk 
Skandinavisme. 



irabcrnc 
Vi er 123 Mill. Lutheranere, men der bor ialt 222 

MiU. Muhammedanere i et bredt Bælte fra Vest
afrika mod Nordøst langt ind i Indien og Kina samt 
helt ude i det fjerne Ostindien. De sidder derfor paa 
adskillige Nøglestillinger, ikke alene ved Suez, men 
f. Eks. ogsaa i det for England saa vigtige Indien, 
hvor de har Flertal mod Nordvest og stærke Mindre
tal helt ove::- til Burmas Grænse. 

Men de 17 Mill. Arabere i det egentlige Arabien har 
siden Muhammeds Dage været Islams egentlige Stød
tropper. Og hver Gang Krigen nærmer sig det mel
lemste Østen, dukker deres burnusklædte, sortskæg
gede Fyrster op ved Forhandlingsbordene; i Basa
rerne hviskes der atter om »Panarabien«, og mellem 

Den islamitiske Verden 

Ørkenhovedstæderne spindes hemmelighedsfulde In- . 
triger om Genoprettelsen af det Kalifat, der engang 
for Aarhundreder siden slap den hellige Krig lØs paa 
Europa, men til sidst styrtede i Grus sammen med 
Sultanatet i Konstantinopel. 

Derfor er det maaske ikke uden Interesse i store 
Træk at opridse Arabernes mærkelige Historie, deres 
religiøse Slægtskab med os og Baggrunden for de 
Forhandlinger om et Kalifat for ¼ Milliard Menne
sker, som vi stadig læser om. 

Slavindens Søn. 
Det gamle Testamente fortæller, at da Abraham 

var blevet gammel og Sara endnu hverken havde 
fØdt ham SØn eller Datter, klagede han sin NØå. for 
HERREN. Og HERREN fØrte ham ud i Natten og 
sagde: »Se til Stjernerne; thi saa utallige skal din 
Sæd blive.« - Og derpaa fulgte Sara Østerlandets 
Skik og sagde til sin Husbond: »Tag Hagar, min 
ægyptiske Slavinde, til dig, paa det at HERRENS 
Løfte kan gaa i Opfyldelse.« 

Saaledes skete det, at Hagar fØdte en Søn, som 
Abraham kaldte Ismael, hvilket betyder »Gud ser«. 
Men da ogsaa Sara fik en søn, Isak, forlangte hun, at 
Ismael skulde jages bort. Da sagde HERREN til den 
bedrøvede Abraham: »Vær ikke bekymret. Thi gen
nem Isak skal dit Navn og din Sæd blive velsignet, og 
hvad Slavindens søn angaar, vil jeg gØre ham til et 
stort Folk for din Skyld.« 
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Haggar og Ismael i Ørkenen 

Men under deres Flugt gennem Ørkenen vansmæg
tec.e Hagar og Ismael af Tørst, indtil en Engel gav 
dem Vand. Og Ismael voksede og blev stærk som faa 
og fik 12 sønner. Med dem og deres Sønner drog han 
dernæst til Abraham, da denne laa paa sit Yderste, 
og Abraham formanede dem til at fØlge Guds Veje. 
Derpaa drog Ismael og hans Stammer atter hjem og 
befolkede Landet til Babylon og Ørkenen Syd derfor. 
Og deres Navn var Ismaelliter eller Arabere. 

Islam. 
Saaledes lyder den gamle Overlevering om det 

arabiske Folks Fødsel, - et mærkeligt Folk, der ofte 
modstod de store Erobrere, ja selv erobrede Land 

helt ud til Atlanterhavets Kyster, men som lige saa 
ofte brØd sammen og forfaldt i Ladhed og indbyrdes 
Strid. 

Ismael levede ifØlge Overleveringen ca. 1500 Aar fØr 
vor Tidsregning, og 2000 Aar senere fØdtes hans mest 
berømte Efterkommer, Profeten Muham·-ned, der en 
Nat i Maaneden Ramadan mødte Ærkeenglen Gabriel 
paa Bjerget Hira. Her - og under de følgende Aaben
baringer - læste Gabriel op for ham af den hellige 
Bog Al-Koran, der siden Tidernes Morgen har været 
opbevaret i den syvende Himmel. Og efter Muham
meds Død blev disse Aabenbaringer optegnet i Ara
bernes hellige Bog, Koranen, et fantastisk Virvar af 
ældgamle arabiske Sagn, Brudstykker fra det gamle 
Testamente - og talrige Supplementer af Profetens 
egen Opfindelse, angaaende alle mulige timelige Ting 
som Sædelære, Love, Politik, almindelige Leveregler 
og Løfter om Straf eller Belønning her ::ig hisset. 

Scheherezade fortælle1· 

NAKSKOV SKIBSVÆRFT 
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Men i Koranens 2. Kapitel, 130. Vers, findes dog 
Islams egentlige Trosbekendelse, der lyder saaledes: 

» Vi tror paa Gud og alt, hvad der er forkyndt 
Abraham, Ismael, Isak, Jakob og StammehØvdin
gene samt Moses, Jesus og de andre Herrens Pro
feter, uden at vi foretrækker den ene for den 
anden.<< 

Dette sidste gælder dog ikke Muhammed. Thi un
der Feltraabet: »Der er kun een Gud og Muhammed 
er hans Profet«, udbredte Araberne efter Profetens 
DØd med Sværdet i Haand deres Herredømme over 
hele Nordafrika og op i Spanien. Og disse Beduin~r 
i flagrende Burnusser, disse Seraljets Bajaderer med 
deres sorte, gnistrende Øjne, Haremets tilslørede Oda
lisker, de brogede Basarer, de fa•;se Moskeer og de 
hæse Raab, der kaldte til EØn fra de slanke Mina
reter, - å.t dette talte og taler til Vesterlandets Fan
tasi. Derfor følger vi ogsaa villigt den Dag i Dag, 
i »1001 Nat«s Eventyr, den skØnne Scheherezade gen
nem Ali Babas Ørken og Aladdins fagre Haver ind i 
Kalifen Harun al Rachids sagnomspundne Bagdad. 

Kalifatet. 
Kalifen blev den direkte Arvtager af Profetens 

Magt. Han herskede baade over Sværd og Sjæle; men 
netop derfor gav Kalifatet Anledning til evig indre 
Strid; og c.et vandrede under mange Omskiftelser fra 
sit oprindelige Sæde i den hellige By, Medina, over 

Damaskus til Bagdad, 
indtil den tyrkiske Sul
tan anbragte Kalifens 
Stol i Konstantinopel og 
endnu engang fØrte Is
lams grønne Fane dybt 
ind i Europa, helt til 
Wiens Volde. 

Men de rettroende 
Arabere ansaa i Grun
den ikke Tyrkerne, der 
kun havde antaget de
res Religion, for værdige 
Bærere af Kalifatet; og 
efterhaanden som det 
gamle Tyrki faldt sam
men, opstod der derfor 
mere eller mindre selv
stændige Sekter rundt 
omkring i den arabiske 
Verden, saaledes at det 
i Virkeligheden kun var 

Ibn Saud et Skygge-Kalifat, Ke-
mal Pasha afskaffede, 

da han efter den sidste Verdenskrig skabte sit moderne 
Tyrki, medens den arabiske Verden selv gled ind 
under britisk Kontrol. 

Den vigtigste af disse Sekter er den Dag i Dag 
Vahabitterne, hvis Overhoved er den sagnomspundne 
Kong Ibn Saud, der fra sin hemmelighedsfulde Ho-

Kong Faruk 

vedstad, Ryad, dybt inde i den arabiske Ørken, her
sker over :yr, af Halvøen med de hellige Stæder Mekka 
og Medina, og hvis Prestige derfor er enorm - og
saa udenfor det egentlige Arabien og her ikke mindst 
hos de 90 Mill. Muhammedanere i Indien, der danner 
Rygraden i Englands indiske Hær. 

Pan-Arabien paa Vej? 
Naar den panarabiske Ide og dens Følgesvend 

Kalifatet nu, med det mellemste Østens Øgede Betyd
ning, atter dukker op paa den storpolitiske Arena, 
og naar den ægyptiske Kong Faruk i Dag spinder sit 
Net ud over den arabiske Verden fo:: at opnaa Kalif
Værdigheden, er Ibn Saud derfor stadig en Faktor, 
der regnes med. 

For England maa tage lige saa neget Hensyn til 
Indien som til Ægypten, - og for Resten har Ibn 
Saud een Gang fØr knækket Halsen paa en Kalif
Prætendent. Thi det var, da Kong Hussein af Hedjaz 
lod sig udraabe til Kalif, at han erobrede hans Land 
med de hellige Stæder. 

Saaledes er Arabernes Historie fra Abrahams Søn, 
Ismael, til Ørkenkongen Ibn Saud. - 3500 Aars Kæde 
af vældige Erobringer, aflØst af fuldstændig Magtes
lØshed, - 3500 Aar, fyldt med hemmelige Intriger og 
blodige Kampe, baaret af en fanatisk og utaalsom Re
ligion, der er en Sidegren, eller om man vil et Vild
skud, paa vor. - 3500 Aar, fulde af Ørkenmystik og 
fantastiske Spring i en Udvikling, der endnu ikke er 
fuldbyrdet. 

Spørgsmaalet er blot: Staar vi i Dag over for en 
ny arabisk Kulmination eller over for en ny indre 
Strid mellem Ægypteren Kong Faruk og den ren
livede Araber, Abrahams Efterkomme1·, Ibn Saud? 
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Kaptajn John Foltmann: 

FLVVEDIA.SEIKER 
»Folk og Værn« har den Glæde at kun

ne meddele, at den bekendte Flyver John 
Foltmann, som er Redaktør af Tidsskriftet 
»Flyv«, har lovet os en Serie Artikler om 
de nyeste tyske, japanske, aUierede og 
russiske Flyvemaskintyper. 

En moderne Jagers Historie. 
Hawker »TyphOOil((, 

Man hØrer ofte om Flyvemaskinen, at den nu
værende Krig har været medvirkende til at 

fremme dens Udvikling i en væsentlig Grad, og hvad 
visse Enkeltheder angaar er der selvfølgelig ogsaa 
noget om Snakken. Men - Flyveteknikken var alle
rede langt fremme inden September 1939. Den var 
saa langt fremme, at mange af de Flyvemaskintyper, 
der anvendes i Dag - selv nogle af de allernyeste -
er Konstruktioner fra fØr Krigens Tid. Og en af dem 
er en Jagertype, Hawker »Typhoon«, der først fik sin 
Ilddaab saa sent som den 19. August 1942 under Tog
tet mod Dieppe. 

Hawke1· »Typhoon«, som er en »Broder« til den 
kendte Hawker »Hurricane«, laa allerede klar fra 
Tegnestuernes Side i Marts 1937, og det fØrste Eks
emplar bestiltes af den engelske Regering i Juli Maa
ned samme Aar. Prøveflyvningerne blev paabegyndt 
i Februar 1940, og et halvt Aar efter paabegyndtes 
Seriefremstillingen. Et Eksemplar af den nye Type 
blev sendt til Amerika i Sommeren 1941 for at blive 
undersøgt af amerikanske Eksperter. 

Allerede i April 1941, eller to Aar forinden Luft
fartØjets Præstationer blev offentliggjort, blev det 
meddelt, at »Yerdens hurtigste og stærkest bevæbnede 
eenmotorede Jager« var under Bygning, og den 19. 
August 1942 fik »Typhoon« som sagt sin Ilddaab, men 
først i April 1943 blev det første Fotografi af den nye 
Jager offentliggjort. Fra den Dag, hvor Tegningerne 
laa færdige, til det Tidspunkt, hvor Offentligheden 
fik noget nærmere at vide om den, var der altsaa 
gaaet seks Aar. 

En moderne Krigsflyvemaskine kommer ikke saa 
let til Verden. 

}>Typhoon« og »Tornado«. 

»Typhoon« er udstyret med en 2400 HK Napier 
»Sabre<<-Motor, og paa det Tidspunkt, da Luftfartøjets 
Konstruktionstegninger laa færdige, var denne Motor 
paa et meget tidligt Stadium af sin Udvikling. Efter 
de første Prøver at dØmme lovede den godt, men den 
var langt fra gennemarbejdet og udprØvet. En anden 
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af de store Motorfabrikker, Rolls-Royce, var netop 
begyndt paa Seriefremstillingen af den store Flyve
motor »Vulture«, og da Hawkerkoncernen tidligere i 
en længere Aarrække havde bygget en Række vel
lykkede Flyvemaskinetyper med Rolls-Royce Motorer, 
mente de, at det var meget rart, om de ogsaa havde 
en Flyvemaskinetype, der passede til » Vulture«-Mo
toren, foruden den de lige havde konstrueret til 
»Sabre«-Motoren. Paa den Maade opstod· Hawker 
»Tornado«, der ligesom »Typhoon« var beregnet til en 
meget kraftig Bevæbning. 

Da der var gaaet nogen Tid, besluttede man imid
lertid udelukkende at koncentrere sig om Bygningen 
af Flyvemaskiner til »Sabre«-Motoren, og det var 
Grunden til, at Jageren Hawker »Tornado« aldrig 
naaede at blive bygget i Serie. Foruden »Tornado« og 
»Typhoon« havde man nemlig ogsaa travlt med at 
fremstille den velkendte Jagertype Hawker »Hurri
cane«. 

»Typhoonc< vejer omtrent 6000 Kilo. 

»Typhoon« er et lavvinget Monoplan med een Mands 
Besætning. Den er betydelig større end »Hurricane« 
og »Spitfire«; dens Spændvidde er nemlig 12,6 m, 
Længden er 9,72 m, Højden 5,66 m og Planarealet 
25,92 m 2• Af en eensædet Jager at være er dens Fuld
vægt ret betydelig, den er paa ikke mindre end 5187 
kg, og naar den er udstyret med Bomber kommer 
Vægten helt op paa 5692. Den er ikke særlig kØn at 
se paa; det tykke Bæreplan og den store Køler under 
Næsen giver et lidt klodset Udseende; men den er 
ikke desto mindre et i aerodynamisk Henseende over
ordentlig vellykket Luftfartøj med fortræffelige 
Flyveegenskaber, og dette sidste gaar nu engang for
ud for Skønheden. Dens største Hastighed skal ligge 
helt oppe paa over 650 km i Timen. 

Den store »Sabre«-Motor paa ·2400 HK fylder ikke 
ret meget i Længden, fordi den er bygget i H-Form, 
d. v. s. de 24 Cylindre er anbragt i fire Rækker uden 
om Krumtappen. Den store Udbygning, der findes 
lige under Kroppens Næse, og som tydeligt kan ses 
paa de fleste Afbildninger af »Typhoon«, er KØle
vandskØleren, inden i hvilken Oliekøleren er anbragt. 
Sammenbygningen af de to KØlere skal bl. a. være 
foretaget for at kunne beskytte dem mod Beskydning 
fra neden ved en og samme Panserplade. 

Bæreplanet er ret tykt, men det har til Gengæld 
den Fordel, at Understelshjulene kan klappes helt 
ind i Planet, og at der er god Plads til Brændstof
tanke, Bevæbning og Ammunition. 



4 Stk. 20 mm Kanoner eller 12 Stk. 7,7 mm 
Maskingeværer. 

:.Typhoon«s Bevæbning er lidt for sig selv. Den kan 
enten bestaa af 4 Stk. 20 mm Kanoner eller 12 Stk. 
7,7 mm Maskingeværer, og i begge Tilfælde er Vaab
nene anbragt i Planet uden for Propelkredsen, saa
ledes at man undgaar Synkroniseringsanordninger. 
Paa Typen IB, som er bevæbnet med Kanoner, er 
disse omgivet af et Beskyttelsesrør, som er fastgjort 
til Forkanten af Bæreplanet, og som ikke udgør nogen 
Del af Kanonernes Montering. Ammunitionsbehold
ning samt Kasser til Opsamling af tomme Hylstre og 
Baand er anbragt ved Siden af Vaabnene inde i Pla
net, og hele Bevæbningsinstallationen opvarmes med 
varm Luft fra KØleren. For at undgaa AfkØling, er 
denne Installation fuldstændig varmeisoleret. Dette 
lyder maaske noget mærkeligt, naar man tænker paa, 
hvordan man nede paa Jorden har Besvær med at 
holde de automatiske Vaaben afkØlede; men for Fly
vemaskinevaabnenes Vedkommende ligger Forholdet 
noget anderledes, for det første kØles de af Luftstrøm
men under Farten, og for det andet foregaar Kam
pene undertiden i HØjder, hvor Temperaturen er 
40-50° under Frysepunktet. 

Vaabnene, hvad enten det nu er Kanoner eller Ma-

skingeværer, er fast anbragt i Planet, og de betjenes 
ved et kombineret elektrisk og Trykluftsystem. Denne 
Trykluft leveres fra en særlig Luftkompressor, der 
drives af Motoren, og som ogsaa forsyner Hjulbrem
serne med Trykluft. Affyringen sker ved Hjælp af en 
elektrisk Kontakt paa Styrepinden; naar Kontakten 
trykkes ned, sluttes et elektrisk Kredsløb, og derved 
aabnes Luftventilerne i Bevæbningsinstallationen. For 
at forhindre Affyring i Utide er Kontakten a.."J.bragt 
i et kort RØr, og som en ekstra Silcring er Aftrækker
.mekanismen sat i Forbindelse med Understelsbetje
ningen, saaledes at Affyring ikke kan ske, naar Un
derstellet er nede. 

* 
»Typhoon«s koncentrerede Ild fra 4 Kanoner er ikke 

til at spøge med under et Angreb paa Jorden, hvor 
dette i mange Tilfælde har været Lokomotiver. 

Anvendt som Jagerbomber kan »Typhoon« medføre 
4 Stk. 115 kg eller 2 Stk. 230 kg Bomber, som er op
hængt under Planet paa hver Side af Kroppen. I givet 
Fald kan Bomberne ombyttes med ekstra Bezintanke, 
der i saa Tilfælde giver Luftfartøjet den Øgede Ræk
kevidde, som det har god Brug for, naar det skal an
vendes langt fra egen Base. 

Tegningen viser de mange interessante Enkeltheder i Hawker »Typhoon«. Tallene betyder: 

9. Panserplade bagved Førersædet 
10. Varmluftledning til Kanonerne 
11, Antenne 

18. Fordybning i Bæreplan til 

12, Halefinne 
13, Sideror 

det indtrækkelige Understel 
19. Hovedbjælker 
20. Bremseklapper 
21. Selvtættende Bræn:lstoftank 

14. Højderor 
15. Haleplan 
16. Indtrækkeligt Halehjul 

(Hovedtank) 
22. Ammunitionsmagasin 

17, Krop af Monocoque-Konstruktion 
23. Balanceklap 
24. Navigationslys 
25. Landingsprojektør 

26. Kanoner 
27. Selvtættende Brændstoftank (Re-

servetank) 
28. Hydraulisk Cylinder for Understel 
29. Bæreplanets Fastspænding 
30, Kølerklap 
31. Lufttilgang til Karburator 
32. Propel, trebladet med stilbare Blade 
ll3. Oliekøler 
34, Kolervædskekøle1· 
35. Lufttilgang til Køler og Karburator 



Danmarkshistorien set gennem Kunstnerøjne. VI. 

Af Magister Lats Rostup Bøyesen 

DENJYDSKE 
D en jydske Slavekrig er sikkert den mærkeligste 

blandt alle de Krige, der har udspillet sig i den 
danske Historie. Baade i Opstaaen, Forløb, Varighed 
og Afslutning betegner den noget helt ekstraordinært; 
som krigersk Fænomen betragtet er det maaske den 
af alle vore Krige, der tiltrækker sig mindst Opmærk
somhed, hvorimod den i rent psykologisk Henseende 
utvivlsomt er en af de interessanteste. Sit korte For
løb til Trods rummer den et rigt Fond af brogede 
Epis:>der, som det nok er værd at stifte Bekendtskab 
med; og i denne Forbindelse har den sin store Betyd
ning derved, at den har affØdt en Række fortræffelige 
Billeder af en af vore allerbedste nyere Malere -
Billeder, som i den Grad har givet en Karakteristik 
af Folkestemningen, at de paa en mærkelig fortættet 
Maaje lader os genopleve den snart 100· Aar gamle 
Begivenhed, som om vi var Øjenvidner til den. 

Hans Smidth: Den jydske 
Siave;.::rig 1849. 
Anke~ Nielsen fot. 
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Det er en kendt Sag, at Marts Maaned 1848 var en 
hØjst urolig Periode. Kongerigets og Hertugdømmer
nes ForfatningsspØrgsmaal diskuteredes med liden
skabelig Styrke, og Begivenhederne udviklede sig med 
en Heftighed, som sikkert i mangt og meget inspire
redes af samtidige Begivenheder i Udlandet, Februar
revolutionen i Paris og Martsrevolutionen i Tyskland. 
Den 18. Marts fandt RendsborgmØdet Sted, hvor For
samlingen krævede en fælles slesvigholstensk For
fatning og Slesvigs Optagelse i det tyske Forbund, 
den 20. Marts afholdtes KasinomØdet, der maa opfattes 
som den danske Folkestemnings Modtræk over for 
Slesvigholstenerne, den 21. Marts gik Folketoget til 
Kongen, samtidig med at en Ministerkrise fandt Sted, 
og den 22. dannedes det saakaldte Martsministerium, 
som den 24. gav et Afslag paa de slesvigholstenske 
Krav. Samtidig udbrØd der Oprør i Holsten, Prinsen 



af NØr dannede en lokal, provisorisk OprØrsregering, 
_og den 24. Marts drog Oprørshæren uhindret ind i 
Fæstningen Rendsborg og satte sig i Besiddelse af 
Ammunitionsdepotet og Pengekassen. I Nordslesvig 
var der ikke megen Jordbund for Oprør, og paa Als 
gav Harmen over Rejsningen sig saa kraftige Udtryk, 
at OprØrsi;:rinsens Familie maatte flygte over Hals og 
Hoved fra Augustenborg Slot. 

Efterretningsvæsnet var paa denne Tid meget lang
sommeligt; Telegrafen traadte endnu sine Børnesko, 
Telefonen fandtes ikke og Aviserne bragte først efter 
mange Dage, ja til Tider Ugers ForlØb, lakoniske og 

Rygter og Panik. 
I Dagene omkring den 28. Marts naaede der frem 

til Aarhus Rygter om, at Afdelinger af Oprørstrop
perne skclde være paa Vej op gennem Jylland, plyn
drende og brændende paa deres Vej frem. Maaske 
Rygtet kan være opstaaet ved, at der _ havde været 
visse Uroligheder blandt Arbejderne paa Drewsens 
PapirmØlle i Silkeborg, hvoriblandt der fandtes flere 
Holstenere, i Forbindelse med, at Gaarden Haralds
kjær ved Vejle var brændt af uopklarede Aarsager, 
i hvilken Anledning Stormklokken var blevet rørt 
Nabobyen, da man derfra saa Brandskæret. 

SLAVEKRIG 
ikke altid særlig nøjagtige Meddelelser om, hvad der 
var foregaaet ude i Verden. Denne Efterretningsvæse
nets totale Svigten er den egentlige Forudsætning for 
den jydske Slavekrig. 

Vi ved jo fra vor egen Tid, hvorledes Rygter har 
de bedste Vækstbetingelser i en Atmosfære, der er 
ladet med Elektricitet. I Midtjylland, hvor man var 
forholdsvis nær ved Rygternes formodede· Arnesteder, 

Hans Smidth: Fjenden ventes, Motiv fra den jydske Slavekrig (Aalborg Musæum). 
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Hans Smidth: En Udkigsport. Motiv fra den jydske Slavekrig (Privateje). 

tog man dog Sagen med den største Ro, og Nervøsi
teten blev stemplet som ganske grundlØs. Men et Rygte 
har det ligesom en Snebold: jo længere, den lØber, jo 
mere tiltager den i Størrelse og jo større Kraft faar 
den paa. Da Rygtet om Slesvigholstenernes Frem
marsch paa usynlige Vinger var naaet frem til Vi
borg og Limfjordsegnene, Fredag den 31. Marts, havde 
det da ogsaa antaget saa uhyrlige og ganske ukon
trollable Dimensioner, at man ikke kan fortænke de 
gæve Nørrejyder i, at de tog Reb i Sejlene. 

Det hed sig nu, at Holstenerne havde lukket alle 
Tugthusfangerne, eller Slaverne, som de den Gang 
kaldtes, ud af Rendsborg Arrest, og at det var disse 
vilde Krabater, der nu havde begivet sig ud paa Plyn
dringstogt. Der skulde være 600 ialt, men Styrken var 
formentlig blevet forøget, fordi Slaverne, hvor de 
kom frem, aabnede for Tugthusene, saaledes at deres 
jyske »Kolleger« kunde slutte sig til dem. 

I Viborg begyndte Panikken snart at brede sig. Der 
havde nylig vist sig Oprørstendenser blandt Tugthus
fangerne der i Byen og man mente at have fundet 
Spor af, at de havde staaet i hemmelig Korrespon
danceforbindelse med Slaverne i Rendsborg; en De
ling Soldater var blevet tilkaldt for at holde Gemyt
terne i Ave, men den var ulykkeligvis for kort Tid 
siden afmarscheret efter Roens Genoprettelse. Nu stod 
man altsaa ganske ubeskyttede. I Aalborg forlØd det 
allerede samme Dag rygtevis, at nu var de viborgske 
Tugthusfanger blevet befriet af Slaverne, og at hele 
Hæren kunde ventes til Limfjorden i Løbet af faa 
Timer. Stafetter jog rundt til alle Sider med det for-
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uroligende Budskab, og fØr man kunde se sig om var 
hele Himmerland, Thy og Vendsyssel i Oprør. 

Frivilligt vilde man ikke overgive sig til Morder
banden, og man greb til de Vaaben, man havde ved 
Haanden. Egentlige Skydevaaben var der ikke mange 
af, men Høtyve, Plejle, Leer, Knipler, Forhamre, Slag_ 
terøkser, Landmaalerstænger paabundet Knive og an
dre mer eller mindre fantasifulde Mordredskaber kun
de bruges i en snæver Vending. I Byerne samledes 
man paa Torvet, paa Landet ved Kirken for at drØfte 
Sagen nærmere og for at organisere Forsvaret. Det er 
mærkeligt at se, hvorledes praktisk talt alle, selv sær
deles fornuftige Mennesker, komplet tabte Hovedet. En 
af de ganske faa, der ikke tabte Besindelsen, var Po
litimesteren i Hjørring, der til den oprørte Folke
mængde paa Torvet hl. a. udtalte: »Jeg kan ikke andet 
end raade Dem til Besindighed og Eftertanke, mine 
Herrer. Tro De mig, den hele Efterretning om lØsladte 
Slaver er en Fabel. Se paa Landkortet og De vil selv 
finde, at her er Tale om en Umulighed; de omtalte 
Kæltringer kunne da ikke flyve, ved jeg.« 

Men dette velmente Raad, var der ingen, der havde 
i Sinde at fØlge. Efterhaanden som Meldingerne om 
Slagets Gang begyndte at indlØbe, steg Ophidselsen til 
Kogepunktet. I Vendsyssel forlØd det, at Silkeborg var 
blevet afbrændt forrige Nat, og at Hæren nu var naaet 
frem·til Svenstrup syd for Aalborg. Mange Landsbyer 
var blevet hærget, og Folk ved Limfjorden paastod at 
have hØrt Skydning og Skrig i det fjerne. Nibe var det 
gaaet særlig haardt ud over, fra Aalborg mente man 
at kunne iagttage Brandskæret. Kvinderne var blevet 



skændede, Børnene spiddede og deres Lig kastet en
ten i Flam..--n.erne eller i Limfjcrden, medens Borgerne 
med den tapre Byfoged i Sp:.dsen efter en rasende 
Kamp, der havde kostet Masser af Slaver Livet, var 
blevet ned~ugget til sidste Mand. At Aalborgs Kvin
der blev nervøse ved at hØre cm deres stakkels Nibe
MedsØstres Skæbne, er ikke mærkeligt, og de reage
rede paa hØjst forskellige Maader. Nogle trak om
gaaende i Mandsklæder, medens andre kogte Vand i 
store Gruekedler, for at have det parat til at hælde 
ned over C.en fremtrængende Fjende, ligesom de op
brØd Stentroen for at have Kasteskyts ved Haanden. 
I Frederikshavn udskibede n:an resolut en Del af 
Byens Kvinder til Hirtsholmene. 

Saavidt det lod sig gøre, Clev Børn, Kvinder og 
Gamle evakuerede fra Byerne i Huj og Hast. Ogsaa 
fra Gaardene flygtede Folk, og for at formilde Sla
verne, saa de ikke skulde brænde Bygningerne af, 
blev flere Steder alle Senge redt op medens Bordene 
fyldtes med alle de lækreste og bugnende Madretter. 
Naar Ejen:e fra deres Skjulesteder sendte en Stafet 
hjem for at se om Gaarden stod endnu, og denne kun
de berette om, at Bordene var fuldstændigt raserede 
for alt spiseligt, ja saa havde man jo det bedste Bevis 
for, at Slavehæren ikke var neget Fantasifoster, men 
en pinlig Realitet. 

Selvfølgelig blev ogsaa alle Kostbarheder bragt i 
Sikkerhed, Penge og Smykker blev gravet ned, ja en 
Bonde i Vendsyssel begravede endog hele sit store 
Egetræschatol for at være paa den sikre Side. 

»Slaget« ved Viborg. 

Rundt omkring samlede Fædrelandsforsvarerne sig 
i Afdelinge:-, som dannede Forpostkæder paa de mere 
udsatte Steder. SelvfØlgelig udspilledes der gribende 
Scener, naar de skulde tage Afsked fra deres Familier 
- mangen en Kvinde .har ganske sikkert regnet med 
aldrig at ge-nse sin Mand. Et broget Syn har det væ-

Hans Smidth: Stormklok
ken. Motiv fri:: den jydske 
Slavekrig (Pr:vateje). 

ret at se disse Afdelinger drage af, uden Uniformer 
og bevæbnet med alt, lige fra Gulvskrubber og Brød
knive til gamle uriflede Muskedonnere. Alle Alders
klasser var repræsenteret, og beundringsværdig er 
den Offervilje, der udvistes fra alle Lejre. Et af de 
mest rørende Eksempler herpaa er maaske den gamle 
Husmandsenke, der insisterede paa at fØlge efter en 
Afdeling i nogen Afstand med sin Trillebør, for at op
samle Ligene og transportere de Faldne. 

Midt i al Forvirringen vilde Uheldet, at der oppe 
ved Skagen strandede et Skib i Nattens Mulm og 
MØrke. Skibbruddet skete saa nær inde ved Land, 
at de Ombordværende selv kunde klare sig ind paa 
Stranden, og næste Morgen fandt Skagboerne en Del 
ukendte Personer luskende omkring, snakkende et 
mærkeligt, uforstaaeligt Sprog. Det viste sig forresten 
senere hen at være svensk, men blev i Øjeblikkets 
Ophidselse antaget for tysk. Og S01!1 en Løbeild bredte 
Rygtet sig i Vendsyssel, at Slaverne havde forsøgt en 
veritabel Invasion. Snart rapporteredes der ogsaa an
dre LandgangsforsØg, saaledes fra Mariager Fjord, 
hvor to Skibe med 600 Banditter paastodes at være 
dukket op. 

Den nervøse Stemning bidrog ogsaa i væsentlig 
Grad til at skærpe Mistænksomheden. Sæt man nu 
betroede sine Tanker og hemmelige Planer til Folk, 
som maaske viste sig at sympatisere med Oprørerne? 
Flere gode, danske Mænd, som aldrig havde vist andet 
end dansk Sindelag, blev paa denne Maade mistænke
liggjort i Folkemængdens Øjne, men i de fleste Til
fælde lykkedes det at faa overbevist de Vantro. Værst 
gik det ud over Stiftamtmanden i Aalborg, von Ste
mnnn, som pludselig og uden nogen som helst Grund 
antoges for tyskvenlig. Det forlød til sidst, at han 
havde selveste Oprørsprinsen skjult i sin Kælder, og 
Folkemængden opbrØd en stor Pakkasse, som skulde 
færges over til Nr. Sundby for at overbevise sig om, 
at den flygtende Usling ikke sad i den. Prinsen spø
gede i de fØlgende Dage over hele Nørrejylland, snart 
forklædt som Kvinde, snart gemt i Sukkerfustager. 
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De mest groteske Fejltagelser, som sikkert aldrig 
vilde være indtruffet under mere rolige Forhold, bi
drog i væsentlig Grad til at opretholde Fiktionen om 
Slavehæren. Ganske naturligt afholdt man Skydeøvel
ser i de forskellige Byer, og naar man hØrte Skuddene 
i Nabobyerne kunde det der ikke opfattes paa anden 
Maade, end at nu var der et Slag i Gang. Det samme 
var Tilfældet med Bavnerne, der gerne blev opstillet 
ved Kirkerne som natlige Signaler, der skulde tændes, 
naar Faren viste sig. Saa snart en Bavne blev prØve
tæ:i.dt eet Sted, flammede straks samtlige Bavner i 
Nabolaget, og saa gik de mest haarrejsende Rygter. I 
samme Retning virkede Hedebrande og Fugleskrig. 
Det værste var dog, naar natlige Patruljer fra forskel
lige Afdelinger af Forsvarshæren stødte sammen i 
Mørket og antog hinanden for Fjenden. De pudsigste 
Fejltagelser er her legio. 

':'il uendelig Befrielse for hele Nørrejylland naaede 
endelig om Morgenen den 1. April et haardnakket 
Rygte·frem om, at Banditterne syd for Viborg var ble
vet slaaet af de Randers Dragoner i et drabeligt Slag. 
De fØlgende Dage nøjedes man med Patruljerings
tjeneste for alle Eventualiteters Skyld; men da der 
stadig ikke viste sig nogen Slaver, opløstes de interi
mi3tiske Hære, og de fleste har sikkert ved nærmere 
Eftertanke maattet give den besindige Politimester i 
Hj;frring Ret, han, der som den eneste havde hævdet, 
at det hele var Lamperøg. 

Et Vidnesbyrd 
om den nationale Samling. 

Hvor meget man i Dag end kan smile ad hele dette 
mægtige Opbud til ingen Verdens Nytte, maa man 
dog ikke overse, at Slavekrigen paa sin Vis havde sin 
store Betydning. Den viste nemlig, at det danske Folk 
sted samlet, naar en fælles Fare truede, og den viste, 
at man ikke var bange for at vove Trøjen, naar det 
gjaldt. Det var denne Folkestemning, der her fØrste 
Gang slog ud i lys Lue i den jyske Slavekrig, som i 
Realiteten indbragte Danmark Sejren i den Krig, der 
ga:i.ske kort Tid efter udbrØd, og hvor man ikke slo
ges med Vejrmøller. 

Hans Smidth. 

Som nævnt har en af de betydeligste nyere danske 
Malere levendegjort Slavekrigen for os. Der sigtes til 
Hems Smidth (1839-1917) - den hidtil uovertrufne 
Skildrer af jysk Folkeliv. 

~Ians Smidth var ikke fØdt i Jylland, fØrst som 
15-aarig kom han dertil efter at hans Far var blevet 
udnævnt til By- og Herredsfoged i Skive, og hele 
Resten af hans Liv var viet Jylland, i hvert Fald i 
kunstnerisk Henseende. 

?aa sin Fod vandrede han ud over de store, ende
lØse Hedeflader, han opsøgte Tatere og Natmandsfolk, 
saaledes som Blicher havde gjort det en Menneske
alder fØr ham, han kØrte med Bumletoget paa de mest 
afsides Jernbaneforbindelser og aflurede sine Med-
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passagerer deres smaa Særegenheder, han travede 
rundt paa Mark'"derne og betragtede Folkelivet -
lærte kort sagt Naturen og Menneskene at kende inde
fra, ikke som Turisten, der blasert betragter sine Om
givelser som en Kuriositet, men som en, der hØrer til 
paa Stedet, er indlevet i Stedets Atmosfære og derfor 
i sin Kunst kan ,;-ise alt, der er mest ægte og karakte
ristisk. 

At Hans Smidth er blevet inspireret af Motiver fra 
den jyske Slavekrig, er der intet mærkeligt i. Endnu 
paa hans Tid ku::ide gamle Folk fortælle om de sæl
somme Begivenheder, som de selv havde deltaget i 
som unge; og endnu stod der rundt om paa Gaardene 
- og det gør der maaske den Dag i Dag - mystiske, 
hjemmelavede Mordredskaber, som havde været be
nyttet, da BØnde:ne drog ud mod Fjenden. Tiden red 
langsomt paa den jyske Hede i forrige Aarhundrede; 
Naturen, og Mer.neskene for den Sags Skyld ogsaa, 
havde forandret sig saa lidt i det forløbne halve Aar
hundrede, at Slavekrigen næsten maatte forekomme 
Hans Smidth som en Tildragelse, der var forekommet 
i Fjor eller Forfjor. 

Det er netop en af Værdierne i Hans Smidths Slave
krigsbilleder, at de gengiver Motiverne, som om han 
selv havde oplevet dem, som om de var helt aktuelle. 
Der er ikke lagt Vind paa at fremdrage maleriske el
ler interessante Episoder, de gengiver blot ganske 
usminket Tingene saaledes som de er. Hver eneste 
Type er truffet l:ge paa Kornet og set med dyb Sym
pati. Vi genoplever den spændte Stemning, hvor man 
foran den lille Hedekirke diskuterer de sidste Rygter 
og prøver sine Vaaben, alt imens Stormklokken sen
der sin sprøde 3:lagesang ud over den vide Flade, 
som Udkigsposten bestryger med sin lange Udtræks
kikkert. 

Motiverne i de Billeder, der er afbilde~ her, er no
genlunde ens, større ydre Variation er de: ikke i dem. 
I deres maleriske Opbygning er de derim;Jd hØjst for
skellige. I een a~ Skildringerne føres vi i et Nær
billede lige ind i Flokken foran Kirken, i en anden 
udvides Billedfe2tet, saa vi næsten staar Ansigt til 
Ansigt med Ev~gheden, medens Forsvarernes lille 
tapre Flok tegner sig som en forreven Silhouet op 
mod den hØje Himmel. En ganske enkelt af Hans 
Smidths Skildrir:ger har hentet sit Motiv fra Folke
rejsningen i Byerne. Det er den Tegning, der er gen
givet paa Forsiden, og som Kunstneren i 1898 tegnede 
som Titelbillede til LØnborg Friis' interessante Bog 
om Slavekrigen. Maaske Hans Smidth har læst denne 
Bog og er blevet inspireret af del).. Dog er det givet, 
at han ikke har ::iplevet sit Tema litterært. Hvad han 
har skildret, har han selv oplevet paa sine Vandringer 
og i sin rige Far:tasi. 

Lollands-Posten 
GRUNDLAGT 1836 

Eneste Dagblad i Maribo 



I Anledning af, at det i Aar er 25 Aar siden 
den første Flyver krydsede Atlanterhavet, har 
vi bedt llr.:ilitærflyveren, Oberstløjtnant C.C. 
Larsen orc. denne Redegørelse for Ud viklingen 

fra den Gang til nu. 

Den første Pioner. 

D a forrige Verdenskrig sluttede, drog Menneskene 
et Lettelsens Suk. De havde været pisket op til 

Handling gennem 4 lange og besværlige Aar. Nu slap
pedes TØjle:-ne, og Tempoet blev derfor paa mange 
Omraader sat ganske betydeligt ned. Menneskene 
trængte ganske simpelt til at hvile ud og sunde sig 
efter den store Kraftanstrengelse, og de Opgaver, som 
meldte sig -.,ed Krigens OphØr, blev derfor i mange 
Tilfælde udskudt eller taget op med en vis Tøven. 

En saadan Tøven kunde dog ikke spores inden for 
Flyvningens Omraade. Luftens Folk tog straks fat paa 
nye Opgave:-, og de vidste hvilken Retning, Udviklin
gen vilde tage. 

Krigen hi;;vde jo givet Luftfartøjet en kolossal Ud
vikling, og Flyvningens Mænd i alle Lande saa de 
store Muligheder, som denne Udvikling vilde faa for 
den civile Flyvning. De saa for sig et Luftnet, som 
omspændte hele vor Klode, - og de saa rigtigt. 

LuftfartØjets Udvikling og den herhen hØrende Or
ganisation havde hidtil hovedsagelig været bestemt af 
de militære Krav. Men efter Krigen traadte de trafi
kale Krav i Forgrunden: Faktorer som Driftssikker
hed og Rentabilitet fik Indflydelse paa Udviklingen i 
en ganske anden Grad, end de tidligere havde haft, 
og man søgte at tilpasse det nye med det hidtidige 

Reads Curtiss Baad 

for Anker i 

Plymouths Havn. 

AAR 
paa en Række forskellige Omraader. Hele denne Til
pasningsproces tog sin Begyndelse umiddelbart efter 
Krigen med en hel Række imponerende Landflyvnin
ger, og blandt disse indtager Flyvningerne over At
lanterhavet en særlig Plads. Det Maal, som disse Flyv
ninger sigtede imod, var intet mindre end regelmæs
sig Lufttrafik over Atlanten. Dette Maal laa langt ude 
i Horisonten; det var kun synligt for ganske faa, men 
det blev naaet i et kort Spand af Aar takket være 
dristige og dygtige Mænds Energi og Vovemod. 

Den fØrste Flyvning over Atlanterhavet blev udfØrt 
i Tidsrummet 16.-27.5 1919 af Amerikaneren Lieute
nant-Commander A. C. Read med Besætning. Han an
vendte en 4-motoret Flyvebaad af Curtiss Typen. 
Sammen med 2 andre Flyvebaade startede han fra 
Newfoundland den 16. Maj for med Mellemlanding 
paa Azorerne at flyve til England. Read var imidlertid 
den eneste, som naaede frem, de 2 andre Flyvebaade 
maatte nØdlande paa Havet, Fartøjerne havarerede, 
men Besætningerne blev reddet. 

Første Flyvning uden Mellemlanding 
blev udfØrt af Englænderne Kaptajn Alcock og Løjt
nant Brown den 14. Juni 1919. De anvendte et 2-moto
ret Landluftfartøj, Vickers Vimy, og de flØj direkte 
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fra Newfoundland til Irland, Alcock var ~'lyver og 
Brown Navigatør. Under Krigen havde de iØvrigt 
gjort Tjeneste som henholdsvis Flyver og Observatør. 

Flyvningen over Atlanten tog nøjagtigt 16 Timer 
og 28 Minutter, og Flyverne ramte Irland, saaledes 
som det havde været deres Hensigt. Flyvning over et 
saa stort Vandomraade var iØvrigt paa den Tid et me
get vanskeligt Foretagende, da man ikke raadede over 
de nøjagtige Instrumenter, som man nu har. Man 
havde heller ikke paa langt nær det Kendskab til 
Vejrforholdene over Atlanten, som man siden har 
faaet, og endelig var Flyvemateriellet jo heller ikke 
sa.a driftsikkert, som det nu er. Alcock: og Brown hø
stede da ogsaa stor Anerkendelse for denne Bedrift. 
De blev begge adlet, og de vandt en Præmie paa 
10.000 Pund Sterling, som det engelske Blad »Daily 
Mail« havde udsat for den første Flyvning over At
la:iterhavet uden Mellemlanding. 

Lindbergs Luftfartøj 

»Biirit of L01as.« 
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Viclcers Vhny, med hvilken 

Alcock og Brown fløj over 

Atlanten i 1919. 

I 1919 og i 1924 udføres derpaa Atlanterhavsflyvnin
ger med Luftskibe af henholdsvis Englændere og Ty
skere, men i denne Artikel vil vi holde os til Luft
fartøjerne, og det næste Luftfartøj kommer da fØrst 
over det store Vand 8 Aar efter Alcocks og Browns 
Flyvning, altsaa i 1927. 

Den Mand, som fØrte dette Luftfartøj, var Lindberg. 
Han f!Øj fra New York til Paris den 20. Maj 1927, og 
det er ikke for meget sagt, at denne Flyvning hensatte 
hele Verden i Begejstring. 

Der var flere Ting, som gjorde, at Lindbergs Flyv
ning vakte saa stort et Røre. Det var for det fØrste 
saa længe siden, at en Flyver var sluppet over Atlan
ten, at Folk havde glemt det. Lindberg startede end
videre fra en Storstad og landede ved sit Bestemmel
sessted, der ogsaa var en Storstad. Han var alene om
bord i sit Luftfartøj, hvilket oisaa hævede Bedriften 
i det almindelige Omdømme, _:_ og sidst, men maaske 



ikke mindst: Den amerikanske Presse slog hans Flyv
ning meget stærkt op hele Verden over. 

Lindbergs Flyvning var da ogsaa al Ære værd, men 
som Sportsbedrift kommer den absolut ikke paa Høj
de med de 2 Englænderes Flyvning i 1919, da den 
mellemligger.de Tid jo havde bragt meget store For
bedringer med Hensyn til Motorer og Instrumenter, 
og da Kends:.rabet til de meteorologiske Forhold over 
Atlanten jo ogsaa var blevet betydeligt udvidet. Alle 
disse Fordele drog Lindberg selvfølgelig Nytte af. 
Lindberg nyder ganske givet et stort Ry, ogsaa blandt 
Flyvere. Dete Ry skyldes ikke alene hans Flyvning, 
men især den Omstændighed, at han ikke lagde sig 
til Hvile paa sine Laurbær, han blev ved at flyve. 

Hans Bedr:ft satte endelig for Alvor Gang i Atlan
terhavsflyvningerne: Chamberlin og Levine, den se
nere Polflyver Byrd, Schlee og Brock, kommer over 
i Maanederne umiddelbart efter Lindberg, - og i de 
fØlgende Aar fortsættes Flyvningerne. 

Langt de fleste er udfØrt i Retningen fra Vest til 
Øst, fordi man her næsten altid kan regne med en 
gunstig Vind. Og det er Tyskerne, der har Æren af 
som de første at have fuldfØrt en Flyvning fra Øst 
til Vest. Der.ne Flyvning blev udfØrt af Baron von 
Huenefeld, Eauptmann Koehl og Irlænderen, Com
mandant Fit;;maurice. De startede fra Irland den 12. 
April 1928 i et Junkers Luftfartøj og landede 37 Ti
mere senere ;,aa en lille Ø ved Labradors Kyst. 

For os Danske er der ogsaa Grund til at erindre, 
at vor Landsmand Holger HØjriis gjorde Hoppet over 
Dammen i 1931. Efter Overfarten aflagde han en Fly
vevisit i København, den 26. Juni 1931, og blev ved 
denne Lejlighed hyldet af en stor Menneskemængde 
i KØbenhavns Lufthavn. 

Regelmæssig Atlanterhavstrafik. 
I Begyndelsen af 30-erne var saaledes det Maal, 

man havde sat sig, regelmæssig Lufttrafik over At
lanten, rykke; nærmere, men der var alligevel endnu 
et godt Styk;;:e til Vejs Ende. De lange Flyvninger 

Holger Højriis lander i Københavns Lufthavn. 

over dette udstrakte Vandomraade var stadigt forbun
det med en ikke helt ringe Risiko. Med den Hensigt 
at gøre Risikomomentet mindre, gjorde man sig der
for en Overgang Tanker om at udlægge kunstige 
Øer, der skulde tjene som Mellemlandingspladser un
der den kommende Ruteflyvning. Nedenstaaende Bil
lede viser en amerikansk Tegners Opfattelse af, hvor
ledes en saadan Ø skulde se ud. 

Dette var dog kun et Fantasiprodukt. Men Ty
skerne, som især interesserede sig for Flyvning paa 
Sydatl:anten, anvendte i Aarene fØr Krigen i udstrakt 
Grad Moderskibe, fra hvilke LuftfartØjerne kunde 
»udskydes« ved Hjælp af en Trykluftanordning. Paa 
Billedet Side 168 ser man et lige »udskudt« Luft
fartøj. Under Starten hviler det paa en Slæde, som 
bevæger sig ad en Skinnevej (Skibet her har 2 Ud
skydningsanordninger, en i hver Side). 

Saadanne Skibe kunde stationeres, hvor man vilde 
have dem, og her havde man altsaa en p~aktisk Ud
formning af Ideen med de kunstige Øer. De anvendte 
Luftfartøjer var Flyvebaade, da de jo skulde kunne 
lande paa Vandet. 

Kunstig ø til 
Mellemlanding 

(Fantasiprodukt). 
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Englændere og Amerikanere drev især Flyvning 
paa Nordatlanten. I Tiden lige fØr Krigen anvendte de 
udelukkende Flyvebaade, og Ruterne mellem de to 
Kontinenter var lagt saaledes, at Englænderne flØj 
direkte over, medens Amerikanerne mellemlandede 
paa Azorerne. 

Hvorledes tegner Fremtiden sig 
for Flyvningen? 

Det militære og det civile Luftfartøj har stort set 
udviklet sig efter samme Linie i den forløbne Tid. De 
hyppige Krige har selvfølgelig medfØrt, at den mili
tære Flyvning har faaet en dominerende Indflydelse, 
men Forskellene i de militære og de civile Krav er 
iØvrigt ikke saa store, som man paa Forhaand vil 
være tilbØjelig til at antage. Vi ser jo da ogsaa i Dag, 
at Trafikluftfartøjer i udstrakt Grad anvendes til 
militære Øjemed. 

Helt op til den nuværende Krig havde man inden
for militær Flyvning fØrst og fremmest lagt V ægt paa 
Hastigheden, medens Lasteevnen kom i anden Række. 
Det samme var Tilfældet inden for den civile Luft
trafik. Ogsaa her stræbte man stadig efter at sætte 
Hastigheden op, og alle Luftfartselskaber kappedes 
bogstaveligt talt om at komme først. 

Under denne -Krig har det imidlertid vist sig, at 
Luftfartøjet er kommet til at spille en større og større 
Rolle saavel i Forsyningstjenesten som ved Transport 
af Tropper og Materiel. De allerseneste Krigsbegi
venheder har med al Tydelighed bekræftet dette, og 
heraf fØlger umiddelbart, at man fremtidig vil lægge 
stor Vægt paa Bygningen af Luftfartøjer med stor 
Lasteevne. Denne Byggepolitik vil derfor selvsagt faa 
den allerstørste Betydning ogsaa for den civile Luft
trafik. 

For at give Læseren et Begreb om Størrelsen af mo
derne militære Luftfartøjer kan nævnes, at de største 
har en Flyvevægt (Totalvægt) paa omkring 70 Tons 
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Tysk Flyvebaact skydes ud fra et Moderskib (den har lige for
ladt Slæden, som ses yderst paa Skinnevejen i Skibets højre 

Side). 

samt en Motorstyrke paa op til 8000 HK, og Forlyden
der vil vide, at man i Amerika har givet sig i :Gag 
med at konstruere et Luftfartøj med en Flyvevægt paa 
ca, 200 Tons. At militære Bombere ogsaa har en stor 
Rækkevidde, kan man jo næsten daglig konstatere 
gennem de langt udgaaende Bombetogter. Især Kri
gen i Stillehavet stiller Krav til Rækkevidde, og de 
her anvendte Luftfartøjer lran efter Opgivende flyve 
helt op til 10.000 km uden Mellemlanding, d. v. s. et 
Stræk, som svarer til Afstanden fra New York til Pa
ris og tilbage igen. 

Krigen har tillige medført, at der praktisk taget 
over hele vor Klode er lagt et tæt Net af militære 
Luftbaser, og at der paa disse Baser er skabt en Jcrd
organisation af et hidtil ukendt Omfang. Dette Luft
net og denne Jordorganisation vil selv::Ølgelig ogsaa 
faa den allerstørste Betydning for den kommende 
Lufttrafik, der saa ganske givet vil faa et vældigt 
Omfang. 

Amerika:isk »Olipper« 

anvendt paa 

Nordatlanten. 



Kaptajn ARNE STEVNS: 

Gøngerne narrer deres Forfølgere, der tror, at Skatten medføres 
paa denne Slæde 

SNAPHANERNE 
TEgningerne af Poul Christensen 
fre Carit Etlat·s »Gøngehøvdingen«. 
(Pias Boghandel 1897). 

A It for o::te er Danmark gaaet slet forberedt i Krig, 
rl. fordi vort Forsvar forsømtes i Fredsperioderne. 
Gang paa Gang endte derfor vore Felttog i halve eller 
hele Nederlag, skønt der havde været store Mulig
heder for Sejr. Naar Fjendens Horder brød ind over 
vore Grænser, savnedes jævnligt i Aarhundredernes 
LØb en stæ::-k og velrustet Hær og Flaade til at stand
se dem. I saadanne Øjeblikke skete det, at Folket af 
egen Drift, opfordret dertil af Regeringen eller fylket 
om dristige Førere prøvede at værge egen Jord. 

De fleste Steder blev Resultatet kun maadeligt, fordi 
BØnderne - og det var altid dem, der her i Landet 
bar Kampe::is Byrder - var uvante med Vaabenbrug. 
Af Skræk for Krybskytteri var det i Aarhundreder 
forbudt Bønder at eje Skydevaaben, eller i hvert Fald 
færdes meå Bøsse uden for egen Gaardsplads. Kun i 
de danske ?rovinser Øst for Sundet, hyppigst nævnt 
i Gønge Herred, var Almuen stadig væbnet og i stort 
Omfang yp:;:ierlige Skytter. Derfor blev det især dem, 
der som Frikorps førte den lille Krig. Hvorfor de i 
Norden kaldtes Snaphaner, vides ikke med Sikkerhed, 
men Navnet er malerisk og passende til deres Krigs
maade. Maaske har de som Bander brugt det særlige 
Snaphanegevær, medens Hjullaas- og LuntebØsser 
endnu var almindelige 'Og Flintegeværet under Ind
førelse. 

Snaphaner og Bondefred. 

Snaphanerne Øst for Sundet spillede størst Rolle 
som Danmarks Hjælpere i Kampen mod Sverige i 
det 17. Aarhundredes sidste Halvdel. De foranstaltede 
ikke nogen egentlig Folkerejsning, som eksempelvis 
Skipper Clement i Jylland under Grevens Fejde, men 
dannede af hvervet Mandskab lønnede Frikorps, der 
fØrte Bagholdskrigen i Samvirke med, men uden for 
den egentlige Hær. Selv om de var hvervede og uni
formerede, behandlede Svenskerne dem imidlertid som 
Oprørere og henrettede dem, naar de kunde opspores 
og overmandes; og dette fØrte med sig, at Snaphaner
nes Partisankrig heller ikke kendte til nogen Skaa~
sel. røvrigt gik det som altid, naar en nationalt præ
get Smugkrig indledes mod en overmægtig Fjende, at 
Banditter og Forbrydere under den militære Ideal
ismes Maske myrdede og plyndrede til egen Fordel 
fra Landsmænd og Fjender i Flæng. 

Nøden drev mange til Røverbanderne. Naar begge 
krigsførende Hære nogle Gange havde passeret et 
Landskab, var Gaardene brændt, Kvæg og Korn be
slaglagt og mange Bønder dræbt. Hvis Krigen stadig 
truede Egnen, nyttede det ikke engang at ville gen
opbygge det Ødelagte. Hvad skulde en sulten Karl saa 
finde paa om ikke netop at melde sig til Tjeneste hos 
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GEVÆRER FRA FREDERIK I!Is TID 
Øverst: Dansk Hjul- og Luntemusket fra 1650-1660, fabrikeret i Suhl. Da Hjullaasen 
kunde svigte ved Antændelsen, kombineredes den paa militære Vaaben ofte med 
Luntelaasen. Nederst: '.Magasinriffel af Peter Kalthoff fra omkring 1650. Ved en enkelt 
Bevægelse frem og tilbage med Haandbøjlen blev Riflen ladet og Hanen spændt, 
Rummede i Skæftet 30-40 Skud. Var udleveret til Gøngerne under Københavns Be-

stratisk berømt Bande fra Gønge 
Herred var Ugglehera.rne, som blev 
stedet for Retten i 1684. De stam
mede fra Glimåkra Sogn, og Ban
dens Kerne var syv HusmandssØn
ner. De undlod den egentlige Kamp 
mod svenske Tropper udover en
kelte Baghold. Derimod plyndrede 
og brandskattede de Bønderne baade 
i svensk- og dansksindede Omraa
der. Fra Skjul i de uvejsomme Sko
ve drev de en »gangster«-Forretning 
af stort Omfang. De stjal Kvæg i lejring. - Fot. Tøjhusmusæet. 

en SnaphanefØrer eller Røver? »Forty han ville hafva 
fi:idan och sager sig emellertid intet vårre gjort utan 
som de andra af alhnogen bekommit penningar och 
underhål,« forklarede en ung Karl fra Vitski:ifla. Det 
var vel Selvtægt, men med Hungersnøden som Alter
nativ. Forklaringen hjalp ham ikke. Han kom paa 
svenske Stejler og Hjul. 

Saa langt vor Hær kunde, holdt den Justits og straf
fede de Snaphaner i dansk Tjeneste, som plyndrede 
og røvede paa egen Haand. Men det skete dog, at 
hele Snaphanebander, som havde taget dansk Tjene
ste, blæste paa Krigsopgaverne og nØjedes med at 
være Røvere - som Samtidens kongeligt priviligere
de Korsarer til SØs ofte blev rene Pirater. En hero-

Et Baghold 
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Mængde og drev Flokke paa indtil 
360 Kreaturer ad Gangen over 

Grænsen, ikke altid for at sælge dem, men for at de 
kunde tilbageleveres mod store Løsepenge. 

Bønderne pungede ud og frygtede U ggleherarnes 
blodige Straf i en saadan Grad, at de endog_ holdt dem 
skjult, skaffede dem FØdevarer, Krudt og Kuglebly, 
mens Myndighederne jagede dem. Vasketøj, Klæder, 
Brændevin og Kvinder tog de, hvor det passede dem. 
Til sidst forraadtes de af en Kvinde, »Goke-Sissa«, 
hvis Mand var rejst som Snaphane til Sjælland. Hun 
blev en af Ugglasønnernes Elskerinde, og de havde 
det godt sammen, idet »han haffwer aldrig undsagt 
henne at wela taga lijffwet aff henne, ythan allenast, 
at han ville slå henne något lijtet«. Bedre kunde en 
Røverkælling næppe vente at faa det. Og dog angav 
hun dem alle: de dØdsdØmtes ved Gota Hofret og 
kom paa Stejle og Hjul. 

En ganske ejendommelig Ting fra disse dansk-sven
ske Ufredsaar er det at se danske og svenske Bønder 
Øst for Sundet i Halland og Skaane, Småland og 
Blekinge, uanset Rigernes Fjendskab, enes om at 
slutte »Bondefred« tværs over Grænsen. Tillidsmænd 
fra begge Parter med Byfogeder, Oldermænd og Præ
ster mødtes da paa Skellet mellem dansk og svensk 
Rigsomraade og enedes om, trods Kongernes Krig, at 
ingen vilde falde over Nabosognets Mænd med Mord, 
Ran eller Brand eller nogen ond Skade, men at de 
fremdeles, som tilforn, vilde holde sig godt og rede
ligt Naboskab imellem. 

Gøngehøvdingen. 
En af Snaphaneførerne i Danmark, Sven Povelsen 

fra Gønge Herred, kendes af enhver dansk Dreng fra 
Carit Etlars spændende Roman om Gøngehøvdingen. 
Han hvervede som ganske ung under Christian IV et 
Kompagni Dragoner, som han stod i Spidsen for fra 
1643-45. Disse Dragoner var et Slags ridende Fod
folk, eller som det hed i vor hvervede Hærs tyske 
Soldatersprog: »Halb Mensch, halb Vieh, halb Infan
terie.« I en Ansøgning fra 1675 til Christian V skriver 
GØngehØvdingen yderligere, at »han havde tjent kon
gelig Majestæts Fader og Farfader udi Krigstog og 
hvervet et Kompagni Dragoner for hver af de salig 
hØjlovlige Herrer«. Dette sidste Kompagni var det, 



BISKOP HENRIK THOMESEN GERNER (1629-1700) 
Maleri paa, Frederiksborg af Karel van Mander. Deltog 1659 i 
en Sammensværgelse til Kronborgs Tilbageerobring, fangedes 
af Svensker:ie, dømtes til Døden, men blev mod en stor Penge
sum benaacet. Død som Biskop i Viborg. Ivrig Sprogrenser. 

Fot. Bengtsson. 

hvormed :::ian i 1657 startede den Snaphanekrig, som 
Carit Etlar har skildret. 

Bestallingen af 1657 lØd paa »et Compagnie paa 100 
Dragoner att werffue til Hans Kongl. Maystz. Tjene
ste. . . . att hannem schall forvndes Qvarteer till sig 
och sinne Dragoner effter Randen, som de werbet 

0vorder, udj Engelholmb. Att han schulle bliffue mun
stert og giffnet Fahne. . .. « 

Det kneb dog baade med at skaffe ham Hverve
penge og Udrustning, thi Danmark var alt andet end 
forberedt paa Krig, og navnlig savnedes der Penge. 
Men i LØbet af et Par Maaneder havde han dog et 
nØdtØrftigt Dragonkompagni rede i Engelholm, hvor
fra han foretog dristige og ofte givtige Ekspeditioner 
til de nærmeste svenske Bostæder og Herregaarde, der 
blev fratvunget Proviant og Værdier. Fra Herregaar
den Vallen bortførte hans Dragoner saaledes flere Læs 
Rug, Byg, Havre og Malt, TØnder med Øl og Eddike, 
Mel og Redskaber, Skind, Huder, KØkkentØj og Vin. 
Hans Folk deltog tappert og hæderligt i mange blodige 
Træfninger, men Kompagniet talte om Efteraaret 
1657, trods Tab, 106 Mand. 

Ved Nytaarstid fik Sven Povelsen derfor kongelig 
Bekræftelse paa sin Charge som »Dragoner Capitain«; 
og i Efteraaret 1658 overførtes han med sine Dragoner 
til Sjælland, hvor de som FØlge af Roskildefreden dog 
aftakkedes, mens Svenskerne holdt Landet besat. 

I Spidsen for Almuen. 
I August brØd Svenskerne Freden; og allerede den 

22. udstedte Frederik III et Opraab til Sjællands 
Almue, der gjorde Sven Povelsen til Øens sagnom
spundne GØngehØvding. 

Efter at have nævnt, at »wi uformodeligen af Kon
gen i Sverrig er overfalden oc her i vorris Recidentz-

Stad beleyret«, opfordres Bønderne til at gØre »Fien
den ald muelig Afbrech og Schade; til hvilcken Ende 
vi oc naadigst hafver anbefalet Sven Povelsen sig 
,ud paa Landet at begifve oc Almuen at samle«. Sam
tidig fik GØngehØvdningen et kongeligt Beskærmel
sesbrev for sig og sin Familie, navnlig da det jo var 
hØjst usikkert, om han slap levende fra sine Eventyr. 
Kongen lovede, »at dersom hand udj voris och Fædre
landets Thieniste schulle bliffue schut och omkom
met, da wille wi effter hans Død lade forsørge hans 
Hustru och BØrn dieris Liiffs Tiid4:, 

Sven Povelsen fulgtes vel af enkelte veltjente Dra
goner fra sit eget Kompagni, men iØvrigt var hans 
Snaphaner mest Tatere, Krybskytter, Eventyrere og 
Bønder, som enten danske Præster eller Herremænd 
havde drevet til Desperation eller de svenske Besættel
sestropper mishandlet. Med dette »Selskab«. hærgede 
og skadede han Svenskerne eftertrykkeligt. Der skal 
her anføres nogle Uddrag af hans egne Optegnelser, 
som viser, hvor farlige Snaphanerne og den lille Krig 
kan være selv for en saa overlegen og vel komman
deret Hær som Karl Gustafs: 

»Saa drog vi tilbage til Karise. Der skød vi en 
Vagtmester og 3 Ryttere. Drog saa ned ad Lande
vejen og i Lystrup kom vi til en ganske Hob Pro
viantvogne, som skulde til Lejren. Dennem kom vi 
tilbage igen og lod dem kØre hj~m igen, og 4 Ryttere 
skØd vi ihjel, som var med Provianten. Saa drog vi 
til Fischerhoed og straks ud i Stevns Herred og i 

Kongen mellem Gønger og Soldater fra Gjorslev Slot 
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Taarøje, Lyderslev og de andre omliggende Byer; skød 
3 Kvartermestre og 8 Ryttere ihjel. ... ned ad Vor
dingborg Len, ag paa Vejen træffed vi 21 Ryttere 
an, som vi kom i Cargering med. 1~ gjorde vi caput, 
de 2 undkom. Og en Regimentskvartermester, 2 andre 
Kvartermestre og l Kornet, og i Sjolte skød vi ogsaa 
en Kvartermester og 2 Rytte-e . ...•. 

Saa fik vi Kundskab om, at der kom et Parti, 100 
Mand stærke, hvorfor vi gjorde os rede til at tage 
imod dem, hvor de straks fichtede med HæUene, ag 
46 Ryttere gjordes caput samt en Løjtnant, en Kvar
termester ag 2 Korporaler.« 

Saaledes fortsætter han sit nøgterne Regnskab over 
Bedrift~rne, indtil Svenskerne brugte 2000 Mand paa 
at jage ham - forgæves. IfØlge en Opgørelse af 
Oberstløjtnant Johan Nordentoft har GØngehØvdingen 
under sin Bandekrig i Sydsjælland dræbt 3 Officerer, 
26 Underofficerer og 184 menige samt en Del, der ikke 
er taget med i Regnskabet. Desuden bandt han store, 
fjendtlige Styrker - selv om de 2000 Mand, han selv 
nævner, nok er Overdrivelse. 

Det har været en fantastisk og spændende Til
værelse, Sven Povelsen og hans raske Snaphaner fØrte, 
mens de legede blodigt Kispus med Fjenden i de vidt
strakte Skove, hvor Krat og Kløfter, tæt Underskov 
og tornede Rander gav de ste:ikendte »Gønger« Værn 
og Skjul. Den største Fare laa i, at mange Bønder af 
Skræk eller for ussel Vinding gik Svenskerne Ærin
de og optraadte som Angivere af Snaphanerne over 
for Fjenden. 

Som saa ofte før -

Selv anfører GøngehØvdingen, at han under Krigen 
i »Kongens Tjeneste haver mistet og tilsat al sin For
mue og sit Hus ud i Haaland« (Halland). Efter Krigen 
fik han derfor i Maj 1666 tlskØdet Lundbygaard i 
Vordingborg Amt og Peder Hansens Gaard i Snesere«, 
tilsammen Jordegods paa 24 Tdr. Hartkorn. Men det 
gik ham ringe som Landmand, han duede ikke til 

• HINDSBERG 
FLYGEL- OG PIANOFABRIK 

KGL. HOF-LEVERANDØR 

BREDGADE 34, KØBENHAVN K 

at slaas med Skatter og Afgifter; og inden længe 
maatte han atter afstaa Selvejergaardene til Kongen 
og hutle sig igennem som Fæster paa Ejendommen. 
Den tilskødedes derefter Sven Povelsens Svigersøn, 
Løjtnant Kristian Sivertsen, mod at han skulde sørge 
for Svigerfaderen og, hvis denne dØde, hans efterladte 
Familie. De to gæve Krigere kunde dog ikke enes, 
men skændtes og kævledes bestandig, endog for Ret
ten. En anden Svigersøn, en af Sven Povelsens gamle 
Dragoner, der var blevet Selvejer i Smidstrup, maatte 
ogsaa gaa fra sin Gaard og blev tvunget til at fæste 
en Ødegaard. 

1675 kom Sven Povelsen atter i Krigstjeneste efter 
AnsØgning til Christian V. Man ved, at han deltog i 
Skaanske Krig, men her taber hans Spor sig i ube
kræftede Legenders Tusmørke. 

Moderne Snaphaner. 

Talrige andre Snaphaneførere indlagde sig før og 
siden stor Fortjeneste, og at Snaphanekrigen gav me
get store Resultater i Forhold til den Indsats, der 
gjordes af Folk og Værdier, er ganske givet. 

Det gØr den vel organiserede og hensynsløst fØrte 
Bandekrig altid. Den er grusom og skaanselslØs i sine 
Metoder, men blomstrede kraftigst paa en Tid, da 
enhver Krig førtes lige saa meget mod Civilbefolk
ningen som mod Hær og Flaade. Derfor var den en 
rimelig og virksom Retorsion. 

Da Folkeret og KrigsfØring i en lang Periode ban
lyste Krig mod Civilbefolkningen, blev ogsaa Bande
krigen gjort lovløs. Imidlertid har den nu standende 
Verdenskrig genindført de Tilstande, man i Aarhun
dreder kæmpede for at undgaa; og den naturlige Kon
sekvens heraf maa blive en ny Snaphanetid. Herom 
har man allerede læst adskillige tyske Beretninger fra 
Krigen i Ruslai;id og paa Balkan, hvor Partisanflokke 
har Øvet stor Skade bag Fronten. I Virkeligheden er 
ogsaa den systematiske Krigsuddannelse af hele Be
folkningen, som den finder Sted i alle truede Lande, 
Indledning til Fortidens naadeløse Kamp . 

FILTFABRIIEN NORDEN A/s 
LYNG BY 
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Rich' 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Hanr-Tonicum - det renser, styrker og stimu• 
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blødt Fald. 
Skæl betyder Fare for Haaret - begynd i Tide med 

CKEMOSAN 
1/MH-rOH/CfJM 

Faas let fedtende - eller 
uden Fedtstof. Pr. fl. B,85 

AiS FABRIKEN NOMA 



Da Englænderne rykkede ind i 
Bayeux, erobrede de samtidig det 
berømte Bayeux-Tapet, der blev 
syet til Minde om Vilhelm Erobre
rens heldige Invasion paa de bri
tiske Øer i 1066. Tapetet er 70 m 
langt og % m højt, og det skildrer 
hele Felttoget fra Invasionsflaa
dens Sejlads over Kanalen til det 
afgørende Slag ved Hastings, hvor 

Erobrernes Flaade 

Normannerne sejrede .og blev 
Stamfædre til de samme Soldater, 
der nu har krydset Kanalen den 
modsatte Vej .. - Billederne viser 
et P.ar Detailler af Bayeux-Ta
petet. 

Derimod naaede Napoleon I som 
bekendt ikke at gennemføre sine 
Invasionsplaner, da han i 1807 
'havde samlet 130.000 Mand paa 

Slaget vea Hastings 

den franske Kanalkyst; men det 
er værd at mindes, at de 2300 Ka
nonbaade, der indgik i Invasions
flaaden, var af svensk Model, saa
ledes som det fremgaar af en Ar
tikel af Dr. Neumeyer i >>Orlogs
mannasallskapets Tidsskrift i Sjo
vasenet«, Hefte 3, 1942. 

En belgisk søofficer, Muskein, 
der havde været i svensk Tjer:este 
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Et Projel<t om Invasionen fra Luften i 1807 

under Krigen mod Rusland 1788-
1790, havde nemlig lært de Ka
nonbaade at kende, som i stort Tal 
indgik i den svenske Flaade. Da 
han i 1 795 gik i fransk Tjeneste, 
foreslog han derfor Direktoriet at 
bygge nogle tilsvarende til den 
franske Flaade og fik ogsaa Ordre 
til i Dunkerque at bygge lØs paa 

disse Kanonbaade »a la Suedoise« 
eller som de senere kom til at 
hedde »bateau.x plats« (fladbun
dede Fartøjer). - Og de kom som 
sagt til at indgaa i Napoleons In
vasionsflaade, efter at hans Ma
rineminister Forfait i en Redegø
relse havde udtalt sig saaledes om 
dem: 

FRONT•A.BKITEK.TUR 

Under Bevægelseskrigen maa og
saa de hØjere Stabe klare sig, som 
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de kan det bedst. Men saa snart 
Fronten stivner, begynder Arbej-

»Kanonbetjeningen er bekvem, 
og :..andsætningen af en Feltkanon 
kan med Sikkerhed ske paa 6-8 
Minutter. Derefter kan Fartøjets 
egen 24-pundige Kanon beskytte 
de landsatte Tropper, og denne 
Skibstype maa i det hele taget an
ses for at være det mest fuldendte 
Vaaben for et Invasionsforeta
gende.« 

Forøvrigt manglede det heller 
ikke paa fantastiske Forslag i An
ledning af Napoleons Invasions
planer. Eet af dem var Mathie1t
Fa1;ier's Forslag om at bygge en 
Tunnel under Kanalen, eller ret
tere sagt om at lægge et vældigt, 
undersøisk BlyrØr langs Havbun
den, saaledes at Invasionstropper
ne kunde strømme i Land der
igennem. 

Et andet Projekt foruddiskon
terede det, der sker i vore Dage, 
ved at foreslaa Invasion fra Luf
ten ved Hjælp af de Varmlufts
Balloner, som Brødrene Montgol
fier havde opfundet, og som i Man
gel af Styreindretninger skulde 
dirigeres ved Hjælp af Sandsække. 

Napoleon nægtede naturligvis at 
diskutere denne Plan; men Bille
det viser en gammel Fremstilling 
af, hvorledes dens Fædre havde 
tænkt sig den gennemført. - For
uden Ballonerne har de aabenbart 
ogsaa ment at kunne anvende 
Drager. 

det med at skaffe saa gode Ar
bejdsmuligheder som muligt. 

Saa længe der var Ro paa den 
finske Front, gav dette sig Udtryk 
i en særlig »Korsu-ArkitektuT«, 
hvor de primitive Hjælpemidler 
blev udnyttet baade praktisk og 
med Smag. 

Billederne viser Indgangen til 
en hØjere Stabs Kontor samt et 
Run, hvor Møblementet er lavet 
af Træstammer, der er savet igen
nem paa langs. 
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Hvordan et Nationalhad 
/ørk.s bfj .d.øJL 

Det dansk-svenske Forhold gennem Tiderne 

Af FRANTZ WILHELM WENDT 

I Anatole France's berømte Roman »Pingvinernes Ø« 
spørger den vise Gratian, der er paa Vandring gen

nem Landet Pingvinien, en ung pingviniansk Bonde: 
»Hvorfor hader I i Grunden Beboerne af Landet 

Marsvinien? «. 
»Er det da noget at spørge om? Er Marsvinierne 

ikke Pingvinernes Naboer?«. 
»Jo,_vist er de det.« 
»Ja, der kan I jo selv se! Det er derfor Pingvinerne 

hader Marsvinierne.« 
»Jamen, er det da en Grund?« 
»SelvfØlgelig! At være Naboer vil sige det samme 

som at være Fjender!« 

Efter denne desværre tit altfor træffende Definition 
er der ikke det mindste mærkelige i, at det danske og 
det svenske Folk gennem Aarhundreder var skilt af 
et Ødelæggende Nationalhad. Dog er det en Fejlta
gelse at tro, at dette Nationalhad var noget, de to Folk 
ligesom var fØdt med, at det allid havde været der 
Det har tværtimod kostet Tid og mange Anstrengelser 
at skabe det. 

Herremandsfejder i Middelalderen 
Skønt Danmark lige til langt op i 1600-Tallet om

fattede baade Halland, Skaane og Blekinge og altsaa 
var solidt landfast med Sverige, var det i lange Tider 
endnu grundigere skilt fra det af næsten uigennem
trængelige Skove og store Ødemarker paa begge Si
der af Grænsen mellem de to Riger. Derfor var der 
kun meget lidt Forbindelse mellem de to Folk, selv i 
Middelalderens fØrste Aarhundreder. Sammenstød 

Direktør for Foreningen .Norden" 

mellem deres Kon
ger var ikke hyp
pige, og naar de 
endelig indtraf,fo
regik de som of
test i Rigernes Ud 
kant og alminde
ligvis til Søs. Et 
Eksempel herpaa 
er KnuddenStores 
Kamp med Anund 
Jacob i Helgeaa i 
Blekinge nær det 
nuværende Kri
stiansstad i Aaret 
1026. 

,,-.....__ 

FOLK og VÆRN 191 



Ellers hører man mest om ret tilfældige Hærtog, 
der i Reglen hang sammen med danske Adelsslægters 
eller den danske Kongefamilies personlige Forbindel
ser med det svenske Kongehus. Mest berømt er de 
sjællandske Sunesønners Forsøg paa at indsætte deres 
forilrPVnP Svogp,r Kong Sverker paa Sveriges Trone. 
I 1208 led de et frygteligt Nederlag ved Lena i Va
stergotland. Det er det, hvorom der synges i Folke
visen om Kong Sverker den Unge: 

De var vel atten Tusind Mænd, 
der de af Danmark for hen; 
der kom ikke tilbage igen 
uden tre og trØsver*) fem. 

Imellem Bjærge og Dale 
der gæller baade Ugle og Ørn; 
det græder saa mangen Enke 
og halv flere faderløse Børn. 

De Fruer, de sidder i Højeloft, 
de venter, deres Herre skulde komme; 
Hesten', de komme blodig' hjem, 
og Sadelen', de var tomme. 

Den Slags Fægtninger mellem danske og svenske 
Konger og Stormænd var dog af saa ringe Omfang, 
at de ikke berørte de to Landes Befolkninger nævne
værdigt. Først henimod Middelalderens Slutning be
gyndte Hærene hyppigt at passere Grænseomraader
ne; de politiske Forbindelser mellem Rigerne blev in
time. Naboskabet i pingviniansk-marsviniansk Betyd
ning var for Alvor etableret. 

Unionstidens Kampe 
Den berømte Union mellem de nordiske Lande som 

kom i Stand i 1389, tæller baade paa Plus- og Minus
Siden i det nordiske Regnskab. Fordelene ved den er 
kendte nok. Til dens uheldige Følger maa regnes de 
voldsomme Kampe, den gav Anledning til mellem 
Danmark og Sverige og mellem Svenskerne indbyrdes, 
fordi man vilde gennemtvinge den med Magt, 

Allerede under Margrete og især under Erik af 
Pommern begyndte de svenske Stormænd og det bre
de svenske Folk at vredes over den danske Politik 0 g 
de danske og tyske Fogeder, som Unionskongen ind-

•> Tre Gange fem. 
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Det stockholmske Blodbad. (Til venstre: Biskop Vincent hals
hugges. Til lrnjrn. Llgeue frirt~ bort, Sten oturca Grav aabnc□.) 

satte i Sverige. Resultatet blev som bekendt, at først 
jog man Erik af Pommern og hans Fogeue1 uu af Gve
rige, og senere hen opløstes Unionen helt efter Chri
stoffer af Bayerns DØd. 

Den Slags dansk-svenske Oplevelser var selvfølge
lig ikke gunstige for det indbyrdes Forhold mellem 
de to Folk. Alligevel var det de tre første Oldenbor
gcrca Forsøg p:i.:i. m,;id Vaabr,nm::igt :it gPnoprPttP 
Unionen, og Kari Knutssans og de to Sturers Forsøg 
paa at bevare Sveriges Uafhængighed, som for Alvor 
saaede Had mellem Danske og Svenske. For nu be
gyndte de gensidige og bestandigt fornyede dansk
svenske Hærgningstog ind over den fælles Lande
grænse. I mere end to Hundrede Aar vædedes 
Skaanes og Smaalands Jorder med fred~lige Bønders 
og Borgeres Blod, og Himlen farvedes sort og rØd af 
brændende Byer og Landsbyer. I det første halvandet 
Aarhundrede var Danskerne de stærkeste. De laa som 
Reglen i Offensiven, og deres Hære trængte milevidt 
op i Sverige, hvor Stockholm var Maalet for de dan
ske Kongers Felttog. 

Det var uer1or intet Unue1, dt el dyMØU Had vol~
sede frem mod Danskerne i det svenske Folk. Det 
havde en frodig Jordbund i Begivenhederne selv, men 
det blev ogsaa bevidst næret og plejet fra svensk 
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Side. Karl Knutsson, Christian den l!'Ørstes Modstander, 
lw·gyn(lt,.. nPmlig Pll 11y~tr'moti8k Tinrlpropngnncfo mori 
Danskerne. Han ligefrem lejede Digtere til at skrive 
Nidviser for at hidse sine Landsmænd mod Fjenden. 
Og det var et hØjst utiltalende Billede af Danskerne, 
som paa den Maade indprentedes i det svenske Folks 
Bevidsthed: 

Vi klaga det alla 
for herrar och valde 
och for utlandska stader, 
vad Sverige ar skett 
med svek och falskhet, 
som danskar fara med. 
Svenske man, 
I akten det an, 
nar I horen det kvadas ! 

Skorpion plågar leka, 
med tungen smeka, 
med stjli.rten stinga. 
Så gora de danske 
så Gud dem vanske (d. e.: Ødelægge), 
allt nar de dagtinga. 
Svenske man, 
I vakten eder an! 
De vilja eder tvinga. 

Dette er rene Ord for Pengene! Og naar det saa 
længe vedblev at være en indgroet svensk Opfattelse 
af Danskerne, at de var upaalidelige, for ikke at sige 
troløse, kan det sikkert fØres tilbage til den Slags 
bevidste Nedrakninge1· af vore Landsmænd fra det 
svenske Nationalpartis Propagandakontorer. 

Christiern Tyran 
Og hvad Karl Knutsson ikke naaede ved Ordet, det 

udrettede Christiern II ved sit frygtelige stockholmske 
Blodbad. Men ogsaa her var den rædselsfulde Ger
ning i sig selv ikke rædselsfuld nok. Gustav Vasas 
Agitatorer fabrikerede Flyveskrifter, hvor yderligere 
Rædsler føjedes til, og spredte dem ud over det gan
ske Land for at vække Had og mane til Hævn. Og saa 
kom da den sidste store Rejsning, hvor det svenske 
Folk i en Kraftanstrengelse drev Danskerne ud, med 
Dalkarlene i Spidsen fulde af Kamplyst, som vi ser 
af den gamle Dalvise: 

Så korde vi Jutar i Brunnbacks elf, 
så vattnet dem polrade om; 
vi sorj de derofver, att Christiern sj elf 
han der ej tillika omkom. 

Christiern II blev ved sin grusomme Bloddaad lige
som Legemliggørelsen af danske Overgreb mod Sve
rige. Og da tilmed hans Personlighed var dæmonisk
fængslende og hans Skæbne mærkeligt dramatisk, 
kom det stockholmske Blodbad med Tiden til at ind
tage en fremtrædende Plads i den folkelige svenske 
Historieopfattelse. Derfor bidrog Erindringen om 
»Christiern Tyran« i lange Tider til at holde Uviljen 
mod Danmark levende i Sverige og forgifte For
holdet mellem de to Folk. 

Oscar I modtager danske Studenter med Carl Ploug som 
Ordfører. (Maleri af Constantin Hansen.) 

Kampen om Øsfersøherredømmet 
Gustav Vasas Sejre over Christiern II begravede 

for bestandigt alle danske Tanker om med Vaaben
magt at genrejse den dansk-svenske Union. Men alli
gevel fortsattes Krigene mellem de to Nabolande med 
nogenlunde regelmæssige Mellemrum. Motivet var 
dog et andet end under Unionsstriden. Nu kæmpede 
de to Riger fØrst og fremmest om Førerskabet i Øster
søen og om Indflydelsen i den baltiske Landbræmme. 
Disse Krige - Syvaarskrigen og Kalmarkrigen - gik 
haardere end nogensinde ud over de plagede Grænse
befolkninger i Smaaland og Skaane, hvor hiira1· lysts 
av brand, som Verner von Heidenstam malende skri
ver i Digtet »Sverige«. 

Ved Freden i KnærØd i 1613 tvang Christian IV den 
unge Kong Gustav Adolf til at udlevere Slottet Elfs
borg med den nyanlagte By Goteborg og syv Herre
der i Omegnen. Kun hvis Sverige betalte en vældig 
Løsesum, kunde det faa det afstaaede igen, dog blot 
hvis Pengene laa paa Bordet inden 6 Aar. For Sverige 
var det Fremtiden, som stod paa Spil, hvis Elfsborg 
og Goteborg kom·i Danskernes Hænder. For saa havde 
Danmark lukket Svenskerne ude fra Kattegat og der
med fra den frie Adgang til Verdenshavene og til 
Vesteuropa samt spærret dem inde i Østersøen bag 
den danske Flaade, som herskede i Sund og Bælt. 

Derfor maatte Pengene skaffes, og de blev skaffet, 
men kun ved at det svenske Folk paalagde sig en 
knugende Skattebyrde, »Eifsborgs Løsen«, som den 
blev kaldt. Men paa den Maade gik Christian IV ikke 
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Indskrift paa Mindesmærket for Slaget ved Lund. 

blot Glip af den haabede Gevinst; han saaede ogsaa 
en bitter Sæd. For, som den danske Historiker Knud 
Ji',abriciur1 tikrivor: »MindPt om dP. Savn, som <len sven
ske Befolkning havde maattet underkaste sig for at 
rejse denne store Pengesum, vedblev at leve i Sve
rige, og det avlede en Bitterhed mod Danmark, der 
senere skulde faa sørgelige Følger.« 

Danmark synker, Sverige stiger 
Freden i Knærød betegnede HØjdepunktet i Dan

marks Magtstilling og dets sidste Triumf overfor sin 
Nabo og Arvefjende. Fra da af begyndte Danmark at 
synke og Sverige at stige, ikke blot fordi Sverige var 
et bedre styret Land, men ogsaa fordi dets Økonomiske 
Kraft blev stadig større. I Slutningen af 1620'erne 
staar de et Øjeblik udad til som jævnbyrdige, idet de 
to Landes Udviklingslinier skæres, Danmarks brat 
synkende efter Nederlagene i Tyskland, Sveriges sti
gende efter Sejrene over Russere og Polakker. I den
ne historiske Situation holdtes 1629 det berømte Kon
gemøde i Ulfbiicks Præstegaard, hvor Gustav Adolf 
tilbØd og Christian IV afviste et nordisk Forsvarsfor
bund mod den.truende Fare fra den tyske Kejser. 

Sveriges Overherredømme 
Den Tid, som nu fulgte, var Sveriges Storhedstid; 

men den kom for Danmark til at medføre nogle af de 
haardeste Ydmygelser, det har oplevet. De svenske 
Statsmænd Ønsketle naturligt nok at skaffe deres eget 
Land den Førerstilling, Danmark hidtil havde siddet 
inde med i Norden og i Østersøen. De havde ogsaa me
get at hævne; og dertil kom, at de var overbeviste om, 
at de aldrig kunde: stole paa Danmark, at de altid i 
det vilde have en lumsk og en hemmelig Fjende. Der
for lod Axel Oxenstierna i 1643 Lennart Torstensson 
fØre sine krigsvante Tropper mod Nord fra Tysklanrl. 
Derfor greb Carl X Gustav begejstret Chancen for at 
slaa Danmark ned, da Frederik III letsindigt erklæ
rede ham Krig i 1657, og derfor førte han Aaret efter 
sit nye knusende Slag mod Danmarks Hovedstad. 

I disse Aar fik Danskerne deres Hærgninger og 
Voldsgerninger, deres Brandstiftelser og Ødelæggel
ser i Sverige betalt tilbage med Renter og med Ren
ters Rente; og da Krigen endelig var forbi, laa Dan
mark ruineret og plyndret, ribbet for sine skØnneste 
Landsdele: Skaane, Halland og Blekinge. Og nu var 
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det i <let danske- Folk, at Nationalhadet for Alvor 
blussede op. Hidtil havde det haft mesl Raac.lerum i 
Sverige og ogsaa mest Grund til det. 

I Danmark betragtede man derfor ikke den haarde 
Fred i København i 1660 som endelig. Baade i den 
skaan<,kP Krig og i den store nordiske Krig gjorde 
man fra dansk Side vældige Forsøg paa at genvmde 
det tabte. Trods alle Anstrengelser lykkedes det dog 
ikke, og ved Freden i Frederiksborg i 1720 gav man 
fra dansk Side endeligt og uigenkaldeligt Afkald 
ikke blot med Munden, men ogsaa med Hjertet -
paa de skaanske Provinser. 

l>en store nordiske Fred 
»Den store nordiske Fred« i 1720 blev et Vende

punkt i Nordens Historie, for ved den ~atte man i 
Virkeligheden et Punktum for de Ødelæggende Krige 
mellem Danmark og Sverige. Det skyldtes, at begge 
Parter skrinlagde deres Planer om at dominere i Nor
den eller i Østersøen paa hinandens Bekostning; og 
denne fornuftige Frec.l~ommelighed hang i nogen Ur.ad 
sammen med, at begge Landene trængtes tilbage i an
den Række af de to nye Stormagter ved Østersøens 
Rand: Preussen og Rusland. 

Der findes ingen bedre Kur for et gammelt og ind
groet Nationalhad end mange Aars Fred mellem Fol
kene. Og en saadan herlig indbyrdes Fred nØd Dan
mark og Sverige godt af gennem Resten af 1700-Tal
let. Derfor begyndte de bitre Følelser mellem de to 
Folk da ogsaa lidt efter lidt at svinde bort. Dette viste 
sig paa mange Maader, blandt andet ved Ægteskaber 
mellem de to Kongehuse. Men det mest forbavsende 
Tegn paa, hvor langt man i LØbet af 200 Aar var 
kommet fra Stemningerne paa Blodbad-Tiden, finder 
man i en Episode fra 1743. 

I dette Aar maatte den svenske Regering efter en 
tabt Krig mod Rusland, for at opnaa lempelige Betin
gelser, finde sig i at tage en Slægtning af den russi
ske Zar-Familie til TronfØlger. Mod dette rejste Dal-

Christian IV. 
Broncebuste paa Rosenborg, 

modelleret 1643 af Fr. Dieussart. 



karlene sig. De vilde have den danske Kronprins Fm
derik (V) til Arving i Stedet. Og disse Bønder og 
Bjergmænd, hvis Forfædre med Lyst og Glæde havde 
drevet »Jutarne« af Landet, de togede nu i store Ska
rer mod Stockholm for at tvinge Rigets mægtige til 
at vælge den cfa.nske Prins. MP.n Rf'gf'ringf'n, ,;nm kun 
tænkte paa at kØbe sig en billig Fred ved at tage den 
russiske Kandidat, lod sine Soldater splitte Dalkarle
nes Skarer paa Stockholms Gader. 

Nationalhadets Død 
Selvom der i tre Menneskealdre efter 1720 ingen 

Krige førtes mellem Danmark og 8verige, betød dette 
dog ikke, at alting var lutter Idyl mellem de to Riger. 
Diplomatisk var de som oftest i modsatte Lejre, og i 
deres Kabinetter spandt baade Kongerne og Udenrigs
ministrene tit mindre hyggelige Intriger mod hinan
den. Men i de Tider berørte den Slags ikke Folke
stemningen. 

Da man naaede til Napoleonskrigene, endte det dog 
med, at Sverige og Danmark igen blev draget ind i 
Krig med hinanden, og for Danmark medførte dette 
endda, at Norge skiltes fra Danmark i 1814. Det for
bavsende er imidlertid, at skØnt den svenske Stats
ledelse var Ophav til de haarde Betingelser i Freden 
i Kiel, bevirkede disse Begivenheder ingen Stands
ning i den stadige Forbedring af Forholdet mellem 
de to Folk. 

Fra 1840'ernes Begyndelse, da de skandinaviske 
Stemninger satte ind med megen Varme baade i Sve
rige og i Danmark, bortryddedes endelig de sidste 
Rester af den overleverede Uvilje mellem dansk og 
svensk. Derfor kunde Kong Oscar I i 1856 med fuld 
Ret og med Tilslutning fra begge Sider af Sundet ud
tale de berømte Ord: 

»Hii,danefter ar krig skandinaviska bri:ider emeUan 
en omi:ijlighet. Detta oryggliga beslut står med out-

Gustav II Adolf. 
Broncebuste af Hans van der Putt, 

Armliforvaltningen, Stockholm. 

Mindesmærket for Slaget ved Lund. 

plånliga drag inristat i de tvenne nordiska konungar
nes hjii,rtan, i de trenne skandinaviska folkens bri:ist.« 

Fremtids Liv af Fortids Strid 
For hvert Slægtled, som ~r gaaet siden da, er Baan

dene mellem det danske og det svenske Folk blevet 
knyttet fast.erp og fastPrf'. Df' forPnes af et voksende 
Fællesskab i materielle og aandelige Interesser; og 
Forholdene i Verden omkring dem lader dem føle 
dette intime mregtskab slat.lig l:>Læ1ke1e. De1Ior ha1 
Udviklingen ogsaa medført, at de mange Fællesople
velser, de to Folk har haft sammen gennem Historien, 
ikke længere skiller, men tværtimod forener, fordi de 
to Nationer har deltaget i de samme Begivenheder og 
erindrer de samme Navne fra gamle Dage. Op af Hi
storiens Ild og Blod er der paa den Maade vokset et 
Fællesskab om Fortiden, der vil være en frodig Gro
bund for dette Fællesskab om Fremtiden, som et be
standig voksende Antal af Danske og Svenske ser 
frem til med Haab og Spænding. 
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Haaret er 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Haar-Tonicum - det renser, styrker og stimu• 
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blpdt Fald. 
Skæl betyder Fare for Haaret - begynd i Tlde med 
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I 172 Aar har Fyens Stiftstidende holdt sine 
Forsvars,Idealer i Ære , de samme Idealer 
der giver sig Udtryk i "Folk og Værn"s Spa!. 
ter. Forholdene lægger en Dæmper paa den 
øjeblikkelige Udformning, men Aanden er 
uændret og vil blive det ud i Fremtiden. 

fyens Stiftstidende 
" de fyenske Hjems Rlad 



I Anledning af den danske Højskoles 100 Aars 
Jubilæum skriver Maskinmester J. Michelsen, der var 
Formand for Elevforeningen under sit Ophold paa 
Askov Højskole denne Hyldest til et Arbejde, der i 

Daq er liqesaa viqliqt, som da det blev startet. 

HØJSKOLEN OG 

VÆRNENE 
Af Maskinmester]. Michelsen 

I Aar fejres en Fest i alle vore Højskolefolks Hjerter. 
Mange tusind tidligere HØjskoleelever mindes deres 

Skoletid samt det gode Kammeratskab, der har bun
det dem sammen gennem Aarene. - Og ogsaa vi, der 
kom fra Værnene, forener os med dem i Ønsket om 
en lys og lykkelig Fremtid for HØjskolen. Vore Tan
ker gaar i Taknemmelighed tilbage til Pionererne, 
der skabte dette Værk, som har vakt Beundring hos 
Skolefolk i hele Verden. Thi i Dag er dens Ideer saa 
stærke som ingen Sinde, og et Kredsløb er ved at 
være endt. 

Højskolens Fødsel 
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var vort 

Aandsliv langt nede. Landet gennemlevede svære Kri
ser af forskellig Art. Først Inflationen, der endte i en 
endnu større Ulykke - Statsbankerotten i 1813; der
paa den største Ulykke af dem alle, Landbrugskrisen 
1818-28, der var foranlediget af lignende Forhold, 
som vi kendte dem i 1930'erne, nemlig store Prisfald 
paa Verdensmarkedet. Danmark mistede 2 gode Kun
der, Norge og England; Norge paa Grund af Adskil
lelsen i 1814 og England paa Grund af den ny engel
ske Toldlov for Korn. Store Dele af det danske Folk 
ejede ikke Penge til Brød, men maatte leve af Kar
tofler, der som altid var den fattiges Spise; - de me
get rige blev rigere, og de fattige blev endnu fattigere. 

Vort Skolevæsen stod paa et lavt Niveau, man var 
ikke kommet udover »Den indbyrdes Undervisning« 
med al dens Terperi; Undervisningen foregik paa dPn 
Maade, at en af de ældre Elever, en saakaldt MonitØr, 
dirigerede ved Hjælp af en FlØjte. Han kunde f. Eks. 
kommandere: »Der formeres Skriveskolli!«, hvorpaa 
Eleverne dukkede ned over Borde med Sand og af
ventede næste Ordre; thi Frederik den VI mente, at 
denne Skoleform vilde give et stramt og militært 
Folk, - et System, alle i Dag er enige om, ligger den 
danske Mentalitet saa fjern som tænkeligt muligt. 

Og saa blev Højskolen til 
Men efter Aaret 1824 kommer et Gennembrud, In

gemann skriver sine historiske Romaner, Grundtvig: 

»De levendes Land,« »Nytaarsmorgen« og Steen Steen
sen Blicher: »En Landsbydegns Dagbog« m.m. 

Og allerede da Grundtvig i 1821 var 38 Aar gam
mel, opstod Tanken om at oprette en folkelig HØ:i
sko!e i Sorø hos ham. Først i 1836 udkom imidlertid 
første Del af hans Skrifter om Hj21jskolen,. men Tanken 
om denne Skole begejstrede til Gengæld i den Grad 
Christian d. VIII, at det hævdes, at Ønsket om dennes 
Oprettelse var Kongens sidste Ord paa Dødslejet. 

Grundtvig hilste nemlig med Begejstring Stænder
forfatningens IndfØrelse i 1831 og Folkestyrets Frem
march; men han saa med Angst paa Fremtiden; for 
han saa, at det var tvingende nødvendigt at give Fol
ket Oplysning. Naar Folket skulde raadgive, maatte 
det ogsaa sættes i Stand dertil. Undervisningen skulde 
ikke ligge i det akademiske Plan, som kun et Faatal 
havde Adgang til. Den skulde være en Uddannelse i 
det demokratiske Styre, i alt hvad der er dansk og 
hØrer det danske Samfund til. Det levende Ord, ikke 
Bogen, var det bedste Oplysningsmiddel, og Fædre
landets Forhold skulde stadig være Undervisningens 
Hovedsag. 

Men Grundtvig saa tillige klart, at man ikke kunde 
bevare Landets aandelige og materielle Selvstændig-

Højskolelærer Emil Petersen med nogle Elever, hvoriblandt 
Forfatteren. (Frederiksborg Højskole.) 
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Fastelavnsfest paa Askov Højskole, 

hed med Ord og Amid alene, ja, han gik endda saa 
langt, at han ønskede et nordisk Forsvarsforbund. 
Han indsaa, at Historien stadig flytter fra Land til 
Land og fØlte sig overbevist om, at vi nu var kommet 
til i den tredie storhistoriske Periode, hvor det var 
Nordens Tur til at yde en Indsats. 

Grundtvigs Strid med Latinskolen - »den sorte 
Skole, hvor man lærer at stjæle med Tæerne,« gjorde 
ham til en varm og ivrig Forkæmper for den nordiske 
Aand i Stedet for den romerske, som havde været 
bestemmende i Aarhundreder. Han Ønskede, at vi 
skulde indpode Ungdommen vor faste Tro paa det 
nationale, paa en saadan Maade, at vi kom bort fra 
den nationale Selvtilstrækkelighed og ind i et univer-

Indreg. Vnrem.ærka-
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selt Forbund, ind til en Danskhed, der fØrte til en 
Forstaaelse af alle andre Folk, - til et Verdens
borgerskab. 

I 1844 rejste saa en Kreds af Grundtvigs Menings
fæller Rødding HØjskole, der efter 1864 flyttedes til 
Askov. hvor der tillige blev afholdt Eksercits og Sky
deøvelser. 1851 oprettedes Christen Kalds HØjskole i 
Ryslinge, der senere endte med at have Sæde i Da
lum. 

De mest kendte af de ca. 60 HØjskoler uf i Dag er: 
Askov, Ryslinge, Vallekilde, Testrup, RØdkilde paa 
Møn, Frederiksborg, Antvorskov, Roskilde, Uldum og 
Ollerup. 

Indre Mission har desuden siden 1887 oprettet Sko
ler bl.a. i Haslev, Faarevejle og Hillerød; og i Esbjerg 
er der ligesom i Roskilde en socialistisk ledet Arbej
derhøjskole. Endvidere findes Højskoler i SnoghØj og 
København. Elevantallet ligger for samtlige Højskoler 
omkring 7000. 

Højskolen i Dag 
HØjskolen er ikke en Enhedsverden; men hver HØj

skole er præget af forskellige Faktorer, ofte er det 
saadan, at Forstanderens Indstilling bærer Skolen. 
Dette er dog ikke Tilfældet overalt, - f. Eks. bestaar 
LærnkrPdsPn paa Askov nPtop af jævnhyrdigP- Mænd 
med Forstanderen i Spidsen. 

DPrimorl kan man ta]P om forskPlligP fl)Sjskohi
ideer: En Skole sætter f. Eks. det nyno-l"diske Problem 
hØjt, saaledes som det er Tilfældet med Frederiksborg 



Højskole, en anden dyrker Mu.sik, en tredie Gymna
stik o.s. v. Og det vil oft.e værP Forstanderens »Hjer
tefag«, der kommer til at præge Skolerne. Vor eneste 
udvidede HØjskole - d. v. s. fleraarige Skole - er 
As-kon. IT p.1· Pr TTnd1.•rvisningon i hØjcrc Urud lagt an 
paa en mere kundskabsberigende Basis. Studenter kan 
saaledes modtage Manuduktion til Filosofikum. 

Selma Lagerl0ff udtalte engang om netop Askov 
HØjskole, at denne ikke var en Højskole, men en 
Fæstning hvor de Kræfter samlede sig, som ikke lod 
sig kue af Nederlaget i 1864 eller fØre ud i en farveløs 
Internationali-sme nf Georg Brandes, - en Fæst
ning, hvor man samlede sig om det nationale og aan
delige Liv for at finde Styrke til at overvinde de 
Vanskeligheder, der møder os ogsaa i Dag. -

Højskolerne Ønsker, at Eleverne skal opfatte Sko
len som et Hjem; og for at opnaa dette, er det almin
deligst, at Lærere og Forstanderpar bor paa Skolen 
og praktisk talt lever hele deres Liv sammen med 
Eleverne. Jævnligt samler Forstandere og Lærere 
derfor Eleverne om sig i deres private Værelser for 
at tale sammen med dem o:tn de mange brændende 
SpØrgsmaal, der ligger dem paa Sinde. 

De sidste Aar har bragt en stærk Stigning i Interes
sen for politiske, Økonomiske og religiøse SpØrgsmaal. 
- Og den danske Ungdom af i Dag er vaagen. Man 
sporer en stærk Higen hos den efter noget at tro paa, 
en Søgen efter en ny Moral; her mener Højskolerne, 
at det »folkelige« bestaar i, at give hvad man har i 
sig til Fællesskabet og søger ikke at paatrykke Ele
verne en særlig Livsanskuelse. 

Thi Højskolen er fØrst og sidst en Vækkelsesskole; 
den vil ildne og modne Ungdommen til at blive gode 
Samfundsborgere, der er i Stand til at se ud over 
Partierne paa en saadan Maade, at Folkestyrets Sam
hØrighed ikke forstyrres. Meningen er, at Ungdom fra 
forskellige Samfundslag og med forskellige Livsan
skuelser skal mØdes og tilbringe et halvt Aars Tid 
sammen og danne et Fællesskab i Fædrelandskær
lighed. 

Afsporet Ungdom findes ikke -
Mon der er noget, der kan sammenlignes med Livet 

paa en dansk HØjskole? Mest farverigt er det vel paa 
de Skoler, hvor der findes baade Piger og Karle -
thi her fristes sidstnævnte ikke til at springe Mor
genbarberingen over eller til at møde med Morgensko. 
"Afsporet Ungdom« findes ikke paa Højskolerne, Pi
ger og Karle omgaas hinanden paa en frisk, naturlig 
og kammeratlig Maade. Forældrene kan trygt sende 
deres Døtre - og SØnner paa Højskole. Alt er yderst 
demokratisk, alle lever under samme Vilkaar, spiser 
samme Kost og har de samme spartanske Beboelses
forhold. »Fine Fornemmelser« bliver hurtigt pillet ud 
af en. Dagen gaar med Undervisning og Aftenerne 
med Forberedelse til næste Dag, Løsning af Opgaver 
- og Diskussion. Det er utroligt, hvad Eleverne faar 
ud af et saadant Højskoleophold, man forstaar godt, 
at dette er i Stand til at præge dem for Livet. 

Gaar man en Aften eller Nat rundt om Skolen og 
ser paa de mange Lysstriber fra Mørklægningsgardi
nerne, faar man Indtrykket af, at HØjskoleelever ikke 
er underkastet de almindelige menneskelige Love med 

Hensyn til Nattesøvn; det er en utrolig Energi1 der 
udfoldes - 1 og særlig bemærkelsesværdigt, da Sko
lerne jo baade er karakter- og eksamensfri. 

Kammeratskabet er straalende, og Eleverne fØler 
:sig -'>iærk.i knyttet til Skolerne - :b!leverne, Lærerne 
og Forstanderne. Man har set Elever cykle fra Vend
syssel til Frederiksborg for at deltage i et Sommer
elevmØde. 

Tidligere HØjskoleelever vinder som Regel deres 
Egns Tillid og staar ofte som Ungdomsledere i For
eninger qg Sammenslutninger1 og en stor Del af Høj
skolP1mgd0mmqn er sluttet op om Planen .(01 GOte
borgskolen, som Højskoleforstander C. P. 0. Christian
sen fra Frederiksborg Højskole og Dr. Kjær fra Askov 
har gjort sig til Talsmænd for. Her Ønsker man, at Eli
ten af nordisk HØjskoleungdom m.fl. skal mødes til 
Fællesarbejde i Fremtiden. For de unge Ønsker selv at 
bære deres fremtidige, politiske Ansvar. - De op
levede, hvad Flugten fra Ansvaret førte til. 

Kredsløbet sluttes 
Selv om der ili:ke drives Eksercits eller Skydeøvel

ser paa HØjskolerne i Dag, har Befalingsmændene fØlt 
sig naturligt hjemme paa HØjskolerne; de har fØlt at 
være sammen med prægtige danske Kammerater, der 
kunde tale sammen og i Fællesskab og Tillid være rede 
til at hjælpe hinanden gennem den Tid, der kommer, 
hver paa sin Plads. Vi er alle vigtige Led i det Gen
opbygningsarbejde, der skal gøres for vort Fædreland. 

De Befalingsmænd, der har været paa HØjskole i 
disse sidste Aar, anede i Starten ikke ret meget om 
HØjskolen og dens Væsen; og det er vist ogsaa rigtigt, 
at Højskolen gennem en Aarrække var kommet til at 
staa Værnene fjernere og fjernere, selv om Grundtvig 
havde villet det modsatte. 

Tilnærmelsen omkring Aarhundredskiftet, populært 
kaldet »Sablen og den blØde Hat«, hvor en Del Be
falingsmænd gik paa Højskole, og hvor Tankerne om 
Landstormen fødtes, faldt uheldigt ud, fordi man 
endnu ikke var moden nok til at indse, at ihvorvel 
baade Værnene og Højskolen havde noget at give 
hinanden, saa maatte Højskole forblive at være HØj
skole - og Værnene Værn. 

Men i Dag mødes Høj-
skolen og Værnene at
ter; og vi fra Værnene 
Ønsker af hele vort Hjer
te, at stadig større og 
stØrrP Dele af den dan 
ske Ungdom maa blive 
delagtiggjort i den Med
borgerundervisning,som 
gives paa vore Højsko
ler.-Vi Ønsker,at Sam
virket mellem Højsko
len Værnene og mellem 
de nordiske Folk maa 
vokse sig stærkere og 
stærkere, saa at vi kan 
naa til det Norden, som 
Grundtvig drømte om, 
- og slutte et 100-aarigt 
Kredsløb. 

,r 

Fra Ugens Lysbilled-Avis paa 
Frederiksborg Højskole. Karri
katur af Forfatteren, der har 

»lagt Uniformen«. 
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Fyns Tidende 
<Jfiwfigsf og bedst 

Køb altld paa Rejse Morgenbladet Fyns Tidende 

l Hold Fyns største og bedste Blad' 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

F. L. SM I DTH & CO. A/s 
Ingeniører og Maskinfabrikanler 

Veslergade 33 · København K. • Telefon C. 6098 

A/s CHR. BOLDSENS EFTF. 
JERN- & STAALFORRF.TNING 

RANDERS 
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Reservere! 

Hovedstadens 

Brugsforening 
A. m. b. A. 

. Automobiler og Generatorer 
Salg og 

Finsensvej 50 

Service 

Central 2 604 

0) 
DIESELMOTORER 

50-2000 HK 

Totakt 

Firetakt 

MØLLER & JOCHUMSEN A/s 
HORSENS 



PLYVEM.A.SEIKER 
TRANSPORTLUFTFARTØJER 

.Jlf Kaptajn John Foltmann 

Under den nuværende Krig har Flyvemaskinerne 
pille:: en uhyre Rolle som Tr.ansportluftfartØjer, og 

begge de krigsførende Parter har i videst mulig Grad 
benyttet sig af de Fordele, som Lufttransporttjenesten 
medføre:-. 

Tyskec"ne var de fØrste, som anvendte Flyve
maskinen i større Stil, hvor det gjaldt om hurtigst 
muligt 1:t flytte Tropper fra det ene Sted til det an
det, elle:'.' hvor langt fremskudte Enheder skulde have 
tilfØrt Forsyninger, og under Operationerne i Polen, 
Norge, Holland, Belgien, Frankrig, Jugoslavien, Kreta, 
Nordafrika samt under Krigen paa Østfronten har de 
tyske Transportflyvere været i livlig Virksomhed. 

Forsyninger fra Luften 
Under Felttoget i Polen blev de fremskudte Panser

afdelinger forsynet med Proviant, Ammunition og 
Brændstof fra Luften. Kunde LuftfartpJjerne ikke lan
de, blev Lasten kastet ned med Faldskærme. I enkelte 
Tilfælde blev der ogsaa foretaget større Omgruppe
ringstransporter pr. Flyvemaskine, hvorimod der kun 
i ringe Udstrækning fandt Landsætning af Fald
skærms:ropper Sted. 

Under Operationerne i Norge var det Luftinfanteri, 
som erobrede de norske Flyvepladser, og derefter 
fulgte e:i Strøm af Transportluftfartøjer med Tropper 
og Materiel. 

I Holland var det de luftbaarne Tropper, som frem
skyndeo.e Afgørelsen ved at erobre de vigtige Flyve
plads.er og Broerne ved Maas, hvorved Landets For
svar sp~ittedes. 

Ved Operationerne i Belgien og Frankrig blev de 
stærke Spærringer ved Ardennerne taget i Ryggen af 
Faldskærmstropper. 

Under Felttogene mod Jiigoslavien blev de tyske 
Panserstyrker ligeledets forsynet fra Luften, og under 
Operationerne imod Grækenland blev Korinth, Nøg
len til Peleponnesos, taget af Faldskærmstropper. 

Under Operationerne mod Kreta gjorde de tyske 
Lufttransportenheder deres hidtil største Indsats. Efter 
Bombeangreb paa Flyvepladserne blev der landsat 
Faldskærmstropper, som først erobrede Flyvepladsen 
Malerne, hvorefter der blev l;mdsat flere Tropper 
baade med Faldskærm, Svæveplaner og Transport
flyvemaskiner. 

Under Krigen paa Østfronten har Transportflyve
enhederne gentagne Gange været ude for haarde Prø
ver, paa Grund af de lange Forbindelseslinier og de 
daarlige Veje. Indesluttede Troppeafdelinger er ved 
flere Lejligheder blevet forsynet fra Luften. Bl. a. fik 
den 16. tyske Arme, der var indesluttet ved Staraja 
Russia i 2lh Maaned, alle sine Tilførsler ad Luftvejen. 

Krigen i Nordafrika gav ogsaa de tyske Transpo::-t
flyvere noget at bestille, og det var store Mængder 
af Tropper og Forsyninger, som gik ad Luftvejen til 
Afrika, 

Man faar i det hele taget et godt Begreb om Ty
skernes omfattende Transporter ad Luftvejen ved at 
hØre, at der i Løbet af Krigens første fem :Maaneder 
blev foretaget ialt 30.000 Transportflyvninger med en 
sammenlagt Flyverstrækning paa 32 Millioner Kilo
meter. Den Last, som blev transporteret under disse 
Flyvninger, svarer til 800 fuldt lastede 15 Tons Jern
banevogne, 

Junke1•s Ju. 52 

De Flyvemaskiner som Tyskerne i første Række har 
anvendt til disse Transporter har været Junkers Ju 52, 
en veltjent Flyvemaskinetype fra Førkrigstidens Ll:ft
trafik. Det er et 3-motoret Metalmonoplan, som op-
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rindelig blev bygget til Trafikbrug, og som ogsaa har 
været ar..vendt hertil paa talrige Luftruter hele Ver
den over. Den kom paa Markedet i 1934, og efterhaan
den blev den taget i Brug af 26 forskellige Landes 
Luftfartselskaber. Som Trafikflyvemaskine var den 
indrettet til at kunne medføre 16 Passagerer samt en 
Besætnir:g paa 3 Mand foruden Post og Gods, men 
som Troppetransportmaskine slæber den endnu mere. 
Alle de magelige, polstrede Lænestole er blevet fjer
net og erstattet med primitive Træbænke langs Kabi
nens Sider, og de har givet Plads til 20 Mand med 
fuld Udr:tstning, I givet Fald kan den imidlertid rum
me endnu mere. Naar det drejer sig om kortere Flyv
ninger, og Start- og Landingsforholdene er gode, kan 
Ju 52 slæbe helt op til 40 Mand ad Gangen. Saa man
ge var der f. Eks. i hvert Luftfartøj, da Ju 52 under 
den spanske Borgerkrig blev benyttet til Overførelse 
af Tropper fra Spansk Marokko til Spanien. 

Ju 52 er efter Nutidens Maalestok ikke ret hurtig; 
åens Marchhastighed er ca. 200 Kilometer i Timen, 
men det er imidlertid tilstrækkelig til de forholdsvis 
korte Strækninger, som Luftfartøjet har været an
vendt til. Ju 52 har jo nemlig arbejdet paa de indre 
Linier, hvor Kravene til gode Start- og Landingsegen
skaber i de fleste Tilfælde spillede en større Rolle end 
Hastigheden, og det bliver 
vanskeligt at finde en Fly
vemaskinetype, som til
fredsstiller disse Krav bed
re end Jt:. 52. 

For et Aars Tid siden tog 
Tyskerne dog et betydeligt 
større Luftfartøj i Anven- . 

Curtiss-W1·:ght, 
Commando 
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Transportluftfartøj 
før Starten. 

delse til Transportbrug, 
nemlig Typen Me 323, som 
kan medføre 140 Mand. 
Foruden denne og den vel
tjente Ju 52 har de tillige 
anvendt Ju 90, Fw 200 
»Condor« og Heinkel 126 
som Transportluftfartøjer. 

Hvad de Allierece angaar, 
har de indtil for et Aars
tid siden kun i rbge Grad 
anvendt Troppetansport
luftfartØjer og Transport
svæveplaner. Baade Eng
lænderne og Amerikaner
ne skabte sig imidlertid og
saa Lufttranspor;:enheder, 
og de kom i Funktion un
der Erobringen af Sicilien, 
hvor der bl.a. blev land-
sat Faldskærmstropper og · 

Luftinfanteri pr, Svæveplan, da det gjaldt on. snarest 
muligt at skaffe sig Brohoveder og Støttepw:kter paa 
Øen. Næste Gang de allierede Transportluftfartøjer 
blev anvendt i større Stil paa lignende Maade, var 
under den nylig stedfundne Invasion i Nom1andiet. 
Tallene herfra er imidlertid endnp. ikke tilgængelige. 

Derimod har Englænderne og Amerikaneme i ud
strakt Grad, medens Kampene i Afrika stod paa, be
nyttet Transportluftfartøjer til Befordring af vældige 
F01·syninger fra Amerika over Sydatlanten og Afrika 
til Tropperne i Nordafrika og det mellemste Østen. 
Da Middelhavet i denne Periode var delvis spærret 
for SØtransporter, maatte de Allierede nem:ig finde 
paa andre Udveje for at kunne forsyne deres Tropper, 
og en af disse var altsaa Etableringen af et storstilet 
Lufttransportsystem fra Vestkysten .af Afrika til 
Ægypten. Her ydede det amerikanske Luftfartselskab 
Pan American Afrways værdifuld Hjælp. 

»Skytra.in« og »Skytrooper« 

I de Allieredes Lufttransporttjeneste er der navnlig 
tre Flyvemaskinetyper, som har baaret Hovedbyrden, 
nemlig Douglas DC 3, Curtiss C-46 og Douglas DC 4. 

Douglas DC 3 er en· velkendt Trafikflyvemaskine, 
Øli§i!.~ 



C-54 Skymaster. 

som ikke alene har været anvendt paa 
talrige amerikanske Luftruter, men 
som ogsaa har været benyttet paa eu
ropæiske Luftruter, og endnu anven
des af c.et svenske Luftfartselskab 
»Aerotransport«. Da den amerikanske 
Hærs Luftvaaben overtog DC 3'erne, 
fik Typen Navnet »Skytrain« eller 
»Skytroop~1·«. Den er et tomotoret Me
talmonoplan. Trafikudgaven havde en 
Fuldvægt paa 11.250 kg; hvorimod 
den mili:ære Types Fuldvægt er 
helt oppe paa 14.500 kg, d. v. s. en 
Nyttelast paa 2,5 Tons over en Flyvestrækning paa 
1600 km. Troppetransportudgaven »Skytrooper« kan 
medfØre 28 Soldater foruden en Besætning paa fire 
Mand. Marchhastigheden er 270-280 Kilometer i Ti
men. Typens længste Flyvestrækning er 2400 km. 

Til længere Flyvninger anvendes Typen Cm·tiss
Wright C-46 Commando, et tomotoret Metalmonoplan, 
hvis Fuldvægt er ca. 20.000 kg. Nyttelasten er ca. 4,5 
Tons, hviTh:et svarer til 40 Faldskærmssoldater eller 
flere saakaldte »jeeps«, d. v. s. smaa Biler, foruden 
Besætning paa 4 Mand. 

,) Skymastel'« 

Til endr.u længere. Flyvninger, f. Eks. over Atlan
terhavet, findes der to Udgaver af Douglas DC 4, som 
begge kaldes »Skymaster«, nemlig Troppetransport
udgaven C-54 og Lastflyvemaskinen C-54 A. 

C-54 ve; er 30 Tons, og dens Nyttelast er 5, 7 Tons 
eller 42 Fassagerer paa kortere Strækninger og 28 
Passagerer paa længere'Stræktjinger. Som Ambulan
celuftfartøj kan den medføre 54' Baarer. Lastudgaven, 
C-54 A, kan medføre 6,5 Tons Last, og dens March
hastighed ligger paa 320 km/T. Det er et Metalmono
plan med fire Motorer hver paa 1850 HK. Det var 
Typen C-54 A, der blev anvendt paa Godsluftruten 
over Afrika. 

Ogsaa »Skymaster« var 
oprindelig bygget som Tra
fikl uftfartØj, men naaede 
ikke at blive anvendt som 
saadan. Da U. S. A. kom 
med i Krigen lagde det 
nemlig ikke alene Beslag 
paa de Serier, der var un
der Bygning, men forøge
de tillige Byggeprogram
met i ret stor Maalestok. 

Foruden disse tre nævn
te Typer anvender Ameri
kanerne ::lere andre til 
Transportbrug, bl. a. Con
solidated C-87 Liberator, 

Martin Mars Flyvebaad 

Lockheed 18 Lodertar, Boring 307 StratoUner 1:amt de 
store SØluftfartøjer Boeing 314 (Clipperen), Conso
lid'ated Co1"0nado og Catalina samt den firemotorede 
Luftkæmpe Martin Mars, der kan medfØre over 100 
Mand. 

Lufttl'a11s11ort efte1• K1·igen 
Naar Talen har drejet sig om den kommende civile 

Lufttrafik efter Krigen, har mange været af den Me
ning, at de talrige BombefartØjer, som efterhaanden 
er blevet bygget, maatte være velegnede til et blive 
anvendt paa Luftruterne. Men det tror jeg irl:ke vil 
blive Tilfældet. Langt de fleste Bombertyper egner 
sig nemlig slet ikke til civilt Brug, af den simple 
Grund, at de ikke er tilstrækkeligt rummelige og ikke 
kan indrettes tilstrækkelig komfortable til Passage
rerne. De kan slæbe en stor Last med sig - men deres 
Rumindhold er for ringe. Dertil kommer de vældige 
benzinslugende Motorer, som vil belaste et privat 
Luftfartselskabs Økonomi i en alt for uhyggelig Grad. 

Derimod er der en Chance for, at de mange Trans
porttyper vil kunne anvendes til Trafikbrug. ::Je fle
ste af dem er jo oprindelig konstrueret som Trafik
luftfartøjer, de er rummelige, og den Hurtighed, de 
er bygget til, passer bedre ind i et Luftfartselskabs 
Økonomiske Rammer. 
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Eksamen paa Ljungbyhed-Flyveplads. 

jonetten har ikke mistet sin Betydning. 
:kov og Mørke gælder det om at slaa til 
lydløst og hurtigt. 

dfolksangrebet sætter ind. 
i Storm-Pioner klipper sig gennem 
(traaden. 
dgift mod :.Granatschock« - en 3 kg 
·ængladning detonerer nogle Meter fra 
kningen. 

t en Øvelse i Stockholms Forstæder. 

rmbaad krydser en Elv . 

.rfods«-March - ikke for at spare paa 
vlerne, men for at hærde Fødderne. 



Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne. VII 

Af Magister Lars Rostrup Bøyesen 

Omkring 

<aahrtmanns 

LEONORE CHRISTINE 
Interessen for Historiemaleri er minimal indenfor 

moderne dansk Kunst, som hovedsagelig beskæfti
ger sig med det nutidige og i sin Karakter kun er 
lidet tilbageskuende. Vi skal dog kun kort tilbage i 
Tiden, til den Mand, der har uddannet saa godt som 
alle de Malere, der har betydet noget indenfor de to 
sidste Menneskealdres Maleri, for at staa overfor en af 
Danmarks betydeligste - ja maaske den betydeligste 
- Skildrere af historiske Motiver, nemlig Kristian 
Zah1·tmann (1843-1917). 

Zahrtmanns Talent og hele Præg som Historiema
ler er af en ganske speciel Beskaffenhed, noget, man 
bØr holde sig klart, naar man betragter hans Kunst 
og søger at vurdere den. Tager man saaledes Zahrt
manns Livsværk op til en samlet Beskuelse, virker 
det paafaldende, hvorledes det fØrst og fremmest er 
Histm:iens Kvindeskikkelser, der har interesseret ham, 
Maria Stuart, Marie Grubbe, Dronning Christina og 
fØrst og sidst Leonore Christine, for at nævne nogle 
af de vigtigste Personligheder fra hans Galleri. Fæl
les for alle disse Kvinder er, at de har haft en tragisk 
Skæbne, at deres Bane har tegnet sig som en Kurve, 
der begynder paa str.aalende Vis oppe i de hØjeste 
Sfærer og, forskyldt eller uforskyldt, pludselig tager 
en brat Drejning ned i Støvet. Karakteristisk for 
Zahrtmann er det, at han ikke interesserer sig for at 
give Skildringer af den glansfulde Del af disse Kvin
ders Liv, det er kun det tragiske Afsnit, der har 
fængslet ham. Eller maaske det heroiske, thi det er 
det heroiske Moment, han hele Tiden søger at under
strege, Maria Stuart er saaledes fremstillet Ansigt til 
Ansigt med Døden, siddende ved et Alter Natten fØr 
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§J;ffeJer 
sin Henrettelse, og Leonore Christine bliver atter og 
atter skildret i sit trange Fængsel i Blaataarn eller 
i sin lille Stue i Maribo Kloster; kun rent U.."l.dtagel
sesvis ser vi hende i hendes lykkelige Dage. Mindre 
ophØjet er Skildringen af Dronning Christ~na, der 
under sit halvt tvungne l:alvt frivillige E.xi:. i Rom 
søger at faa Tiden til at gaa med at ryge Kridtpibe 
i sine Hoffolks Nærværelse, en Scene, der vei savner 
det store heroiske Præg men. til Gengæld giver et 
træffende Indblik i Personens Karakter. Fælles for 
alle Billederne er det dog, at Billederne viser Episoder 
af Heltindernes Liv, hvor disse har deres yderste 
Sjælsstyrke behov, disse Kvinder, der alle har kendt 
bedre Dage og nu hver paa deres Vis maa søge at af
finde sig med deres Skæbne. Efter det her anførte vil 
det sikkert staa klart, at det psykologiske Moment i 
Skildringen for Zahrtmann har spillet en ga:iske af
gørende Rolle. Dette understreges yderligere af hele 
Udvælgelsen og Tilrettelæggelsen af Motivet. Det fal
der stærkt i Øjnene, at Zahrtmann praktisk talt al
drig vælger i sig selv dramatiske Scener for sin Be
handling, saaledes som de ::leste andre Histor:.emalere 
Verden over har gjort det. Ved netop ensidigt -at 
lade hele Billedet staa · og falde med en maaske i 
sig selv ganske stillestaae:i.de psykologisk s:;rildring, 
har han gjort sig Arb~jdet tifold sværere, men til 
Gengæld opnaaet at forlene sine Værker med en, bort:.. 
set fra de maleriske Kvaliteter, rent menneslælig LØ-



cUghed, som alene vil være tilstrækkeligt til at for
beholde dem en fremskudt Plads indenfor dansk 
Aandshistorie. Det er netop, fordi disse Billeder ikke 
blot er dygtigt Teater med straalende Dragter og in
citerende Iscenesættelseskunst, de hævder deres Vær
d.i. Zahrtmann har dog paa ingen Maade underkendt 
de ydre Effekters Betydning, hans Motiver til Tider 
formeligt bugner af historisk Inventar og svundne Ti
ders farverige Dragter, der er skildrede med en næ
sten orientalsk sanselig Stofglæde. Men bag disse 
mere tidsbundne Attributter er det det menneskelige, 
vi fængslet af; - vi mærker, at de historiske Perso
ner ildre er opfattede som fjerne, historiske Skygger, 
men oplevede med en sjælden Intensitet som nutidige, 
menneskelige Væsener af Kød og Blod. Det er som 
om Zahrtmann har gjort deres Liv til sit, eller maa
ske rettere sit Liv til deres. Hans Personer er blevet 
Talerør for Følelser og Stemninger, som dannede 
Grundtemaet i hans egen Tilværelse. 

Ingen anden historisk Personlighed giver som 
Leonore Christine Udtryk for Zahrtmanns egen Per
sonlighed. Det er vel ogsaa Grunden til, at han er 
blevet ved med at kredse om dette Motiv gennem 
hele sin 3:unstnerbane, Leonore Christine er blevet 
Ledemoti,Tet i hans Kunst som det var blevet det i 
hans Liv. 

Det er vist almindeligt kendt, at Zahrtmann var 
ugift og forblev at være det. Han nærede nok en vis 
abstrakt, sværmerisk Hengivenhed for Kvinden, men 
det har næppe været foreneligt med hele hans Ind
stilling at binde sig til een enkelt, en der alligevel 
ikke vilde være i Stand til honorere de ideale Krav, 
som i hans Øjne kun var opfyldt af eet eneste Væsen 
paa denne Jord, nemlig hans Mor. Fra sin Fødsel til 
sin D_ød b~ev Zahrtmann ved at staa i det allersnæv
reste og mest hengivne Afhængighedsforhold til Mo
deren, noget, der utvivlsomt maa have hemmet ham 
i hans Bevægelsesfrihed, men som paa den anden 
Side har :ilfØrt ham en betydelig sjælelig Kraft og 
faaet en stor Betydning for hans Kunst, fordi han som 
den Kunstner, han var, evnede at omforme og subli
mere rent personlige Følelser i et kunstnerisk Udtryk. 
Det turde være hævet over enhver Tvivl, at Zahrt
mann har identificeret Leonore Christine med sin 
Mor - han har hos Leonore syntes at finde alle de 
store Egenskaber, som den ideale Kvinde i hans Øjne 
burde besi'.ide, og i hans Fantasi har hun levet i hans 
Mors Skik~else. Zahrtmann har gentagne Gange ud
talt sig om Forholdet i Breve til sine Venner. Etsteds 
skriver han saaledes om Leonore Christine »Mig synes 
det, som om der aldrig hverken har været bedre eller 
forstandigere Kvinde, og jeg sympatiserer saa fuld
stændig med den mindste af hendes Handlinger.« Og 
til ModereTI- skriver han »Ja, kære Moder, Du undrer 
Dig maaske over mine J_øjerlige Forelskelser [i Leo
nore Christine], men jeg tror, at de ere en Nødven
dighed for mig, maaske alle en Tribut til den Kærlig
hed til KYinden, som Du med Din Modermagt har 
paan_ødt mig, og hvorfor jeg hver Dag er Dig tak
nemlig. Du var den fØrste, jeg var forelsket i, og er 

Leonore Christines 2. Fængselsdag i Blaataarn. I Baggrunden 
den fordrukne Slotsfoged og hans to Kvinder. 

jeg end nu tit og mange Gange skudt, saa tror jeg, 
at det er, fordi jeg ser noget af Dig i dem alle ... « 

At Zahrtmann blev opmærksom paa Leonore Chri
stine beroede nærmest paa en Tilfældighed. Historisk 
interesseret, som han var, havde han faaet den Tanke 
at ville male et Billede af den lærde Adelsdame og 
Folkevisesamlerske Karen Brahe (1657-1736), hvor
for han begyndte at sætte sig ind i Litteraturen om 
dansk Historie fra Slutningen af 1600-Tallet, og gan
ske naturligt stødte han her gentagne Gange paa Leo
nore Christine. 

F_ørste Gang, han giver Udtryk for sin Interesse for 
hende, er i et Brev til Moderen af 3. December 1868. 
Yderligere bestyrket i sin Kærlighed blev han, da 
»Jammersmindet« i 1869 blev udgivet efter det for
nylig i Østrig genfundne Origiinalmanuskript. Han 
fik Bogen foræret af sine to gode Malerkammerater 
Otto Haslund og Pietro Krohn og slugte den med den 
største Interesse. Foreløbig nøjedes han dog med at 
tegne et Par mindre Skitser til Optrin fra Jammers
mindet. Selvom han næsten kunde Teksten udenad, 
havde han vanskeligt ved at finde frem til en Scene, 
som .afgØrende egnede sig for en malerisk Behandling. 

Det afgØrende Puf fremad fik han f.Ørst, da Opgaven 
til den Neuhausenske Præmiie for Aaret 1870 blev 
offentliggjort og kom til at lyde i:;aa »En Scene af 
Leonore Christines Fængselsliv«. Den 27-aarige Zahrt
mann kastede sig over Opgaven med Liv og Lyst; han 
valgte at skildre en Episode fra Kongedatterens an
den Fængselsdag i Blaataarn, den 9. August 1663 (se 
Billedet), hvor hun fornemt tilbagetrukket sidder paa 
sin Seng, urørlig og hØjt hævet over Baggrundsfigu-
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rernes, den fordrukne Slotsfoged og hans to Kvinders 
simple Lader og Snak. Zahrtmann vandt den efter
tragtede Præmie, og han havde fortjent den. Svælget 
mellem de to Parter er psykologisk velmotiveret og 
anskueliggjort, fyldt med Spænding, selvom Scenen 
som saadan en ret udramatisk. Billedet er fornylig 
havnet paa Statens Museum for Kunst som Gave fra 
en Velynder. 

Dette Billede skulde blive Indledningen til en næ
sten uendelig lang Række Leonore Christine-Billeder. 
Søger man under eet at overskue Zahrtmanns Livs
værk, ser man, at Leonore praktisk talt aldrig har 
ladet ham i Fred. Lige fra 1868 til 1916, Aaret fØr sin 
DØd, vedblev han at tumle med Motivet og alt i alt 
har han udfØrt lidt over hundrede Billeder, Studier, 
Tegninger og Skulpturer med Tema hentet fra Jam
mersmindet. Heri er ogsaa medregnet de Portrætskit
ser, han malede og tegnede efter Moderen for direkte 
at anvende dem ved Udformningen af Leonore. 

Zahrtmann plØjede sig ikke systematisk gennem 
Jammersmindet i den Forstand, at han begyndte med 
Leonores første Fængselsdage og endte med hendes 
LØsladelse. Han er tværtimod sprunget rundt i .Stof
fet, snart skildrer han hende fromt læsende i sin Bibel 
(se Billedet), snart staar hun med en monumental 
Gestus og forlanger at komme »ud med Maner«, og 
snart er Fængselsvagten ved at klæde hende af for at 
berøve hende hendes Værdigenstande. Imidlertid 
holdt Zahrtmann sig ikke blot til Jammersmindet. 
Han søgte ligesom at afrunde Helhedsbilledet ved og
saa at søge Motiver i hendes Liv forud for og efter 
Fængselsopholdet for tilsidst at ende med hendes DØd, 
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Leonore Christine 
i Blaataarn. 

hvor ·Familien staar opstil
let i to Rækker omkring 
hendes mægtige Seng, hvor 
hun med en favnende Be
vægelse tager Afsked med 
dem alle. Vi har paa den 
Maade alle Faser af hen
des Liv repræsenteret, lige 
fra hun som ung Konge
datter staår i den sneklæd
te Frederiksborg Slotspark 
til hun som gammel hvid-
haaret og lidelsesmærket 

Kone sidder i Maribo Kloster. Men heller ikke her
med lod Zahrtmann sig nøje. En enkelt Gang tager 
han saaledes fat paa Scener, hvor Leonore ikke selv 
optræder, men som alligevel har faaet indgribende 
Betydning for hendes Liv. 

Der sigtes her i fØrste Række til det berømte Bil
lede af Sofie Amalies DØd i 1685. Sofie Amalie, Fre
derik den 3.s Dronning og dermed Leonore Christines 
Svigerinde, var hendes mest forbitrede 3'jende, og 
det var faktisk hendes Skyld, at hun kom til at op
holde sig i Blaataarn i de 22 lange Aar. Zahrtmann 
har skildret den gamle Enkedronning, so:n han vel 
næsten har fØlt som sin personlige Fjende, med den 
mest indædte Afsky og Lede. Selv Ansigt til Ansigt 
med Døden ligger hun ifØrt al sin Pragt og omgivet 
af jordisk Gods og Guld, medens sønnen Christian 
den 5. knæler foran hende. Hendes gustne og ind
faldne Ansigt er fortrukket i en uhyggelig Grimasse. 
Det er som om Zahrtmann ad tent koloristisk Vej i 
dette Billede har Ønsket at indgive Beskuesen et sjæ
leligt Ubehag som ligesom har skullet vir~e bestem
mende for hans Indstilling overfor DronniI:gen. Frem
hæves bØr blot en· enkelt Farvekombinaticn som An
sigtets lillagraa Hud og Kjolens lyserøde S!Øjfer for 
at man kan faa et Begreb om Zahrtmanns Virkemid
ler. Sofie Amalies DØd aabnede direkte Vejen for Leo
nores Frigivelse, og saaledes har DØdsscenen sin nære 
Tilknytning til hendes Historie. Zahrtmanr_ har ogsaa, 
maaske for at gøre Leonoreskikkelsen mere rumlig og 
haandgribelig, lejlighedsvis modelleret ::lende som 
Skulptur. Foruden Studier af hendes Ansigt, hvortil 
han benyttede Moderen som Model, har han flere 



Gange, især i sine senere Aar, tumlet med at skildre 
hendes Udgang af Fængslet: med en talende Gestus 
slaar hun ud med Haanden, medens Tjenerinden leder 
hendes Skridt. Det var Zahrtmanns Tanke at rejse 
Skulpturen i Bronce som Monument paa GraabrØdre-· 
torv - den gamle Ulfeldts Plads, hvor Corfitz Ulfeldts 
Skamstø:te i sin Tid havde staaet og ligesom paa den
ne Maade rehabilitere Familien - men det kom al
drig længere end til Forarbejderne i mindre Format . 

• 
Rammerne for denne Artikel tillader ikke at kom

me ind paa hver enkelt af Zahrtmanns Leonore Chri
stine-Fremstillinger, skønt Opgaven i sig selv er saare 
fængslende. Vi har maattet nøjes med at paapege en 
Række fundamentale Kendsgerninger, der maaske kan 
virke son Introduktion til denne mærkelige og i dansk 
Kunsthistorie ganske enestaaende Billedcyklus. Til
føjes bØr det maaske til Slut, at Leonore Christine i 
Moderens Skikkelse aldrig slap sit Tag i Zahrtmanns 
eget Liv. Den 22. Juni 1917 bukkede den 74 Aar gamle 
Kunstne::- selv under for en Blindtarmslidelse og drog 
sit sidste Suk paa Frederiksberg Hospital. Han over
levedes : næsten et Aar af sin stærke gamle Moder, 
der fØrst dØde den 20. Marts 1918, godt 95½ Aar gam
mel. Dronning Sophie Amalies Død. 

Leonore Christine undersøges i Fængslet. 
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Sekretær i Finansministeriel, 
cand. tlwol. Bendt Friis: 

c!Yaa @,.fogslogi: 

. I •111 

•. ' ' ' 

Nordatla11ten rundt 

I Anledning n[ Tinnret for Fiskeriinspektionsskibet 
Jngolf's Jomfrutogt 193,t skihlrer en nf dels værne
pligtige Orlogsgnslcr dcnno lnnge Færd, 

T i Aar er svundne, siden den danske Marines sidste 
større Nybygning, Fiskeriinspektionsskibet In

goif, forlod Orlogsværftet og i Maj 1934 stævnede ud 
paa sit f9)rste Togt, der fra fØrst til sidst blev smukt 
og begivenhedsrigt; og der skal derfor nedenfor for
tælles enkelte Træk fra dette lange Togt. 

Gennem Kanalerne til Bruxelles. 

Som et idyllisk, men ægte KØbenhavner-Billede for
mede Afrejsen sig: Netop da Solen den første Aften 
i Maj var svundet over Langelinie, hvor Luften i det 
usædv:anlig tidlige Foraar var lun og mættet af Sy
renernes ::Juft, lagde Ingolf ud fra Kajen, alt mens 
en tusind:allig, sommerklædt Menneskemængde saa 
til; næsten lydlØst stod Skibet ud af Havnen og op 
gennem Sundet. Stilfærdigt var Færden ud i det 
fremmede begyndt. 

Og Tog.ets første Eventyr meldte sig snart. Det 
forelØb:ge Maal var Bruxelles, et usædvanligt Maal 
for blot lidt større Skibe; men netop denne Vinter var 
en Udvidelse af Kanalen fra Floden Escaut ind i Bel
giens Hjerte blevet fuldført, og det hed sig, at hidtil 
intet Skib af Ingolfs Størrelse havde passeret de man
ge Sluser og Broer. Efter en solfyldt Formiddags 
Sejlads ind mellem Hollands Kyster med vældige gule 
Klitter, or: forbi Vliessingens fornemme gamle Kon-

sulatsbygninger, over den belgiske Grænse, som mar
keredes ved en smeldende Salut, og tværs gennem 
Anvers, drejede Ingolf ud paa Eftermiddagen bort fra 
Escaut, ind i Kanalanlæggets fØrste store Sluset. Og 
saa forestod den æventyrlige Sejlads op ad selve Ka
nalen. 

Overalt modtages Skibet med endeløs Jubel. Paa 
de høje Diger, som skiller den smaile Kanal fra vidt
strakte lavtliggende Marker og Enge, fulgte en broget 
Skare .af Cyklister og Bilister Ingolf, hujende og vin
kende; Cigaretter og Chokolade kastedes ombord til 
Orlogsgasterne, og paa mange Steder havde hele Sko
ler taget Opstilling, mens Børnene viftede med smaa 
belgiske og danske Flag. Ja, selv ved Klostrene kom 
ærværdige Nonner og Munke ilende ud i Flokke og 
vinkede muntert til de danske Marinere. En forunder
lig Sammenblanding var denne Færd op ad Kanalen, 
paa een Gang Skibssejlads og almindelig Landevejs
rejse: langsomt gled Skibet med sagte dunkende Ma
skine og sv:ag Brusen for Boven fre~ ad den snævert 
afstukne Bane, med hØje Træer paa begge Sider, forbi 
Gaarde, Kirke1· og Møller, Landsbyer og Fabrikker, 
helt ind til Bruxelles. 

Portugal. 

- Togtets næste Æventyr blev Mødet med Syden, 
da Ingolf, atter i en solstraalende Morgenstund, den 
13. Maj gled ind mod Lissabon, tæt forbi det skønne 
Beiem-Taarn, som knejser paa den Kyst, hvorfra 
Vasco da Gama i 1497 drog ud paa sit berømmelige 
Togt til Indien. Det føltes, som om al Skolens tørre 
Geografi-Lærdom pludselig blev lyslevende, allerede 
medens Skibet fortØjede; kulsorte Negre med brede 
Næser, svulmende Læber og sortkrøllet Haar; bar
fodede mørke Kvinder med store flade Kurve paa 
Hovedet; ranke Palmer; ærværdige smuldrende Akvæ
dukter; Okser med lange snoede Horn, - alt gav et 
stærkt Indtryk af det fremmede. Hertil kom Byens 

Ad Kanalerne gennem Belgien ned til Bruxelles. 
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Beliggenhed, der maatte forekomme en dansk hØjst 
usædvanlig: over de Højdedrag, der sætter deres 
stærke Særpræg paa Byen, bl. a. ved at give store 
Panoramaer, ved hele lange Trappe-Gader, ved Tand
hjulsbaner og taarnhØje offentlige Elevatorer fra den 
ene Gade til den anden, 

Paa nærmeste Hold fik Ingolfs Besætning her i 
Portugal Lejlighed til at overvære en Pragtudfoldelse 
af Sydens farverige og spillende Liv, da Indvielsen af 
den nye Havn i Setu.ba.t, et halvt Hundrede Kilometer 
syd for Lissabon, fandt Sted. Denne Havn var opført 
af et stort dansk IngeniØrfirma, og Ingolf repræsen
terede derfor ved denne Fest de danske Farver. Ind
vielsen overværedes af en fantastisk Samling af male
riske Fartøjer, store og smaa, stuvende fulde af sprag
lede, jublende Mennesker. Hele Portugals Marine var 
til Stede og deltog i den Øredøvende Kanonade, som 
ledsagede den pompøse Fest; dertil kom et gen
nemtrængende Hylekor af samtlige Dampskibs
fløjter og, trods Solskinnet, et bragende Fyrværkeri. 
Overalt under Kajernes og Promenadernes Palmer 
vaj ede i disse Dage Dannebrog Side om Side med det 
portugisiske Flag. Sent paa Dagen samledes hele 
Byen til Gala-Tyrefægtning, og i de lune Aftentimer 
funklede ved de mange smaa udendørs Beværtninger 
Hvidvinen ,i de rummelige Glas, i Skæret fra den 
straalende Illumination langs Kajerne. 

Vestover - til Newfoundland. 

Omsider lettede Ingolf Anker og satte nu Kur
sen vestover, lige ud i det vældige Atlanterhav, kun 
fulgt af de store, prustende .Marsvin, der skarevis, 
trofaste som Storebæltfærgens Maager, fulgte Skibet 
i faa Meters Afstand. P.aa Fjerdedagen ved Gry, den 
24'. Maj, dukkede Azorerne frem, dybblaa mod Mor
genens Himmel, og faa Timer senere kastedes Anke
ret ved Ponta. Delgada paa Øen St. Miguei. Atter var 
Billedet ganske nyt, nu næsten tropisk. Mest af alt 
fangedes Øjet af Vulkan-Keglerne over Øens HØjde
drag. Det blev da ogsaa et BesØg i et af Vulkan-Kra
terne, der paa dette Sted blev den store Oplevelse; 
fra Randen hØjt over Atlantens vuggende, glitrende 
Flade klatrede Orlogsgasterne i den stegende Hede 
300 m ned ad den skovklædte Skraaning til Kraterets 

Udsigt over Lissabon fra een af Byens berømte 7 Høje, 

et sandt Urskovs-Vildnis af overvældende tropisk 
Frodighed. Selv langs Vejene groede paa denne Ø 
Kala i Overflod. 

Tør man tro sin gamle Geografibog, udgør .Azorerne, 
der iØvrigt staar under Portugals OverhØjhed, rent 
geografisk en Del af Afrikas Omraade, saa cgsaa paa 
den Maade havde man Indtryk af, at Ingolf naaede 
vidt omkring. - Og som næste Verdensdel paa Pro
grammet stod tilmed Amerika, omend ligeledes re
præsenteret ved et af sine yderste Yderpunkter: St. 
John's paa Newfoundland. 

Til Turen derover, tværs over Atlanterhavet, med
gik 6 Døgn. I disse 6 ensomme DØgn mødte Ingolf to 
Skibe, hvor.af det ene krydsede dets Rute saa nær, 
at Hilsener kunde udveksles gennem Raaberen. Det 
maatte herude paa det store Hav virke overraskende, 
næsten hØjtideligt, at dette Skib kort forinden satte 
Dannebrog og viste sig at være hjemmehørende i Es
bjerg; og uvilkaarligt gik Tanken tilbage til hine Ti
der, da det danske Orlogsflag regelmæssigt krydsede 
over disse Ruter, paa Vejen ud til Vestindien. 

Men atter skiftede BiJledet fuldstændigt; en Efter
middag, kort efter at en kæmpemæssig Havsltildpadde 
dorsk havde betragtet Skibet, forsvandt ganske plud
seligt Golfstrøm.mens klare, milde Varme, mens New
foundlandsbankens isfyldte Kulde og Taager lokkede 
Stortrøjerne frem igen; Natten efter rapPorteredes 
den fØrste Is; og halvandet DØgn senere, den 2. Juni, 
fortøjede Ingolf ved St. John's, Hovedstaden i Storbri
tanniens ældste Koloni. 

Dette Sted, der kun tre Gange om Ugen har Tog
forbindelse med det Øvrige Amerika, forek001 dog alt 

Bund; ved denne, der er dækket af to Søer, den ene Nordamerikas Østkyst omtrent paa det Punkt, hvor de under-
dybblaa, den anden smaragdgrøn, befandt de sig i søiske Kabler fra. Europa gaar i Land ved st. Johns. 
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Skovtur paa Grønland, 

andet end amerikansk; men hjemligt virkede Byen ef
ter de ma'.1-ge Dage i Syden, med sit kølige Klima og 
sin lyse, blaaØjede Befolkning. Landskabet - Naale
skove og Smaaagre, Klipper og Elve - mindede meget 
om Norge, skØnt Beliggenheden er saa sydlig som 
Frankrigs. Tolv Dage tilbragte Ingolf paa dette Sted 
for Kedelrensning og Oliefyldning. 

Gl'Ønland. 

Havde Strækningen fra Ponta Delgada til St. John's 
bragt Ove:-gangen fra det tropiske Klima til det tem
pererede, saa gjorde næste Strækning Skridtet fuldt 
ud: fem Døgn senere befandt Orlogsmanden sig oppe 
i Polarregionerne; Isfjeldene knejsede til alle Sider, 
og en mørk, forrevet, barsk Kyst dukkede frem i 
Nordøst. 

Og saa oprandt da Togtets største og skønneste Even
tyr: Grøn:and. Ganske vist maatte det store, vilde 
Land, der nu dukkede frem af Taagen, forekomme 
særdeles koldt og goldt, ikke mindst efter de fore
gaaende Uger i de varme Lande. Og dog var der no
get betagende hjemligt over det Øjeblik, da Skibet 
ankrede op udfor Godthaab. Dannebrog vajede ved 
de smaa velholdte Bygninger i Land, og dansk Tale 
lØd op til Ingolfs Dæk fra alle Fartøjerne, der myld
rede ud til Skibet. Selv Billedet af Grønlænderne, der 
i de spinkle Kajakker tumlede omkring den stolte 
nye Orlogsmand, forekom hjemligt, - vel nok et Re
sultat .af 6e mange GrØnlandsfilm, som i Tidens LØb 
er fremfØtt herhjemme. 

Hurtigere, end nogen kunde tro, foregik i den fØl-

Ingolf mellem grønlandske Fjelde. 

gende Tid Tilpasningen til Eskimoerne og til deres 
fortryllende Hjemland; og da fØrst Sommeren brØd 
frem heroppe, med et Væld af grønt og med Blomster 
over alle Engene mellem Fjeldene, da kunde Længslen 
ligefrem melde sig, efter at kunne bosætte sig paa 
Lierne her i den betagende Ensomhed med den stor
slaaede Natur. -

I de tre fØlgende Maaneder krydsede Ingolf frem og 
tilbage langs hele den lange grØnlandske Kyst; og 
alle Polarlandenes Fortryllelser aabenbarede sig for 
Orlogsgasterne. Ganske særligt gjaldt dette Midnats
solen; for til .alle Sider straalede Lyset frem, lysere 
end nogen Dag i Danmark. Mægtige Isfjelde drev 
urokkelige i BØlgebruset, majestætiske, alt mens de 
tusindfold tilbagekastede Solens Lys i alle Spektrets 
lyseste og skønneste Farver. 

Først hen mod Slutningen af Togtet, da Ingolf væ
sentlig opholdt sig ved det sydlige Grønland, vendte 
Nætterne tilbage, - og nu spillede Nordlyset, uroligt 
og lunefuldt i sine Straaler, op over Nattens Himmel. 

Hjemme igen. 

Den 9. September ved Daggry dampede Ingolf forbi 
Kap Farvel for hjemgaaende; og den fØlgende Uge, 
som drev en rasende ·Jævndøgnsstorm hen over det 
vildt fraadende Atlanterhav, er et Kapitel helt for 
sig. Efter i disse Døgn først ret at have bestaaet sin 
SØdygtighedspr,Øve passerede Ingolf den 16. Septem
ber KL 8 Morgen paa nært Hold Lindenæs, om Afte
nen Skagen; og næste Morgen ved Solopgang ankrede 
Skibet op udfor Kronborg. Paa en forunderlig talende 
Maade klang nu alle de kendte Lyde ud fra Helsingør: 
Hammerslagene fra Skibsværftet, Kullenes Raslen un
der Kranen, Cyklerne, Kirkeklokkerne og Togene. 
Og om Aftenen fortØjede Ingolf ved sin vante Plads 
i Flaadens Leje. 

Faa Dage senere var hele Skibet afrigget og Mand
skabet afmønstret. Et af den danske Marines smuk
keste Togter i de senere Aartier var sluttet. For dem, 
der deltog, vil det blive staaende som en Kæde af her
lige Oplevelser. - Og ikke mindst i disse Aar maa 
Tankerne bestandig vende tilbage til et Togt som 
dette, for derigennem at styrke Fortrøstningen til, at 
den danske Marines Skibe snart atter stævner ud 
mod fjerne Havne hinsides Havene, men fremfor alt 
ud til den store danske Koloni under Midnatssolen. 
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Den Stat i Sydamerika, der længst opretholdt sin 
Neutralitet under denne Krig, var Argentina, 

Verdens 7. største Rige med sine næsten 3 Millioner 
Kvadratkilometer Land, men kun 12 Millioner Ind
byggere. - Et Landbrugsland par eksellence, der midt 
i en Verden af Savn stadig flØd med Mælk og Hon
ning. 

For Argentina er Verdens største Eksportør af Korn 
og KØd; og fØr Krigen var Europa dets største Kunde. 
Da hverken U. S. A. eller Resten af Amerika kan ven
tes at ville overtage denne Rolle, er det derfor ikke 
saa mærkeligt, at Argentina længst muligt sØgte at 
opretholde sine Forbindelser til den gamle Verden 
efter Krigen. 

Fra Fez til Buenos Aires 
Men selv om Argentina saaledes fØrst og fremmest 

er et Bondeland, og selv om det - set med vore Øjne 
- ligger i en Afkrog af Verden, er det fØrste Indtryk, 
man faar af dette Land alligevel saa hyper-moderne, 
som tænkes kan. 

Kommer man med Clipperen fra fransk Nordafrika, 
bliver dette Indtryk endda helt overvældende. For 
ganske vist ligger Marokko lige udenfor Europas Dør; 
men alligevel er Sæder og Skikke der ofte fuldkom
men »kinesiske«. Byen Fez ser ud, som om Aarhun
dreder havde staaet stille i dens snævre, ildelugtende 
Gyder; og i disse Egne tager man f. Eks. ikke Hatten, 
men Tøflerne af, naar man vil vise sin Højagtelse. I 
de talrige og larmende Processioner marcherer Mu
sikken endvidere altid bagerst; og det er Kvinderne, 
der kysser Mændene paa Haanden, ikke omvendt. Paa 
Landet ser man endelig det Særsyn, at de ·vasker 
deres Tøj - med Fødderne. 

Naar man har forladt dette Stykke Oldtid, eller i 
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det mindste Middelalder, og glider ned paa den ny. 
store Flyveplads ved Argentinas Hovedstad, Buenos 
Aires samt derfra kører ind gennem Byens brede, lar
mende Boulevarder mellem hØje Huse, digtet i Cement 
og Glas, er man imidlertid med eet Sæt vendt tilbage 
til den mest hektiske Nutid. - Og kun Byens Navn 
virker som en Skuffelse for den Turist, der sætter 
Pris paa det moderne Babylon. 

For »Buenos Aires« betyder paa godt dansk »Frisk 
Luft«, og aet er der i alle Tilfælde ikke. Paa en 
Nordbo virker Atmosfæren tværtimod hed. og lum
mer. Men det ·generer ikke Byens Indbyggere. De gør 
simpelthen Nat til Dag, - i ethvert Fald naar det 
gælder deres Forlystelser og deres Mad. 

» Visittiden« begynder saaledes fØrst Kl. 20 om Af
tenen. Kl. 22 spiser man til Middag, og ingen Teatre 
aabner sine Porte fØr Kl. 24. Men selv efter disse 
»Midnatsforestillinger,« der her. altsaa er det normale, 
gaar Restauranter og Færdslen for fuldt Sving hele 
Natten igennem. 

Mad - tilmed billig Mad - er der d€."Suden som 
sagt nok af, mere end Argentinerne kan si:::ise. Og det 
vældige Overskud af f. Eks. Majs bruger de som 
Brændsel til Elektricitetsværker, Jernbaner, Industri 
o. s. v. Vin faar de fra Provinsen Mendoza, hvor den 
avles ved Hjælp' af kunstig Vanding; og endelig flyder 
den argentinske Nationaldrik Mate i Strøm:ne overalt. 

Mate og Kaffeerstatning 
Mate kunde, i det mindste en Overgang, ogsaa faas 

i vore Butikker herhjemme; og selv om v: ikke syn
tes, at den smagte særlig godt, var den jo dog en 
Slags Te. Denne argentinske Nationaldrik laves af en 
særlig Slags Kristtornblade, der ristes, brbges i Gæ
ring, ristes igen og derefter pulveriseres Saa fØrst 



Statue af Argentinas Frihedshelt, General Martin, 

hældes de~ over med varmt Vand og nydes derefter 
af enhver Argentiner med Respekt for sig selv gen
nem et SØivrør. 

Men naar Talen er om Forlystelseslivet i Buenos 
Aires, og for den Sags Skyld i hele Argentina, er man 
jo iØvrigt tilbØjelig til den Opfattelse, at det, der i 
særlig Grad præger Festerne og henrykker Publikum, 
er Dans cg Musik, - sortøjede, smidige Sennoritas 
og hoftesmækre caballeros, smægtende Serenader og 
hidsende Rhumba. 

Dette er dog i Virkeligheden helt forkert, i det 
mindste efter hvad den vidtberejste, svenske Profes
sor Bolinder paastod under et Foredrag i Helsingfors 
for nylig. Argentinerne er nemlig akkurat lige saa 
madkære og materielt anlagte som vi. Naar de fester, 
er det ikke Kastagnetterne og Dansen, men Maden og 
Vinen, der er Hovedsagen. Og i Stedet for at udveksle 
smægtende Serenader, mødes de Unge til deres Stæv
nemøder over en dampende Mate. Denne drikkes des
uden i sar:ime Udstrækning, som vi drikker Øl, paa 
hver eneste af de Restaurationer, der er uundgaaelige 
i hver eneste Flække, overalt i det vældige Land. 

Men saa Kaffe? - Ja, ganske vist producerer det 
store Naboland, Brasilien saa meget, at hele Sydame
rika kunde svømme i den, nu da der er lukket af for 
Eksporten til Europa og Tonnagen til de allierede 
Lande fØrst og fremmest skal bruges til andre Ting. 
Men BrasUen er med i Krigen sammen med U. S. A.; 
og derfor er de brune BØnner een af de Ting, hvor
med Roosevelt frister Argentina. Resultatet er derfor, 
at Brasilien maa bruge sin Overproduktion af Kaffe 
til Brændsel paa samme Maade · som Argentina sin 
Majs. Og ciette gaar aabenbart saa stærkt - eller og-

saa er der en saadan Mangel paa Tonnage til den 
Slags Ting - at man selv paa Trinidad nu drikker 
Kaffeerstatning. Den smager tilmed værre, siger Pro
fessor Bolinder, end vor egen; men maaske skyldes 
det, at Br,asilien ligger saa tæt ved, at man næsten 
kan lugte den rigtige Kaffe. - Dog var det en stor 
Trøst for Professorens sydlandske Rejsekammerater, 
at Erstatningen blev serveret af blonde, engelske Pi
ger. 

Bjerge og Sletter, Urskov og Ødemark 
Argentinas Korn dyrkes fØrst og fremmest paa la 

Plata-Flodens vældige Sletter; og det sker efter hy
permoderne Metoder. Disse Sletter var forøvrigt i 
Tidernes Morgen Havbund, men dukkede senere op 
af BØlgerne paa Grund af Bjergflodernes Aflejringer. 
Ovenpaa disse lagde der sig i Tertiærtiden desuden 
Løss, og heri finder man den Dag i Dag Forsteninger 
af sjældne forhistoriske Dyr, som f. Eks. Kæmpe
Dovendyret. 

Mod Nord lever de 30.000 Indianere, der er blevet 
tilbage af Urbefolkningen, i Gran Chaco's Urskove; 
og det var i disses UdlØbere op langs Grænsen mellem 
Bolivia og Paraguay, at der førtes en, næsten upaa
agtet, lille Krig mellem de 2 Lande. medens Optræk
ket til den store Verdenskonflikt var i fuld Gang. 
Vest for la Plata-Sletterne stiger de vilde CordiHer
Bjerge gennem vældige Skove op til sneklædte Øde
marker i 6-7000 Meters Højde; og mellem dem snor 
Jernbanen til Chii'e sig op til det 3750 Meter hØje 
UspaUata-Pas. - Chile selv ligger paa den anden Side, 
klemt inde mellem Bjergene og Stillehavet, - en 
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Strimmel Land, der er saa smal, at man siger, at Ind
byggerne maa stille deres Senge i Retningen Nord
Syd, for at der ikke skal opstaa Grænsestridigheder 
med Nabostaterne. 

I Cordillererne findes en Del Mineralier og blandt 
andet det Sølv, som Argentinerne bruger til deres 
Mate-Rør. Men mod Syd gaar Landet over i Patago
niens Stepper, der er plettet af vældige Faarehjorde, 
og hvor der findes Olie ude ved Atlanterhavskysten. 
Helt nede paa Ildlandet lever nu kun nogle faa Hun
drede af de gamle Patagonier, der sammen med In
dianerne i Gran Chaco er de eneste Levn af Urbe
folkningen. Thi i Dag har kun 25 pCt. af Argentinas 
Indbyggere Indianerblod i Aarerne; Resten er Ind
vandrere fra al Verdens Lande, der har slaaet sig ned, 
hvor Klimaet passer dem bedst, - i Gran Chaco's 
Tropeskove, i de vilde Bjerge, paa de frugtbare la 
Plata-Sletter eller i det vældige Patagonien, hvor Kli
maet mod Nord er subtropisk, men mod Syd bliver 
tempereret, ofte med streng Frost; undtagen paa det 
taage_ og stormorohyllede Ildland. 

Sydamerikansk Revolution 
Og lige saa broget som Argentinas Befolkning, lige 

saa omskiftende som dets Klima og Natur, - lige 
saa dramatisk er dette vældige, »unge« Lands Histo
rie, fra den blodige spanske Erobring, over National
helten, General Martins Frihedskamp op til vore Da
ge. Selv den sidste Revolution for et Aar siden fik 
som nævnt et ForlØb, der me.d fuld Ret kan kaldes 
»sydamerikansk«. 

Argentinas »stærke« Mand, Præsident Castillo og 
hans General Ramirez, der var Medlem af Regerin
gen, førte - støttet af Farmernes national-demokra
tiske Parti - en aksevenlig Kurs mod den nordame
rikanske Propaganda samt Dollar'ens stigende Ind-
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Vandvæsenets 
Kontorer 
i Buenos Aires. 

flydelse; og han nægtede herunder at tage Hensyn til 
det Forslag om Afbrydelse af den diplomatiske For
bindelse med Aksen, som Deputeretkammi!ret i Sep-

Naturlig Bro paa den store Vej gennem Andesbjergene, 



Denne vældige 
Kristus•Statue 
er rejst paa '.len 
argentinsk·chilenske 
Grænse højt oppe i 
Andesbjergenes Øde. 

tember 1942 havde vedtaget under Førerskali af det 
radikale Partis Leder, Costa, og dennes General Raw
som, der ligesom Partiet aabent krævede Tilslutning 
til Vestmagterne. 

Derfor udraabte de radikale, Natten til den 4. Juni, 
sidste Aar Costa til Præsident; og General Rawsom 
startede st:aks Oprøret. Men saa skete der noget, der 
vilde forb]Øffe i Europa, men næppe gØr det i Syd
amerika: General Ramirez forlod ganske roligt sin 
Ven Castili.o og sluttede sig til Opstanden. Saasnart 
denne var lykkedes, svigtede han endvidere sine ny 
Forbundsfæller, Costa og Rawson, og etablerede sig 
selv som Regeringschef. Derefter sluttede han Ringen 
ved at knytte Forbindelsen igen til sit gamle Parti -
og erklærede, at han aldeles ikke agtede at bryde 
med Aksen. 

Da Svaret herpaa blev fornyet nordamerikansk Op
position, ophævede Ramirez endvidere med et Penne
strøg de politiske Partier i Argentina, fordi »de har 
gjort Brug af Valgbedrag og Bestikkelse samt kun har 
haft egen og ikke Fædrelandets Fordel for Øje,(< 

Til Gengæld truede U. S. A. med Økonomiske Sank
tioner. Men England, der har store Kapitaler - ca. 
800 Mill. Pund - investeret i Buenos Aires og som i 
det hele taget har modarbejdet en alt for overvæl
dende nord.amerikansk Indflydelse i Sydamerika holdt 
længe igen Og saaledes gik det til, at General Rarni
rez lige indtil fornylig klarede sig helt godt i den Tre
mands-Bridge, han paa denne Maade spillede tværs 
over Atlamerhavet med London og Washington. 

Men tilsidst tog Roosevelt alligevel Rubberen hjem; 
og den 26 . .:-anuar 1944 maatte Ramirez proklamere, at 
han havde afbrudt den diplomatiske Forbindelse med 
Tyskland og Japan. 

Dette blev imidlertid Signalet til en ny Revolution, 
hvorunder Ramirez maatte trække sig tilbage »paa 
Grund af Overanstrengelse«, og den ny Regering, der 
stadig støtter sig til det mægtige Agrarparti, synes -
selv om den ikke kan tilbagekalde Brudet med Aksen 
- foreløbig at modsætte sig enhver reel Indblanding 
i Krigen for Argentinas Vedkommende. 

For Regeringen i Buenos Aires vil altid spejde mod 
de gamle europæiske Markeder samt efter den Ind
vandring over Atlanterhavet, hvorfra Argentina har 
faaet dygtige Befolkningselementer, der har bidraget 
deres til at holde Forbindelsen med Moderlandet ved 
lige. - Og i Fremtiden vil dette Problem sikkert blive 
aktuelt igen for mange europæiske Lande, maaske og
saa Danmark. 

Thi eet er givet: Der er i Argentina stadig vældige 
Muligheder for en mange Gange saa stor Befolkning 
som den nuværende, naar Verden en Gang atter skal 
bygges op. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHER 06 6UMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 
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011,y,,-dede 
MISSIONÆRER 

De lovløse Tilstande, som Krigen 
har fØrt med sig paa Ny Guinea, 
fordi de vilde Stammer pludselig 
blev overladt til sig selv, har med
ført, at 60 romersk-katolske Mis
sionærer, deriblandt Biskoppen i 
Alexishajen, er blevet myrdede. Da 
de allierede rykkede ind i HoUan
dia-Omraadet paa Vest-Guinea, 
lykkedes det dog at redde 123 Mis
sionærer; men for 77's Vedkom
mende ved man endnu ikke, om 
de ogsaa har sat Livet til eller har 
reddet sig ved Flugt. 

svenske Tanks 
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I Anledning af Krigens ventede 
Kulmination i dette Aar har Sve
rige forhØjet sit Beredskab og 
blandt andet holdt Øvelser i Ga
dekamp i Stockholm. 

Billederne viser svære svenske 
Tanks i Scidermalms Gader og i 
Terræn~t. 



Menneske-Torpedoer taget i det Øjeblik, Torpedoen 
dykker. 

Forøvrigt rapporteredes det fra 
Nettuno-Brohovedet i April, at og
saa Tyskerne benytter Menneske
Torpedoer. Den tyske Konstruk
tion bestaar af to Torpedoer, der 
er koblet sammen, den ene oven 
paa den anden. I den Øverste Del 
sidder Føreren, som paa et givet 
Tidspunkt kobler den underste fra. 
Denne fortsætter saa mod Maalet, 
medens Føreren sejler tilbage. Det 
er muligvis fra dette Vaaben, at 
nogle mystiske Sænkninger i Ka
nalen ud for Invasionskysten skri
ver sig. 

I J affilar 1943 blev den lette 
italienske Krydser Uipio Traiano 
Ødelagt ved en mystisk Eksplosion 
i Palermos Havn; og for nogle 
Uger siden afslørede man fra en
gelsk Side, at Eksplosionen skyld
tes en »Menneske-Torpedo«, der 
var trængt ind gennem Havne
spærringerne. 

Disse Torpedoer angives at have 
en Dykkerbesætning paa 2 Mand, 
som bogstavelig talt rider paa 
selve T:irpedoen, kun fortil be-

Paa Burmafronten er Situatio
nen ret indviklet, idet Japanerne 
angriber over den indiske Grænse 
mod Vest, oppe ved den lille Stat 
Manipur, medens kinesiske Trop
per fra Nord truer Burmas nord
ligste Jernbanestation Myitkina. 

Billedet viser japanske Trop
per paa March langs Jernbanen 
fra Mandalay til Myitkina. 

skyttet af en opstaaende Plade. 
Den ene styrer dette mærkelige 
Skib hen til Maalet, hvor den an
den anbringer den tidsindstillede 
Sprængladning, som udgØr Torpe
doens Forpart - hvorefter de sej
ler tilbage med Resten af Far
tøjet. 

Det ene Billede er en Tegning, 
der skal vise, hvorledes en engelsk 
Menneske-Torpedo klarer sig igen
nem en Net-Spærring. Det andet 
Billede er aabenbart et Fotografi, 

Yra ~STFRONTEN 
Under de vældige Kampe mod 

Øst sætter Russerne stadig vældige 
Masser af Personel og Materiel 
ind. Billedet viser tyske Trænko
lonner paa March. 
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DEN DANSKE 
KOKARDE 

Marinens Kokarde 

Det nye Emblem, der fremstilles I Sølv og 

Emaille, sælges gennem Landets Guld

smede til Fordel for ,.Soldatens og Or

logsgastens Fond". 
Prisen er Kr. 3,50 pr. Stk., og Emblemet 

faas saavel med Hærens som med Mari

nens Kokarde. 

Haaret er 

• A. MICHELSEN 
K.GL.,HOF•OG OitDENSJUVELt.flE~ 

0FfUNOLA0"f Ul4l 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Haar-Tonicum - det renser, styrker og stimu• 
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blødt Fald. 
Skæl betyder Farø for Haarøt - begynd i Tide mød 

CREMOSA 
HM/t-iONICIJN 

faas let ledtende - eller 
uden Fedtslof. Pr, Fl. 8,85 
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Ovennævnte er nogle faa Udpluk af de 
mange Artikler, der vil Interessere Dem I 

SALMO"NSEN 
LEKSIKON-TIDSSKRIFT 
der giver Oplysning om alle 
aktuelle Emner af varig In
teresse .• Udk. maanedsvis. 
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4.rbej derne 
Forsvaret 
Af Formanden for De samvirkende Fagforbund, Ejler Jensen 

Som en Optakt til en Møderække om Efterkrigs
problemer i »Konservativ Ungdom«, København, 

holdt Formanden for De samvirkende Fagforbund, Hr. 
Ejler Jensen, den 8. September det indledende Fore
drag. 

Dette er i sig selv et Vidnesbyrd om, at gamle 
Uoverensstemmelser i Dag viger for Samarbejde til 
Gunst for Helheden; og Ejler Jensens Udtalelser om 
MilitærspØrgsmaalet viste, at Vejen ogsaa paa dette 
Omraade er ryddet fremover. 

Disse Udtalelser fra Formanden for en af Landets 
største Organisationer har da ogsaa vakt berettiget 
Opsigt; og da de efter Sagens ~atur kun har kunnet 
refereres brudstykkevis i Dagspressen, har Hr. Ejler 
Jensen derfor paa vor Anmodning sendt »Folk og 
Værn« Manuskriptet til sine Udtalelser, som gengives 
nedenfor. 

»Jeg forudsætter,« hedder det i Manuskriptet, »at 
man i alt væsentligt kender De samvirkende Fagfor
bund og øvrige Dele af dansk Arbejderbevægelse, 
saaledes at jeg kan nØjes med at fastslaa, at De sam
virkende Fagforbund i Dag tæller 564.000 Medlemmer, 
hvilket vil sige, at hvert 5. voksne Menneske i Dan
mark er Medlem, og at af hele Befolkningen hvert 7. 
Menneske er Medlem af De samvirkende Fagforbund. 
Det fremgaar heraf, at den faglige Bevægelse i hØj 
Grad er en Folkebevægelse, og ikke mindst under 
Indtryk af de vanskelige Vilkaar, der er budt vort 
Tranrl, har vi fØlt i!Pt som Pn Pligt at rlPltagP i aI!P 
Bestræbelser for at skabe gensidig Forstaaelse inden
for Samfundets forskellige Grene. 

Et af de Omraader, hvor man mener at have sporet 
en Mentalændring hos Arbejderne, er med Hensyn til 
det militære SpØrgsmaal, og jeg vil i den Anledning 
straks gaa til Bidet og sige, at der her i vidt Omfang 
er sket en Mentalændring, omend der kan være Tvivl 
om Omfanget af denne Ændring. 

Tidligere stod Arbejderne ret fjernt, maaske ofte 
fjendtligt, overfor Militæret, som maaske ogsaa tid
ligere har staaet i et for~ert Forhold til Befolknin-

gen. - Vi fra vor Side har jo ofte bebrejdet de mili
tære Befalingsmænd, at de stod den almindelige Be
folkning fjernt og derfor ikke forstod, ja, til Tider 
paa urimelig Maade kunde synes fjendtlig indstillet 
overfor navnlig Arbejdernes sociale Krav. Befalings
mændene kan have bebrejdet os, at vi paa Grund af 
manglende Forstaaelse af deres Gerning og Tanke
gang ofte bedømte og behandlede dem uretfærdigt i 
den offentlige Diskussion. 

Vi kan roligt gaa ud fra, at begge Parter har fejlet 
overfor hinanden i Fortiden, men det er ingen Be
grundelse for at fortsætte ad de samme Baner. Og 
den Verden vi kommer ind i, naar Krigen er sluttet, 
vil ganske afgjort stille saadanne Krav til Samarbejde 
og Sammenhold i det lille danske Folk, at det kun vil 
være godt, om vi til den Tid kan drøfte ogsaa det 
militære SpØrgsmaal roligt og værdigt, uden Ophid
selse og Mistænkeliggørelse af hinanden. 

Vi hader Krigen mere end nogensinde fØr, og at den 
socialdemokratiske Arbejderbevægelse her som i an
dre Lande, hvor den kan virke, ogsaa i Fremtiden vil 
arbejde for at skabe den store Folkeforsoning, ikke 
mindst ved Økonomisk og socialt Arbejde mellem Fol
kene, saaledes at Freden sikres ad denne Vej og paa 
en bedre Maade end gennem de Ødelæggende Kaprust
ninger, kan anses for en given Ting. - Dette Ar
bejde, for at forhindre nye Krige ved at overbevise 
Folkene om Krigens Meningsløshed, og dermed Ar
bejdet for at afskaffe Rustningerne eller nedbringe 
rJem til et Minimum, vil altiil være Pt HOVE'!dpunkt. for 
Arbejderbevægelsen. 

Men saa længe der er krigsskabende Faktorer, vil 
vi ikke arbejde for, ut Dunmurk skul ufrU3te. Den i 
Forhold til tidligere nu hØjt kultiverede danske Ar
bejder stiller sig ganske anderledes overfor dansk 
Militær. Den individuelle fjendtlige Stemning tror jeg 
er bortvejret, og den mere samlede fjendtlige Indstil
ling ved jeg er fuldkommen væk. Den danske Arbej
der vil, naar Besættelsen er forbi, være lydhør over
for alt, der kan virke for Danmarks Fremtid som fri 
selvstændig Stat.« 
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Tordenskjold. 

Norge mister sin politiske Selvstændighed 

Af de tre gamle nordiske Kernelande var Norge det 
~ eneste, som for en længere Tid mistede sin poli
tiske Selvstændighed. Dog skete det kun som Re
sultat af en gradvis Udvikling gennem halvandet 
Hundrede Aar. I 1380 forenedes Danmark og Norge 
under een og samme Hersker, Kong Oluf, Margretes 
Søn med den svenskfØdte Kong Haakon VI af Norge. I 
de fØlgende Menneskealdre blev denne Forbindelse 
.stadig nærmere. Dog var Norge længe endnu et selv
stændigt Kongerige med sit eget Rigsraad og sine 
egne højeste Rigsembedsmænd, som tit med Held 
søgte at forsvare deres Lands uafhængige Stilling 
over for Danmark. 

I det lange LØb var Presset udefra, fra den danske 
Kongemagt, dog for stærkt. De indfØdte norske Bisper, 
Rigsraader og Lensmænd blev trængt i Baggrunden. 
Efterhaanden sattes i stigende Grad danske Mænd 
ind i Embederne, og paa denne Maade voksede den 
danske Konges faktiske Magt i Norge bestandigt. Til 
sidst, i 1536, endte det med, at Norge ogsaa mistede 
sin formelle Uafhængighed. Artikel 3 i Christian III's 
Haandfæstning faslslaar, at No1ge skal 2>hereficr være 
og blive under Danmårks Krone, ligesom et af de 
andre Lande, Jylland, Fyen, Sjælland eller Skaane 
er, og herefter ikke være eller hedde et Kongerige 
for sig, men et Ledemod af Danmarks Rige og under 
Danmarks Krone til evig Tid«. Det norske Rigsraad 
afskaffedes derfor, og det danske Rigsraad, der sam
men med Kongen styrede i Danmark, blev nu ogsaa 
Medindehaver af Magten i Norge. Samtidig naaede 
Reformationen den norske Kirke. ÆrkebispedØmmet 
og dermed Norges kirkelige Enhed ophævedes, Kata-
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licismen forsvandt og med den ogsaa de enkelte Bis
pPr, som endnu havde været et sidste skrøbeligt Bol
værk for Norges politiske Uafhængighed. 

Aarsagerne til den danske Indflydelses Sejr 

At det gamle norske Rige fik denne kranke Skæbne, 
havde flere Aarsager. Af Naturen var Norge fattigere 
end Danmark og raadede derfor heller ikke over saa 
store militære Hjælpekilder. Mere afgi,Jrent.l.e var dog 
andre Grunde. Norge havde i Slutningen af l\lli.ddel
alderen slet ingen national Borgerstand, fordi den 
Økonomiske Magt i Byerne helt var i de tyske Hanse
kØbmænds Hænder. 

Som Samfundet paa de Tider var indrettet, havde 
det imidlertid nok saa megen Betydning, at der næ
sten ingen Godsejerndel fandtes, som kunde danne 
et Værn om den nationale Selvstændighed. Paa 1200-
Tallet var de gamle, selvraadige og magtkære Stor
bondeslægter nemlig blevet knækket grundigt af den 
fremvoksende Kongemagt under Sverre og hans Efter
fØlgere. Kongerne havde derefter ikke fØlt Trang til 
at skabe en ny Tjeneste- og Hofadel i Storbøndernes 
Sted. Dette hævnede sig senere, da det gjaldt at for
svare Landet mod ydre Fjender, og det svækkede og
saa Kirken .som national Magtfaktor. Den kunde ikke 
rekruttere sine Bisper og Abbeder fra en kraftig Adel 
og af den Grund raadede dens ledende Mænd ikke 
over fornØden ·Autoritet til for Alvor at gøre sig gæl
ende i den verdslige Magtkamp. 

Dansk Kulturindflydelse i Norge 

Allerede fØr Middelalderen hØrte op, havde mange 
danske Fogeder og Skrivere faaet Stillinger i Norge. 
Efter 1536 skete dette naturligvis i langt hØjere Grad. 
Med disse danskfØdte og dansktalende Embedsmænd 
fulgte stærke Paavirkninger fra dansk Kultur og især 
fra det danske-Sprog. Retssproget og Embedssproget 
blev dansk, ligesom Sproget i Lov,,,nø. AllPrvigtigst 
var det dog, at Kirkesproget blev dansk. Den danske 
Bibeloversættelse indførtes i de norske Kirker og blev 
DefoTh.ningen:s enli!~te Adgtmg lil Gut.l.t; Ord. Ogaaa I'o 
stille og Salmebog blev danske, ligesom Prædikenerne 
i mangfoldige Tilfælde holdtes paa rent og uforfalsket 
dansk Talesprog. Talrige danske Teologer blev nemlig 
Præster i Norge, hvortil kom, at de norskfØdte Præ
ster allesammen var nødsagede til at studere ved Kø
benhavns Universitet - det eneste i Danmark og 
Norge - for at faa deres Embedseksamen. Naar paa 



denne Maade Dansk blev alle boglærde Befolknings
gruppers Sprog, blev det naturligvis ogaaa Litteratur 
sproget, det hvorpaa Bøger, Aviser og Tidsskrifter 
blev skrevet og trykt. 

Virkningerne af denne kraftige danske KulturbØlge 
blev, at det nedarvede norske Sprog trængtes langt 
tilbage. Overklassen, d. v. s. Embedsmændene og den 
Borgerstand af Købmænd, Redere, Fabrikanter og 
Godsejere, der var vokset frem, efterhaanden som 
Hansaen brød sammen, overtog det danske Sprog, og 

ingen Ønsker om at begunstige den ene Nation paa 
LI.en anUenb I3ek.ustning. »Lige DrØdre, lige Luc.I.,« smn 
Christi.an VI engang udtryktP. cfot. T BPtPtrnPl'H"'n 
»,Tvillingrigerne« laa ogsaa skjult den samme Tanke
gang. Om den danske Regerings gode Hensigter er der 
slet 'ingen Grund til at tvivle, og paa en lang Række 
Punkter lykkedes det endelig at omsætte Hensig
terne i Resultater. Dette indrømmer ogsaa den mo
derne norske Historieforskning overmaade beredvil
ligt. Saaledes skriver den bedste nulevende Kender 

gennem et halvt Aartusinde 
i deres FØlge gjorde det meste af Byernes Øvrige Be
folkning det samme. Derved skabtes imidlertid en 
meget uheldig Kulturspaltning, mellem Embedsmæn
dene og Bybefolkningen paa den ene Side og Land
boP.rne, Nationens overvælrlenrle Flertal, paa <len an
den Side. Bønderne vedblev at tale deres gamle nor
ske Dialekter, men paa dette Sprog fandtes der slet 
ingen Litteratur. Landbefolkningens Vi'ser, Æventyr 
og Sagn gik fra Mund til Mund, formet og tilslebet 
ved denne Slags Overlevering, men uden at blive 
nedskrevet. 

Den norske Nationalfølelse i Vækst 

Nordmændene glemte dog aldrig, at deres Land 
engang havde været et selvstændigt Kongerige. Ef
terhaanden som i den anden Halvdel af 1700-Tallet 
de moderne Nationalitetsideer vandt frem i Europa 
og ligeledes i Norden, styrkedes Nordmændenes Fø
lelse af, at de var en Nation for sig, et Folk, som 
ejede et Rige for sig selv og havde meget at være 
stolte over baade i Fortid og Nutid. Bag dem laa deres 
mægtige Middelalder med sine stolte Helteskikkelser. 
Fra de senere Aarhundreder lyste Digtere som Hol
berg og Wessel og Søkrigere som Cort Adeler, Ivar 
Huitfeldt og Tordenskjold med Straaleglans paa den 
norske Himmel. Nordrriændene pegede ogsaa med 
Selvfølelse paa, at der blandt deres Fjelde levede en 
Bondestand, som var uafhængig og fri1 et Forbillede 
for det bondebeundrende Rousseau'ske Europa, utyn
get af den Slags Vornedskab og Stavnsbaand, som 
knugede og fornedrede de danske HovbØnder. 

Denne norske Selvbevidsthed og frodigtvoksende 
NationalfØlelse kunde ikke undgaa at skørne den 
dansk-norske Helstat. Men nogen større V .o.nskclig
heder kom dette dog fØrst til at volde Regeringen, da 
der i Norge begyndte at opstaa en alvorlig Utilfreds
hed først og fremmest med dens økonomiske Politik. 

Den danske Regering vil give lige Brødre lige Lod 

De Mænd, som fra .København styrede den dansk
norske Stat, Ønskede at gøre den saa st~rk og Økono
misk velstaaende som muligt. De saa paa de to Lan
des Interesser ud fra en Helstatsopfattelse og nærede 

af Norges Historie i Foreningstiden, Oslo-Professoren 
Sverre Steen, at man aldrig fra dansk Side bevidst 
undertrykte Norge eller udsugede det til Fordel for 
Danmark. Tværtimod betegner han det danske Styre, 
sammenlignet med Forholdene i andre Lande, som 
meget godt og navnlig humant. Dog mener han nok, 
at det. virkede noget langsomt, og at det kostede en 
Masse Penge. 

Men selv om den danske Regerings Handlinger 
ingenlunde tilsigtede at genere Nordmændene eller 
behandle dem daarligere end Monarkiets danske Bor
gere, betød dette ikke, at man i Norge var tilfreds 
med dem. Og denne Utilfredshed var heller ikke ube
grundet. Datidens Økonomiske Politik var merkan
tilistisk. Den tilstræbte at gøre Landene i størst mu
ligt Omfang selvforsynende, samtidig med at den 
vilde koncentrere en Række af Erhvervslivets cen
trale Funktioner i Monarkiets Hovedstad. Ud fra disse 
Betragtninger fik saaledes det danske Landbrug Ene
ret paa at forsyne det sØndenfjeldske -Norge med 
Korn. Kun i Misvækstaar maatte der indføres Korn 
fra fremmede Lande. Til Gengæld for det danske 

Ludvig Holberg, 
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Agerbrugs Fortrinsstilling paa det norske Marked fik 
Norges Fisk, Jern, Træ og Glas en tilsvarende Mono
polstilling i Danmark. I Praksis var det danske Korn
monopol dog den tungeste Byrde i disse Forrettig
hed.er, fordi dC't rlrf'jP.rle sig om den elementæreste 
LivsfomØdenhed og berørte hvert eneste Menneske i 
Norge, omend fØrst og fremmest de Økonomisk svage. 
Derfor er det meget forstaaeligt, at Nordmændene 
fØlte betydelig Uvilje mod den Begunstigelse, som 
Kornmonopolet ydede det danske Landbrug paa de 
norske Forbrugeres Bekostning. I 1788 blev det da 
ogsaa ophævet af den Økonomisk liberale Bernstorff
Schimmelmannske Regering. 

Norske Krav om selvst.endige Institutioner 

Nordmændene kritiserede ligeledes, at København 
havde en meget begunstiget Stilling, hvad angik den 
oversØiske Storhandel, Bankvæsenet og Forsikrings
væsenet. Indvendingen var sagligt set fuldt beretti
get. Men akkurat den_ samme Anke kunde hele den 
danske Provins have fremsat. Det var nemlig Hoved·
staden, som det var Hensigten at give en dominerende 
Stilling paa Bekostning af haade de danske og de 
norske Provinsbyer. Blot var der den Forskel, at den 
norske selvbevidste Nationalfølelse fik Nordmændene 
til at fØle Københavns Fortrinsstilling som en Begun
stigelse af en dansk By paa N arges Bekostning. 

I Slutningen af 1700-Tallet udkrystalliseredes den 
norske Utilfredshed i en Række konkrete Krav paa 
det Økonomiske, politiske og kulturelle Omraade. Man 
forlangte en egen Bank, der kunde financiere det 
hjemlige Næringsliv, et selvstændigt HandeLskolle
gium til at varetage norske Erhvervsinteresser, og en
delig et Universitet i Norge, saa Landets Ungdom ikke 
var tvunget til at drage til København for at studere. 

Disse Fordringer stred imidlertid for meget mod 
Helstatsprincipperne til, at Regeringen Ønskede at ef-

De nationale Problemer behandles udførligt i 
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lerkomme en eneste nf dom. Denne afvisPnclf' Hold
ning fra dansk Side s~:;ihtP Pn stor og stigende Bit
terhed i Norge i de Økonomisk og ~andeligt mest 
vno.gne Kredse. Nogen egPntllg '1'rudscl for Rigsonh1i
den rummede disse Følelser dog endnu ikke. 

Nozge skilles fra Danmark i 1814 

Da udbrØd de store europæiske Krige i 1800-Tallets 
Begyndelse, og i 1807 naaede man frem til den Situa
tion, da den ene af de krigsførende Magter, England, 
for at garantere sin egen Sikkerhed ansaa det for 
nødvendigt at skaffe sig Kontrol med den dansk
norske.Flaade. Da var det, at Kronprins Frederik (VI) 
begik sit Livs største Dumhed. SkØnt han og hans 
Regering hele Tiden havdP været klar over, at skulde 
man vælge mellem England og Napoleon, maatte man 
gaa mod den kontinentale Erobrerfyrste, lod Kron
prinsen sig alligevel af de engelske Krav forlede til 
at gaa ind i Krigen som Frankrigs Allierede. Naar 
man i Forvejen havde taget det stik modsatte Stand
punkt, skyldtes det netop Hensynet til Norge. Kom 
man i Krig med England, vilde dPttf'.'l h:ivherskende 
Flaade kunne afskære al Forbindelse mellem Dan
mark og Norge, blokere Norge, Ødelægge det Økono
misk og sulte det ud. Blev Frankrig derimod Fjenden, 
risikerede man fransk Besættelse af Jylland og Fyn, 
men Storebælt og Skagerak vilde den flaadefattige 
Fastlandskejser ikke kunne forcere mod de danske 
Krigsskibes Vilje. 

Alle de Betragtninger, man i Forvejen havde an
stillet i København med Hensyn til en Englands
Krigs ulykkelige Følger for Norge slog til i fuldeste 
Maal. Intet Under derfor, at den norske Befolkning 
fyldtes af Harme og Bitterhed mod den uforstandige 
danske Regering, som med aabne Øjne førte det nor
ske Folk ud i saadanne Tilstande. Den Overtydning 
vandt stadig stærkere Magt over Sindene, at Dan
marks Interesser ikke faldt sammen med Norges, og 
at Norge hensynsløst blev ofret til Fordel for Dan
mark. 

Da saa i Januar 1814 Freden sluttedes i Kiel hvor 
FredeTik VI, uden at have sat sine Styrker ind' til et 
afgørende Slag, udleverede det norske Folk til den 
svenske Konge, flammede Nordmændenes Harme op 
i lys Lue. Og Vreden fik ny Næring, da det viste sig, 
at de danske Forhandlere havde forstaaet at redde 
for Danmark de sidste Rester af det gamle norske 
Atlanterhavsvælde, de tilbageblevne synlige Panter 
paa Fædrenes Magt: Færøerne, Island og Grønland. 

Norge bliver paa ny et frit Rige 

Nordmændene var imidlertid ikke til Sinds at Lade 
sig afstaa fra den ene Konge til den anden, som var 
de umælende Dyr. De ønskede at blive et frit Folk 
i et eget Rige, og paa Eidsvold skrev de den 17. Maj 
1814 deres Frihedsbrev, som er en af de store Be
drifter i Nordens Historie. Deres Udholdenhed be
lØnnedes ogsaa. Thi ganske vist blev Norge nogle 
Maaneder senere tvunget til at afslutte en Union med 
Sverige, men det gik ind i den nye Forbindelse paa 
fuldstændig andre Vilkaar, end det havde været un-
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dergivet i den gamle dansk-norske Union: med baade 
sin Suverænitet og sin Folkefrihed i Behold. 

Dermed begynder Norges moderne Historie. Kun 
Skade at den saa intimt var knyttet. til Episor!Ar, som 
i den nærmest fØlgende Tid holdt ikke saa lidt Bitter
hed i Live mod Danmark i adskillige norske Kredse. 
De mere yderliggaaende Kritikere af det danske Styre 
nøjedes endda ikke med Klagernaalene fra de nærmest 
foregaaende Par Menneskealdre. De søgte tilbage i 
Tiden og ransagede energisk alle de Aarhundreder, 
da de to Lande havde været forenet, for paa den 
Maade at finde Beviser for »Danmarks politiske For
brydelser mod Norge«. Dette voldsomme Udtryk 
stammer fra Titlen paa en Bog skrevet af den kendte 
Eidsvold-Præst Nicolai Wergeland. 

Historikernes Strid om "Dansketiden« 

Historien spillede i det Hele en overordentlig Rolle 
for det nye Norge. Dets ivrigste Forkæmpere ønskede 
at give det nyskabte Demokrati Selvtillid ved at min_ 
de Befolkningen om dens store middelalderlige For
tid, dens Forfædres stolte Bedrifter. Men for mange 
af denne begejstrede Kreds var til Gengæld »Danske
tiden« en Fornedrelsens og 
Usselhedens Tid i det nor
ske Folks Liv. Som Pastor 
Wergelands søn, den store 
Digter Henrik Wergeland, 
udtrykte det: »Vort Norge 
og Fortidens Norge synes 
som to afbrudte Halvringe, 
der passer paa det nØj este 
:;ammen, Mellemalderen 
kun som den uægte Lod
ning, som vi bryder væk for 
at hele det ægte Led.« Der
for vendte ogsaa han og 
hans Meningsfæller sig med 
glØdende Ildhu mod Mid
delalderens kraftfulde Aar -
hundreder og mod Saga-

Eidsvold 
1814. 

tidens rige Skat.te og fandt i Fortidens Storhed Be
viser paa Folkets Muligheder ogsaa ud i Fremtiden. 

Morl rlr:nn<' Opfflttcfac nf Uniorn1tiden riom en mørk 
og ulykkelig Parentes i den norske Historie rejstes 
der Protester fra andre norske Forskere, som stik 
mod den f.Ørste Gruppe hævdede, at kun takket være 
Dansketiden var der nogen Forbindelse mellem det 
gamle og det moderne Norge. Det var ikke Danskerne, 
som var Skyld i Norges Nedgang. Tværtimod var Dan
skerne fØrst kommet til Norge, da det var i Økono
misk, social, politisk og kulturel Tilbagegang og Op-
1ø.~ning DPrfor var r!Pt saa langt fra, at <lP :,-1,arlP<lP
Norge, at det tværtimod var en Lykke for Norge, at 
Landet, takket være Unionen, kunde faa tilført den 
europæiske Civilisations Goder. Den Kultur, som fand
tes i Norge i Begyndelsen af 1800-Tallet, var derfor 
dansk, og Bæreren af denne Kultur og det stærkeste 
Bindeled mellem fØr og nu i Norges Historie var den 
dansk-dannede Embeds- og Borgerstand. 

Som det ofte gaar i Videnskaben, har senere For
skere sammenarbejdet og i nogen Grad forsonet disse 
skarpt stridende Modsætninger i en højere Enhed. 
Mest frodigt og med videst Syn er dette gjort af 
Ernst Sars, den store norske Historiker fra den sidste 
Menneskealder af 1800-Tallet. Han bestrider, at der 
paa godt eller ondt har været et dybt og skarpt Brud 
i norsk Historie. Den har udviklet sig i jævne Over
gange, og intet af den kan vrages. Dansketiden er 
ogsaa et organisk og vigtigt Led i denne Udvikling. 
Det, som holder hele den norske Historie sammen fra 
de ældste Tider til Eidsvold-Værket og 1800-Tallets 
Folkerejsning, det, der er det samlende og forenende, 
er den frie norske Bondestand. 

Kampen for og mod den danske Kulturindflydelse 

Historikernes Strid om den rette Forstaaelse af 
Dansketidens Plads i det norske Folkeliv var kun en 
enkelt Fase i en kulturkamp, som over en bred Front 
blev rejst mod den overvældende danske Indflydelse 
i Litteratur, Presse, Tidsskrifter, Universitet, Skole, 
Kirke og selskabelige Omgangsformer. I Spidsen for 



denne Bevægelse stod Digteren Henrik Wergeland 
(fØdt 1808). Han og de Mænd, der tænkte som han, 
var af den Opfattelse, at evnede det norske Folk ikke 
at skabe sig en national og selvstændig Kultur, run
den af de hjemlige Kilder, vilde det ikke i Længden 
kunne bestaa og bevare sin Frihed. 

Ligesom blandt Historikerne var der ogsaa blandt 
Forfatterne og Litteraterne Mænd, som vendte sig 
m od denne yderliggaaende Norskbedsbevægelse og 
advarede mod at afbryde ~e r ige kulturelle Forbin
delser med Danmark. Hovedforkæmperen for disse 
Synsmaader var Digteren Johan Sebastian Welhaven 
(fØdt 1807) . 

Arbe jde t p aa at s kabe et norsk S kriftsprog 

Men hvad hjalp det, ræsonnerede de ivrigste Til
hængere af en norsk kulturel Genrejsning, at man 
trængte den danske Indflydelse tilbage og lod Norsk
heden faa sin Ret, naar det danske Sprog vedblev at 
være den eneste Form, hvori det norske Folks aande
lige Liv kunde faa Udtryk. De fØlte, at det var en 
alvorlig Hemsko især for de mange Mennesker ud 
over Landet, hvis naturlige og medfØdte Tale var de 
forskellige Bondemaal, at de maatte udtrykke sig 
skriftligt paa et Sprog, der hverken i Ordforraad, 
Sætningsbygning, Grammatik eller Tonart genspej
lede norsk Talespr og og norsk Psyke. Det var , som 
den norske Aand kun vilde udfolde sig frit, om det 
fik Lov at ske paa Folkets eget Maal. 

Derfor begyndte Henrik Wergeland og andre med 
ham at arbejde paa at fornorske deres Skriftsprog 
ved at optage norske Ord, Udtryk og Vendinger. 
AsbjØrnsens og Moes Offentliggørelse af de gamle 
Folkeeventyr i en meget mundret Stil og med mange 
norske Ord bragte Bevægelsen et langt Stykke frem
ad. Disse Bestræbelser er blevet fortsat gennem de 
forløbne Hundrede Aar under kraftig Paavirkning af 
Talesproget, især i Byerne, og har sat sig Frugter i 
det saakaldte Rigsm:aal, eller, som det siden 1929 
benævnes, Bogmaalet, en Betegnelse, som dog giver et 
misvisende Billede af denne Sprogform, der netop i saa 
hØj Grad bygger paa det levende, nutidige Talesprog. 

Rigsmaalstilhængerne ønskede en gradvis, lempelig 
Fornorskning af det dansk-norske Sprog. Mere yder
liggaaende Kredse vilde derimod med eet Slag skabe 
et helt igennem norsk Skriftsprog, og da et saadant 
ikke fandtes, konstruerede de det paa Grundlag af 
Dialekter, især fra det vestlige Norge. Dette helt nye 
Skriftsprog kaldtes Landsmaalet, siden 1929 Nynorsk. 
Dets Skaber var en vestnorsk Lærer og Bondesøn 
Ivar Aasen, som fra Midten af 1800-Tallet begyndte 
sin sprogreformatoriske Virksomhed. En ivrig For
kæmper fik Landsmaalet ogsaa i Digteren Arne 
Garborg. 

Landsmaalet naaede hurtigt frem til fuld officiel 
Ligestilling med Rigsmaalet t rods Protester fra dettes 
Tilhængere. Landsmaalet fik nemlig energisk politisk 
Støtte fØrst fra Bønderne, siden ogsaa fra Arbejderne, 
som i Reglen udgik fra Bondesamfundet. Kampen for 
L andsmaalet blev et Led i disse Befolkningsgruppers 
Strid for politisk og social Ligeret, og at de maatte 
for etrække et Skriftsprog, som saa nØje som muligt 
genspejlede det brede Folks Talesprog, var indlysende 
baade af ideologiske og praktiske Grunde. 
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Kampen mod dansk Kultur og Sprog er ingen Kamp 
mod Danmark 

Fra dansk Side har man ofte fØlt Bitterhed over 
den norske Kamp mod den danske Kultur og det dan
ske Skriftsprog i Norge. Man har opfattet det som en 
Kamp mod Danmark og Danskheden som saadan. For
haabentlig har denne Skildring vist, at saadan hæn
ger det slet ikke sammen. Alle disse forskellige Fore
teelser er Udslc1g af Bestræbelser fra det norske 
Folks store Flertal for at blive sig selv efter Aar
hundreders aandelige Isolerethed og for at give Ud
tryk for sine Tanker og Følelser paa et Sprog, der 
falder de skrivende mundret og naturligt. 

Vi Danske er selv blevet sparet for den Slags Kul
turkampe, som ogsaa indadtil skaber Splid og Uro, 
hvad ikke blot Norges, men ogsaa Finlands Eksempel 
viser. Men netop fordi vi ikke kender Foreteelsen fra 
os selv, har vi svært ved at forstaa den hos ;mdre, 
og da ganske særligt, naar den gaar imod vore egne 
Følelser. Derfor maa vi - om da Talen om det nor
diske betyder noget virkeligt for os - bestræbe os for 
at forstaa Baggrunden for den norske Sprogrejsning, 
dens historiske Forudsætninger. Det er den fØrste Be
tingelse for, at man kan bedømme den retfærdigt. 

Grønland og det norske Folk 

Et lignende historisk Syn bØr vi Danske ogsaa lære 
at anlægge paa nogle af de andre SpØrgsmaal , større 
eller mindre, som endnu i dette Aarhundrede har væ
ret Splidens Tegn mellem Danmark og Norge. Det 
vigtigste af disse er Grønlandsproblemet. Her maa vi 
i Danmark lære at indse, at alt, der vedrører det 
norske Folks ældste Historie, spiller en uendelig me
get større nutidig, praktisk og levende Rolle for Nord
mændene, end de tilsvarende og endda langt senere 
Perioder af vor egen Historie gØr det for os. Grun
dene hertil er antydet ovenfor. Og netop derfor er det, 
at de norsk-ættede Nordboeres Liv og Færden paa 
Grønland i saa fjerne historiske Tider, at vi ikke til
lægger det nogen Betydning, endnu den Dag i Dag sta~r 
overmaade levende for det norske Folk og er med at 
bestemme dets aktuelle Indstilling til hele Sagen. 

Den fælles dyrebare Arv 

Ingen andre af Nordens Folk staar vel hinanden saa 
nær i Historie og Kultur, i Sprog og i aandeligt Fæl
lesskab som det norske og det danske. De har levet 
intimere sammen end nogen af de andre Folk i Nor
den, ja selv end det svenske og det finske. De Gnid
ninger og Spændinger, som dette nære Samliv n ød
vendigvis maatte fØre med sig, er man efterhaanden 
kommet ud over i Løbet af de 125 Aar, som er gaaet, 
siden qe to Lande skiLt~s. Tilbage er alt det meget, 
som forener dem, fra deres fælles Krigshistorie l egem
liggjort i Tordenskjolds til deres fælles A.andsliv i 
Holbergs og Wessels Skikkelser. I Stedet for dumt og 
smaatskaarent at trættes om, hvorvidt disse Fortidens 
store Mænd nu var mest danske eller mest norske, 
skial vi mødes i Glæden over, at de er det fælles Eje 
og det fælles Arvegods for begge Folkene. Vi har og
saa Lov at tro, at hvad der i Fortiden kan have været 
af den Slags Smaasyn iblandt Frændefolkene, vil være 
brændt ud af deres Tilværelse ved det Skæbnefælles
skab, som de i disse Aar har været undergivet. 



INVASION 

E fterhaanden som Krigslarmen stiger mod Øst, mod 
Syd og Vest, er det kun naturligt, at man ogsaa 

i Danmark er optaget af SpØrgsmaalet, om hvorvidt 
der ligeledes kan tænkes etableret en Front mod Nord. 
- Der skal derfor ganske kort redegøres for, hvor
ledes Danmarks St illing er i Dag. 

Danmark ligger som et Glacis foran den Voldgrav, 
som Østersøen danner foran den tys~e Nqrdkyst. Det 
er desuden baade et vigtigt Forbindelsesled mellem 
Tyskland og Norge, og en Spærrelinie for en søværts 
Forbindelse gennem Bælter og ØstersØ mellem Vest
magterne og Rusland. Det vilde endelig kunne blive 
en betydningsfuld Basis for Angreb paa Tyskland, 
til Etablering af det SØ- og LuftherredØmme over 
Østersøen, der vilde være nødvendigt for et videre 
Angreb fra Nord paa selve Tyskland. 

Der er altsaa forsaavidt Grunde nok for de allierede 
til en Invasion i Danmark. Derimod er det er SpØrgs
maal, om de ikke i Øjeblikket er saa haardt engageret, 
at de ikke kan afse tilstrækkelige Styrker hertil og 
ogsaa stadig haaber at kunne naa deres Krigsmaal 
ved at koncentrere hele deres Kraft om de Angreb, 
der nu er i Gang. Derfor vil SpØrgsmaalet om en 
allieret Invasion her i Landet muligvis fØrst blive 
aktuelt, hvis Krigen stivner paa de øvrige Fronter. -
Man maa dog i ethvert Fald r egne med, at Vestmag
terne fra Luften vil søge at hindre Forbindelsen mel
lem Tyskland og Norge ved Angreb paa Havne, Flyve
pladser og Trafikknudepunkter i Danmark. Ligeledes 
kan det tænkes, at et evt!ntuelt russisk Flaadefrem
stØd i Øsersøen vil sigte paa Bornholm, for med denne 
Ø som Basis at sØge den Østlige Østersø med den 
baltiske Kyst og den botniske Bugt afskærmet. 

Naar det ovenfor er nævnt, at de allierede maa 
raade over >tilstrækkelige« Styrker, hvis de vil for
søge en Landgang i Danmark, betyder dette dels at 
Tyskland, af de samme Grunde som de allierede har 
til et Angreb, er interesser et i at fastholde det danske 
Territorium, dels at dette Glacis baade skaber Dybde 
i det tyske Nordforsvar og er relativt vanskeligt at 
angribe. 

I Modsætning til hvad der tidligere er hævdet un
der Militærdiskussionerne herhjemme fØr Krigen, af
giver Jylland og de danske Øer nemlig gunstige For
svarsbetingelser. Det er kun landfast paa en smal 
Landstrækning, der kan forsvares af et blot 50 km 
bredt Forsvarsbælte. De enkelte Øer er ideelle >Pind
svine-Stillinger«, cg fra disse vil smaa Flaadeenheder 
og Luftvaabnet have gode Chancer i de snævre Far
vande mod en, selv stærkt overlegen, fjendtlig Flaade. 

i Danmark? 
Territoriets forsvarsmæssigt set svageste Punkt lig

ger i, at dets ringe Udstrækning gØr et Luftforsvar 
vanskeligt, hvorfor dette delvis maa baseres paa Fly
vepladser udenfor Danmark. Dette kan dog i det for e
liggende Tilfælde gøres baade fra Norge og Nordtysk
land, medens de allierede til Gengæld er handicappet 
ved at have lang Flyvevej til Danmark fra deres Baser. 

Indtil i Dag er ingen allieret Landgang paa det euro
pæiske Kontinent foregaaet i større Afstand end ca. 300 
km fra de nærmeste store Baser. Dette betyder næppe, 
at en Landgang ikke kan tænkes forsøgt over større 
Afstande; men det understreger antageligt Vanskelig
hederne derved, - Vanskeligheder, der vil Øges jo 
tættere Landgangsstedet ligger paa selve Tysklands 
Luftbaser og Ubaads-Havne. 

Det er derfor muligt, at de allierede, hvis de paa
tænker Oprettelsen af en Nordfront, først vil forsøge 
en Landgang i Norge - hvorved de desuden vil sikre 
Forbindelsen til Rusland rundt om Nordkap - for 
derfra at stØde mod Syd. 

Da et Landgangsforetagende mod Danmark, henset 
til de gode Forsvarsmuligheder mod Hær- og Flaade
enheder, utvivlsomt er vanskeligt, maa der ehdelig 
regnes med, at det om muligt vil blive suppleret eller 
indledet med Landsætning fra Luften af saa store 
Styr ker, at disse har Chancer for at sætte sig i Be
siddelse af de tyske Flyvepladser samt de af Landets 
Havne, Trafikknudepunkter og Terrænomraader, der 
vil faa Betydning for Invasionen. I denne Forbindelse 
er det maaske værd at erindre sig Dannelse af et 
Fælleskommando for alle allierede, luftbaarne Styrker. 

Sandsynligheden for et allieret Landgangsforsøg i 
Danmark afhænger altsaa i fØrste Række af, hvorvidt 
Vestmagterne mener at kunne naa deres Krigsmaal 
paa andre Fronter samt hvorvidt de under deres 
Kraftkoncentration her har Raad til ogsaa at etablere 
en Nordfront - og senere af, hvorvidt de, hvis de 
Øvrige Fronter stivner , vil sØge at tage et nyt Initiativ 
over dansk Omraade. 

Da Danmark afgiver gode Forsvarsbetingelser i 
Hær- og flaademæssig Henseende, vil Forsøgets Suk
ces endelig maaske afhænge af, hvorvidt de allieredes 
Luftvaaben kan overvinde den store Afstand og skabe 
tilstrækkelig Luftoverlegenhed til at landsætte en 
Avantgarde af luftbaarne Tropper, der er saa stærk, 
at den ikke kan nedkæmpes, fØr Landgangskonvojerne 
naar frem. 
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Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne. VIII 

Af M agi ; ter Lars Rostrup Bøyesen 

DEN TAPRE 
Den 6. Juli 1849 staar som en af de lysende Datoer 

i dansk Historie; hvorfor vi mindes den endnu, 
næsten hundrede Aar efter, ved ethvert Barn i Dan
mark: den er kommet til at staa som Symbol paa 
Snarraadighed, Offervilje og Tapperhed. Rent mili
tært var det, den danske Generalstab og den danske 
Hær ydede i Slaget ved Fredericia, en af Treaarskri
gens bedste Præstationer ; politisk udnyttedes de L aur
bær, som Hæren havde vundet for de danske Farver, 
desværre ikke, og man kan vel forsvare at sige, at 
den krigerske Indsats, der blev gjort, i det politiske 
Skakspil ikke fik nogen .Praktisk Betydning, eftersom 

det sejrrige Udfald ingen Indflydelse fik paa de Freds
aftaler, der allerede var truffet i Berlin inden Frede
riciaslaget udkæmpedes. 

For os bliver de danske Soldaters Tapper hed imid
lertid ikke mindre af den Grund, vor Beundring for 
den er lige stor, fordi vi erkender den store moralske 
Betydning den har for os som glorværdigt Eksempel 
den Dag i Dag. Ogsaa for Samtiden, der dog i betyde
lig hØjere Grad end vi kom til at fØle Krigens poli
tiske Bagslag, var Begejstringen den altbeherskende 
Følelse; saa stor var Glæden over Sejren, at man 
vist har vanskeligt ved helt at forestille sig den Ju
bel, der rejste sig fra alle Samfundslag inden for den 
danske Befolkning, da Sejrsbulletinerne begyndte at 
spredes over det ganske Land. End ikke de ret bety
delige Tab, den danske Arme havde lidt, var i Stand 
t il at dæmpe Begejstringen. 

Endnu medens Sejrsrusen var levende, modnedes 
hos en Kreds af kendte Mænd i København den Tan
ke, at Sejren burde markeres ved et Monument, som 
til sene Tider kunde staa som et haandgribeligt Min
de over vore Soldaters Indsats. :,,Den ædle Kamp er 
ført , det ædle Blod er udgydt for det hele F olk, og 
saaledes bØr ogsaa Mindesmærket rejses, med Tak til 
de sejrrige Mænd og til Ham, der har lagt Styrken i 
deres Arm, af det hele Folk«, hed det i det Opraab, 
Mindesmærkekomiteen udsendte allerede seks Dage 
efter at Slaget havde fundet Sted. For at alle kunde 
være med, blev Bidragenes Størrelse sat til een Mark, 
og snart begyndte Skærvene at glide ind fra hele 
Landet. 

Endnu havde man dog ikke truffet nogen Beslut
ning om, hvem der skulde udføre Mindesmærket. 
Men da den Økonomiske Side af Sagen var nogen
lunde sikret, begyndte man at se sig om efter en 
Kunstner, og intet var da naturligere, end at man 
henvendte sig til Danmarks paa det Tidspunkt to be
tydeligste Billedhuggere, nemlig H. V. Bissen og J . A. 
Jerichau, og bad dem om hver at fremkomme med et 
Skitseforslag. Det skete den 19. Februar 1850. 

En Tegning til et Basrelief forestillende :,,Frem
stormen af de danske Landsoldater mod en fjendtlig 
Skanse ved Fredericia«, som Jerichau samme Aar ud
stillede paa Charlottenborg, er muligvis tænkt som 
et For.arbejde til Sejrsmindet. Sit endelige Ord i Sa
gen synes han dog at have givet med et andet Ar
bejde, der var fremme paa den samme Udstilling, en 

Gibsskitsen , dater et 12. Marts 1850, der indleveredes til Kon· 
kurrencen. Højde 52 cm. Ny Carlsberg Glyptotek. 



Skitse bærende Titlen »D~n nordiske Krigsgud Thor 
kampfærdig til Forsvar«. Den lille Brændtlersstatuette 
findes nu paa Glyptoteket. 

Den anden Deltager i Konkurrencen, H. V. Bissen, 
synes fra Begyndelsen at have været mere umiddelbar 
i sin Indstilling over for Opgaven end J erichau, min
dre tynget af mytologiske Fordomme. Han udførte 
ganske simpelt en lille Figur af en Landsoldat, en en
kel og stilfærdig Repræsentant for den Gruppe Mænd, 
der havde vundet Sejren og var Genstand for Na-

den kendte Billedhugger ViiheLm Bissen, Faderens 
Værk derigennem,, at han udfra den færdige Figur 
i Fredericia modellerede en ny Underkrop paa den 
bevarede Overkrop. Og saaledes staar Figuren den 
Dag i Dag paa Statens Museum for Kunst. 

Tilbage for Bissen stod nu at udfØre Figuren i de 
Dimensioner, den endelig skulde have, nemlig ca. to 
Gange naturlig Størrelse (3, 75 m hØj), samt at faa 
Figuren støbt i Bronce. Med dette Arbejde hengik 
ikke mindre end otte Aar. Endelig blev den færdige 

Statue prøveopstillet i Char

LANDSOLDAT 
lottenborgs Gaard, hvor Folk, 
fØr den blev afsendt til Frede
ricia, fik Lejlighed til at tage 
den i Øjesyn mod Erlæggelsen 
af en Entreafgift paa en Mark 

tionens Beundring. Skitsen, der nu findes paa Kunst
m useet, er dateret den 12. Februar 1850. Det vil altsaa 
sige, at Bissen havde tumlet med Tanken endnu inden 
Komiteen officielt r ettede en Henvendelse til ham. 

Under sin videre Arbejden med Motivet synes Bis
sen imidlertid at have f.aaet sine Anfægtelser. I hvert 
F ald ser vi af den lille Skitse, dateret den 15. Februar 
1850 og nu ligeledes paa Glyptoteket ,at ogsaa han er 
slaaet over i den danske Sagnhistorie og har kaaret 
Uffe hin Spage til sin Helt. Jerichau har altsaa valgt 
at symbolisere den danske Sejrsstemning ved den for
tættede Kraft, Bissen ved den vege Styrke, der først 
blusser op, naar det endelig gælder. Hvor smukke 
Motiverne end kunde være i Udførelsen, een meget 
væsentlig Skavank havde de dog: de var ikke folke
lige. Et virkeligt entydigt Udtryk for en hel Nations 
Følelser kan ikke udtrykkes ved noget spidsfindigt 
mytologisk, som kun ret snævre Kredse er i Stand 
t il helt at fatte Betydningen af. 

Dette maa i hvert Fald Bissen hurtigt have indset, 
for han slog snart ind paa sit første Spor med Land
soldaten, der svinger Bøgegrenen over sit Hoved, og 
d enne Ide har han saa endeligt udformet i den Skitse, 
han indleverede til Konkurrencen og som er dateret 
den 12. Marts 1850. Den udstilledes paa Aarets Chat
lottenborgudstilling og opbevares nu paa Glyptoteket. 
I Udstillingskataloget lyder den fulde Titel »Den dan
ske Landsoldat, som efter Kampen ved Fredericia 
sejrende svinger en Bøgegren, idet han sætter Foden 
paa et Stykke af det erobrede Skyts«. 

Efter Charlottenborgudstillingens Afslutning sam
ledes en Skare af de Mænd, som havde været ivrigst 
til at fremme Monumentsagen, til et MØde i Hof
teatrets Forhal. Det var den 17. Juni 1850. De to 
Skitseforslag blev sat under Afstemning, og da 73 
stemte paa Bissens og kun 19 paa Jerichaus Udkast, 
var Sagen· dermed afgjort med overvældende Majo
ritet. Den følgende Vinter arbejdede Bissen saa med 
sin Statue. Som Model benyttede han to Rekrutter 
og Bondekarle ude fra Københavns Omegn, som skif
tedes til at staa for ham, og Figuren, der udarbejdedes 
i naturlig Legemsstørrelse, var at se paa Charlotten
borgudstillingen i 1851. Den blev senerehen foræret 
til Kunstmuseet, der dengang var indlogeret paa Chri
stiansborg Slot. Men ved den store Slotsbrand i 1884 
blev Figuren meget molesteret, hele Underdelen gik 
saaledes tabt. Senerehen reparerede H. V. Bissens Søn, 

Bissen s paa Charlottenborg i 1851 udstillede Forarbejde i halv 
Størrelse til L andsoldaten. Gibs. H øjd e 220 cm. Originalmodel. 
Underdelen, der gik tabt ved Christiansborg Slots Brand i 1884, 
er t ilføjet af Vilh. Bissen i 1912 efter d et fæ rdige Monument i 
Fredericia . 

og derved »bidrage til Dæk-



Tre af Bissens Gibsskitser til 
Landsoldaten. Højde 24-26 cm. 
Ny Carlsberg Glyptotek. 

ning af de tilbagestaaende 
Omkostninger«. 

Paa Niaarsdagen for Fre
dericiaslaget, den 6. Juli 1858, 
blev Landsoldaten saa om
sider afsløret paa sin ende
lige Plads foran Prinsens 
Port i Fredericia under Ud
foldelse af stor Højtidelig
hed. 

Al sin Enkelhed tiltrods, 
eller rettere sagt: netop i 
Kraft af sin Enkelhed, er 
Bissens Værk et næsten ge-
nialt Arbejde. Figuren staar klart og fast i en pla
stisk og virkelig stort opfattet Stilling, som forlener 
den med en virkningsfuld Monumentalitet. 

Er Landsoldaten betydelig som Skulptur betragtet, 
er den det ikke mindre som Ide. Den giver samlet fast 
i eet Helhedsbillede baade Udtryk for hele Nationens 
Glæde over Sejren og samtidig for dens Taknemlig
hed mod de Soldater, hvis Uforfærdethed har skaffet 
Sejren. Her er ikke Tale om et Portræt af en berømt 
Hærfører eller af en bestemt Soldat. Det er blot en 
tilfældigt valgt Repræsentant for den danske Land
soldat, i hvem hele Nationens Aand er indkorporeret. 
Han er ganske simpelt den ukendte Soldat. 

For Eftertiden er Landsoldaten tillige kommet til 
at staa som Monument over en hel Periode i den 
danske Historie, paa samme Maade som Bissens Fre
derik den Sjette-Statue i Frederiksberg Have er kom
met til det. I disse to Broncemonumenter er nedfældet 
Symbolet paa saa mange af de specielt danske Borger
dyder. Disse Dyder var karakteristiske for den Tids
alder ,de to Figurer staar som Monument over. Men 
den Kendsgerning, at vi fØler de to Kunstværker som 
overordentlig aktuelle den Dag i Dag, kunde tyde paa, 
at disse Borgerdyder er en Grundstamme i dansk 
Folkekarakter ogsaa i 1944. 

* 
Samtidig med, at Bissen tumlede med at fØre :i>Land

soldaten« op i stor Maalestok, havde han en anden 
Skulptur i Arbejde, der ligeledes var bestemt for 
Fredericia: Monumentet over de i Fredericiaslaget 
faldne danske Soldater. 

De jordiske Levninger af de ca. 500 Mand, som; 
havde maattet lade Livet i Kampen for Sejren, var 
blevet jordet i en stor Fællesbegravelse, markeret paa 
Kirkegaarden ved en Kæmpehøj omhegnet af en lav 
Brystningsmur. Det var nu Bissens Opgave at skabe 
det Monument, der skulde indfældes i denne Mur og 
markere HØjens Karakter af Krigergrav og Æres
minde. 

Han modellerede da det berømte Relief med de to 
Landsoldater, der er ved at jordfæste en dØd Kam
merat. Det er signeret den 15. August 1851, men først 
den 6. Juli 1853 blev de broncestØbte Relieffigurer, 

Det endelige Bronccmonumcnt paa sin Plads foran P rinsens 
Port i Fredericia. 

der er monteret paa en Baggrundsflade af Granit, 
afsløret i Fredericia. · 

Ligesom i Sejrsmonumentet er det ogsaa her Land
soldaten, der er Fremstillingens Helt. To Soldater 
bØjer sig ned og bærer Ømt og stilfærdigt den dØde 
Kammerats afsjælede Legeme mellem sig hen mod 
hans sidste Hvilested. Gravens Jord er hobet op ved 
deres FØdder og i Baggrunden er tre Geværer stillet 
op i en Pyramide om hvis Spids Sejrskransen er 
hængt. 

Kompositionen er saa uhyre enkel og smuk, Væg
ten og Bevægelsen er saa fint rytmisk fordelt paa Fla
den. Uden Bravader eller Sentimentalitet fortælles 
jævnt og stille om Dødens Alvor og Sorgens Højtid. 
Til enhver Tid vil dette Værk staa som klassisk i 
dansk Kunsthistorie. 

Der er blevet henvist til, at Bissen muligvis kan 
være blevet inspireret til sin Komposition af Rafaels 



berømte Billede af Kristi Gravlæggelse, med hvilket 
Fredericagravmælet unægteligt ogsaa har visse Lig
hedspunkter. Vil man endelig lede efter Forudsæt
ninger, var det maaske nok saa meget paa sin P lads 
at gøre opmærksom paa, at Motivet med to Skikkel
ser, der bærer en afdØd imellem sig, gaar betydeligt 
længere tilbage end til Renæssancen. Det er faktisk 
ældglammelt. Indenfor det græske Vasemaleri, ikke 
mindst paa de saakaldte »hvide Lekythoi«, der havde 
deres Blomstringsperiode i Athen mellem 450 og 400 
f. Kr., optræder Motivet atter og atter. Det er her 
Hypnos og Thanatos (Søvnen og Døden), der fører 
den afdØde bort til den evige Hvile. Sammenligner 
man Bissens Relief med Normalformen for Fremstil
lingen af Hypnos og Thanatos i den græske Vase
kunst, opdager man en saa nær Forbindelse, at den 
næppe kan være helt t ilfældig. 

Imidlertid staar der et Problem tilbage, som er in
teressant og som derfor bØr strejfes, nemlig: hvor stor 
er Bissens Indsats, naar alt kommer til alt, ved Kom
positionens Udformning? 

Den arkitektoniske Side af Sagen ved Krigergra
vens Udformning var betroet den udmærkede Byg
mester Gottiieb BindesbØll. Det er imidlertid en kendt 
Sag, at BindesbØll ved de Arbejder, hvor han havde 
den arkitektoniske Ledelse, som oftest ogsaa havde 
en stærk Finger med i Spillet hvad angik den deko
rative Udsmykning. Og dette synes ogsaa at være Til
fældet ved Krigergraven. 

Arkitekten Vilhelm Klein, der i sin Ungdom var 
Tegner paa BindesbØlls Tegnestue, har i nogle haand
skrevne Betragtninger og Erindringei:, der nu findes 
i det kongelige Biblioteks Manuskriptsamling, frem
sat forskellige Iagttagelser over dette F orhold, som 
har en saa a lmen kunsthistorisk Interesse, at de for
tjener at kendes, hvorfor de her citeres fyldigt. Klein 
skriver bl. a .: 

»Det, der var det Karakteristiske for BindesbØll som 
Kunstner, var hans sunde Sans, og denne har afsat 
Virkninger ik ke blot paa Arkitekturens, men ogsaa 
paa Maleriets og Sculpturens Omraade. Man nævner 
i Almindelighed HØyen som Føreren i 
den Kunstretning, der begyndte at ud
vikle sig i Fyrrerne [den nationale], 
men det er et stort SpØrgsmaal, om det 
ikke lige saa meget er BindesbØll, der 
har paavirket Sonne, Roed, Marstrand, 
Constantin Hansen, Bissen og HØyen 
selv. Saa meget er i det mindste sik
kert, at der fandt en frodig Vexelvirk
ning Sted mellem HØyen, Bissen, Bin
desbØll og de nævnte Malere, og i denn~ 
Accord er BindesbØlls Stemme ikke af 
mindst Betydning. Det er saaledes al
deles sikkert, at Bissens realistiske Om
slag i Fyrrerne for en stor Del skyldtes 
Paavirkning af BindesbØll, der ofte lige 
over for mig har omtalt saavel Sculp
turens Classicisme, f. Ex. H. C. Ørsted 
i antik Dragt) og Miinchener skolens 
Romantik (f. Ex. Wegeners Dronning 
Dagmar) som »Skaberi« - hvilket var 
et af hans Yndlingsord. 

Relieffer fra Krigergraven i Fredericia. Sig
neret 15. August 1851. 170 X 201 cm. Gengivet 
efter Gibsafs tøbningen paa Statens Museum 
for Kunst. 

L 

Klein fortæller videre om, hvorledes »den ene l dee 
efter den anden flØi gennem hans Hovede, - og ofte 
vexlede de lovlig tidt til Fortvivlelse for os »Tegne
karle« - og han gik ikke af Veien for plastiske eller 
maleriske Opgaver. 

Jeg har sa·aledes selv været tilstede en Dag da han 
talte med Bissen om Graven i Fredericia og med sit 
sto-re fede Blyant No 1 skizzered'e et Basrelief fore 
stillende to Soldater, der begravede en falden Kam
merat. Jerichaus (uheldigt anbragte og uheldigt ind
rammede) Basrelief paa S. Anna Plads til Minde om 
Eckersberg er bleven til paa samme Maade, jeg har 
selv seet BindesbØll levere Jerichau et Udkast dertil, 
som han nøiagtigt fulgte, og det samme var Tilfældet 
med et Monument over J. T. Lundby, fremstillende 
ham selv staaende med Bøssen ved Fod.« 

Kan vi tro Klein paa hans Ord, hvad der vel er god 
Grund til eftersom han har været Øjenvidne, er det 
altsaa den iderige BindesbØll, der fØrst skitserede den 
berømte Komposition ned, maaske ud fra Erindringen 
om visse Vasemalerier, han har haft Lejlighed t il at 
se under sit langvarige Grækenlandsophold i sin Ung
dom. Paa trods heraf tilkommer der dog Bissen fuld 
Honnør for den smukke Maade, hvorpaa han gennem
før te Værket. 

Uden at kunne fØre noget Bevis herfor, er det ikke 
nogen fjern Tanke ogsaa at tildele BindesbØll en vis 
Rolle ved Udformningen af Sejrsmonumentet. Vi har 
jo erfaret, at BindesbØll ansaa alt, hvad der ikke var 
enkelt, letfatteligt og lige ud af Landevejen for »Ska
beri«, og som saadant maa han have opfattet Bissens 
Tanke om at benytte Uffe hin Spages Skikkelse til at 
forherlige den danske Landsoldats Indsats med. Hvis 
Bissen har taget BindesbØll med paa Raad, da han 
tumlede med Planerne t il sit Monument, og det er 
ingenlunde nogen u naturlig Tanke, har han sikkert 
gjort alt for at f.aa Ven nen til at lade Uffe ude af 
Betragtning og anbringe Landsoldaten i Højsædet, og 
alene derved kan han have Øvet en betydelig Indfly
delse ved Fødslen af det Monument, som i Dag er hele 
Nationens Eje. 



Helikopteren 
Vought-Sikorsky 
VS-300 

Kaptajn 

Arne Foltmann: {)dtf opteren OG 

AUTOGYROEN 
D a der for en Snes Aar siden var saa megen Tale 

om, hvorvidt Postvæsenet skulde støtte den ny
opdukkede Lufttrafik, var der en af det danske Post
væsens førende Mænd, der sagde, at han ikke troede, 
Flyvemaskinen vilde faa nogen som helst Betydning, 
fØr den kunde holde stille i Luften, og ydermere 
skulde den helst kunne sta'rte og lande paa Taget 
af et Hus. Den gode Postmands Syn paa Flyvningen fik 
dog heldigvis ingen In dflydelse paa den vældige Luft
trafik, der efterhaanden blomstrede op, og som slet 
ikke tog Hensyn til, om hvorvidt Maskinerne kunde 
»holde stille« i Luften eller ej. 

Men naar jeg nu efter saa mange Aars Forløb tæn
ker tilbage paa den forsigtige P ostmands Betænkelig
heder, saa maa jeg indrømme, at det slet ikke havde 
været saa tosset, om Flyvemaskinkonstruktørerne i 
højere Grad havde interesseret sig for at bygge nogle 
Luftfartøjer, som havde de Egenskaber, han syntes 
saa godt om: lodret Start og Landing samt Evnen til 
at kunne »holde stille« i Luften. Det har nemlig vist 
sig, at man har faaet Brug for dem, -

Helikopteren. 

Enkelte Konstruktører har i Tidernes Løb arbejdet 
paa at fremstille et Luftfartøj, der var i Besiddelse 
af disse tillokkende Egenskaber, men det er kun lyk
kedes for nogle ganske faa at naa frem til tilfredsst il
lende Resultater. Den almindelig kendte Flyvemaskin
type egnede sig n emlig ikke hertil. Man maatte søge 
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andre Udveje, og en af disse v.ar Bygningen af en 
brugelig Helikoptertype, d, v. s. et Luftfartøj uden 
Bæreplaner og F remdrivningspropel, m en som i Ste
det for var udstyret m ed en motordrevet Rotor. 

Den Konstruktør, som hiditl har opnaaet de største 
Resultater med sin Helikoptertype, er Amerikaneren 
Igor Sikorsky, og hans Helikopter har oven i Købet 
faaet en ikke r inge Betydning under den nuværende 
Krig, hvor det har været anvendt af de Allierede som 
Rekogn osceringsluftfartøj under Jagten paa Under
van dsbaade i Atlanterhavet. 

Hvordan flyver Sikorsky's Helikopter? 

Sikorsky's Helikopter, som kaldes V.ought-Sikorsky 
VS-300, kan flyves af alle og enhver uden forudgaa
ende Flyveruddannelse, skØnt den kan starte og lande 
lodret samt flyve baade forlæns og baglæns og t il 
Siderne. Den manøvreres ved Hjælp af den sædvan
lige Flyvemaskines Styrepind. 

Den bestaar af en Gitterkrop, u dstyret med to Lan
dingshjul og en Haleslæber. Den har hverken Bære
plan, Haleplan eller Ror, men er i Stedet for udstyret 
med fire Rotorer, der alle drives direkte af Motoren. 
Hovedrotoren, der er anbragt forude paa Kroppen, og 
som minder om Autogyroens Rotor, frembringer den 
nødvendige Opdrift, men i Modsætning til denne 
frembringer den ogsaa Trækkraften baade fremefter, 
til Siderne og bagud. Dette opnaas ved en Hældning 
af Rotorakslen, og samtidig er Rotorbladene stilbare 



Autogyroen startes. 

og kan reguleres med Styrepinden. I Tilfælde af Mo
torstop kan Hovedrotoren kobles fra Motoren, hvor
efter den roterer som Følge af Tyngdekraften, og 
Helikopteren er stadig manøvredygtig. 

I Stedet for Ha1eplan og HØjderor er der paa hver 
Side af den bageste Del af Kroppen anbragt en min
dre Rotor, der roterer i et vandret Plan. I Stedet for 
Sideror findes der desuden bagest paa Kroppen en 
mindre Rotor, der roterer i et lodret Plan. Bladene 
paa de tre mindre Rotorer kan ogsaa reguleres. 

Den fØrste Helikopter, som Sikorsky byggede, var 
udstyret med en 75 HK Lycoming Motor. Hovedroto
ren havde et normalt Omdrejningstal paa 255 i Minut
tet, og dens Diameter var 8,5 m. De øvrige Rotorers 
Diametre var ca. 2 m. 

Sikorsky-Helikopteren i Arbejde over 
Atlanterhavet. 

I 1941 havde Sikorsky dog en ny Helikoptermodel 
færdig. Den havde en Motor paa 200 HK og kunde 
medføre to Personer. Dens Hastighed fremefter var 
160 Kilometer i Timen, og Ha;stigheden under Bag
lænsflyvning og Flyvning til Siderne var 40 Kilo
meter i Timen. 

Denne Type skal efter tyske og svenske Bladmed
delelser i stor Udstrækning have været anvendt af de 
Allierede til Sikring af deres Konvojer midt ude paa 
Havet. Sikorsky-Helikopteren kan starte og lande paa 
en lille Platform, som er anbragt om Bord paa en 

Fragtdamper, og dens ringe Hastighed i Forbindelse 
med dens Evne til at kunne bevæget sig i saa at sige 
alle Retninger, gør den velegnet til at deltage i Jag
ten paa Undervandsbaade. Den er ikke bevæbnet, men 
er derimod udstyret med Radio, og den anvendes 
udelukkende til Observationsbrug. 

Autogyroen. 

Den almindeligt kendte Flyvemaskine berømmes 
sædvanligvis for sin fænomenale Hastighed, og det 
kan ogsaa være meget godt, naar det bare drejer sig 
om at komme hurtigt fra Sted til Sted. Men stor 
Flyvehastighed medfører ogsaa en lang Start og Lan
ding med dertil hørende store Start- og Landings
baner, og der kan være Tilfælde, hvor man har Brug 
for en _Flyvemaskine med et meget begrænset Start
og Landingsareal. Saa maa man til Gengæld slaa af 
paa Flyvehastigheden. 

En Luftfartøjstype, som passende kan anvendes un
der saadanne Forhold, er den saakaldte Autogyro, der 
har en hel Del Egenskaber tilfælles med Helikopteren, 
men som er naaet et godt Stykke længere frem i sin 
Udvikling end denne. Autogyroen kan nØjes med en 
meget ringe Start- og Landingsplads, idet den ikke 
helt kan starte og lande lodret. Selv om det ikke er 
meget, saa kræver den en lille Smule Plads til Start 
og Landing. 

Da den Last, som en Autogyro kan medfØre, endnu 
er forholdsvis ringe (en Fører plus to Passagerer er 
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Autogyroen som Automobil. 

Maksimum), er det selvfølgelig begrænsede Opgaver 
den kan lØse; men ikke desto mindre har den været 
anvendt en hel Del, baade til militært og civilt Brug. 
Den har bl. a. været anvendt som Forbindelsesflyve
maskine til Steder, hvor der kun har været meget be
grænsede Start- og Landingsforhold til Raadighed, 
og den har ogsaa forsøgsvis været anvendt til Befor
dring af Post fra en Storbys Centrum ud til Byens 
Lufthavn. 

Hvordan flyver Autogyroen? 

En Autogyro har ingen faste Bæreplaner, men er 
derimod udstyret med selvroterende Bæreplaner, 
hængslet til en omtrent lodret Omdrejningsaksel. Den 
har Flyvemaskinens Motor, Fremdrivningspropel og 
Styregrejer. Ved at kØre Luftfartøjet frem ved Hjælp 
af Fremdrivningspropellen vil Planerne give sig til 
at rotere (de har ingen Forbindelse med Motoren); 
og naar Omdrejningstallet er vokset tilstrækkeligt, 
vil Opdriften være saa stor, at Apparatet lØftes fra 
Jorden. Styringen er som ved en almindelig Flyve
maskine. Ved Landing sættes Motoren paa langsom 
Gang, Bæreplanerne virker da som Faldskærme og 
tillader derfor Dalen med forholdsvis ringe fremad
gaaende Hastighed. 

Bliver Autogyroen Fremtidens Privatflyvemaskine? 

Paa Grund af sine særlige Egenskaber skulde man 
tro, at Autogyroen maatte være den Flyvemaskin
type, som egnede sig særlig godt for den private 
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Mand. Den behøver kun ringe Plads til Start· cig Lan
ding, og den kan flyve med en Hastighed paa henved 
200 Kilometer i Timen. Den har ogsaa været anvendt 
som Privatflyvemaskine, men alligevel ikke i nogen 
nævneværdig Grad. Maaske faar den en Opblom
stringsperiode, naar Krigen er forbi 

Skeptikeren siger nemlig: »Jeg vil ikke have min 
egen Flyvemaskine, fØr jeg kan starte og lande paa 
min egen Græsplæne.« Og det Krav kan Autogyroen 
jo opfylde. 

For nogle Aar siden blev der i Amerika bygget en 
Autogyro med Springstart. Den var konstrueret efter 
Autogyroprincippet, og havde en lukket Kabine til 
to Personer. Ved en særlig Mekanisme paa Rotorens 
Nav i Forbindelse med en Ændring af Rotorbladenes 
Indstilling, kunde denne Autogyrotype i Starten fore
tage et Hop paa indtil 4 Meter, og derefter fortsætte 
i vandret Flyvning. Rotorens tre Blade kunde klappes 
tilbage hen over K1oppen. Motoren:, Kraft kunde ved 
Hjælp af en Kardanaksel overføres til Halehjulet, me
dens de to Landingshjul var styrbare, - og paa denne 
Maade kunde man kØre Autogyroen henad Landvejen 
ligesom et Automobil. 

Der er saaledes ikke noget i Vejen for, at man kan 
have sin Flyvemaskine staaende i Bilgar.agen, kØre 
den ud paa sin Græsplæne og derefter starte. Da 
Autogyroens Landingshastighed praktisk taget er Nul, 
kan man ligeledes lande igen paa sin Glæsplæne, men 
- Plænen maa selvfølgelig helst ikke være for lille. 
Alt her i Livet er jo relativt. 



cJ~fgudindens 
DYNA_STI 

E n Gang i Tidernes Morgen, eller for at være nØj
agtig, den 11. Februar 660 f. Kr., grundlagde 

Jimmu paa Solgudindens Bud »hendes« Dynasti over 
Solopgangens Land, det nuværende Japan. - Og si
den er Kejsertitlen gaaet i Arv til hans Efterfølgere 
i en ubrudt Række gennem foreløbig 2603 Aar. De 
var ganske vist ofte Skyggekejsere, uden reel verds
lig Magt; men ingen Shogun vovede dog nogen Sinde 
at rokke ved Solgudindens, denne den vigtigste, ja
panske Guddoms ærværdige og hellige Dynasti. 

Saaledes genfortæller John Gunther i sin berømte 
Bog: »Bag Asiens Kulisser«, hvorfra mange af denne 
Artikels Oplysninger stammer, dette ældgamle japan
ske Sagn. Det er naturligvis trods den nøjagtige Dato
angivelse, som er karakteristisk for den japanske Sans 
for Detailler, ren Mytologi; for de fØrste skrevne Be
retninger om Japan stammer fØrst fra det 5. Aarhun
drede efter Kristus. Men ikke desto mindre vilde en 
hvilken som helst japansk Historiker miste baade 
Stilling og »Ansigt«, hvis han saa meget som an
tydede Tvivl om Sandheden af denne Legende, hvor
paa hele Japans Statsreligion, Shintoismen, samt der
med Kejserens Guddommelighed og dets Statsform 
hviler. 

IfØlge Shintoismen er Kejseren nemlig det gud
dommelige og verdslige Overhoved for hele det ja
panske Folks 80 Mill. Mennesker store Familie, - en 
Doktrin, man som nævnt ikke altid anerkendte fuldt 
ud. Men det Japan, der siden 1868 med stedse større 
Kraft traadte frem paa den storpolitiske Arena, saa 
straks den uhyre Betydning, som dette religiØst be
tonede Folkefællesskab under een Mands Vilje kunde 
faa. Derfor gjorde det alt for at styrke Kejserdyrkel
sen under sin March mod de store politiske Maal i 
det fjerne Østen. 

* 
Den nuværende Kejsf'T, Hiroshi.to hPh~ndfos derfor 

med en Ærefrygt, der gør, at ingen Japaner f. Eks. 
tØr udtale hans Navn, men i Stedet anvender alle mu
lige Omskrivninger. Det »staves« forøvrigt paa ja
pansk med 2 Tegn, hvoraf det første betyder »ædel
sindet«, det andet (»hito<<) »ophØjet«; og Rygtet for
tæller, at da en Bonde opdagede, at han havde givet 
sin Søn Kejserens Navn, dræbte han hele sin Familie 
og begik selv Harakiri, - den Maveopsprætning, 
hvormed en Japaner ikke alene soner sine egne al
vorlige Fejl, men ogsaa viser sin Hengivenhed og Sorg 
overfor Guder og Mænd, som andre har krænket. 

Hiroshito, Kejser af Japan. 

Naar en Kejser kommer paa Tronen, vælger han 
forøvrigt et særligt Navn for sin Regeringstid; og 
bemærkelsesværdigt nok valgte Hiroshito, den Kejser 
under hvem Japan efter en endeløs Række Kampe i 
Manshukuo og Kina tillige traadte ind i alle Tiders 
vældigste Krig, Navnet »Showa«, der betyder »straa
lende Fred«. Da Japanerne regner Aarstallene inden
for Kejsernes Regeringsperioder, har de altsaa nu 
Showa 18, - eller den straalende Freds 18. Aar. 

De japanske Kejsere bliver ikke kronede, ja der 
findes overhovedet ingen Kejserkrone i Japan. De til
træder blot efter Solgudindens Bestemmelse automa
tisk Regeringen, idet de - som ogsaa Hiroshito gjor
de - udsteder en ældgammel Forordning derom. 

I Stedet for Kroningen træder den store Tronbesti
gelsesfest, der bestaar af en Blanding af religiØse og 
verdslige Ritualer, hvorunder Præste-Kejseren paa 
mystisk Maade forbinder Fortid med Nutid og indgaar 
en Forening med Racens Aand. 

I et lille og tarveligt Shinto-Tempe! kundgØr Kej
seren fØrst sin Tronbestigelse for sine Fædres Aan
der. Derpaa lytter han, iført en Kjortel af mat Orange, 
der skal gengive Solopgangens første Morgenskær, til 
Premierministerens officielle Meddelelse: »Det kund
gØre-s for de lovondco Verden, hvad alt e1 h.untlgjol'i 
for Aandernes ... « Og endelig bespiser han i ophØjet 
Ensomhed Guderne og samtaler med sin himmelske 
Slægt. 

Under disse Ritualer modtager Kejseren desuden de 
3 mærkelige Symboler paa sin verdslige og religiøse 
Magt: Halskæden, Sværdet og Spejlet. Halskæden er 
en Slags Rosenkrans eller ligner maaske snarere de 
Snore, som primitive Folk trækker farvede Sten og 
Konkylier paa. Den opbevares i Tokio sammen med 
Sværdet, der forresten kun er en Kopi, idet Origi
nalen »gik tabt«: en Gang i Middelalderen. Men Spej-
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Kejser og Gud. 

let er Kejserværdighedens helligste Symbol; for i det 
skuer man selve Solens ærværdige, men frygtelige 
Øje og end ikke Kejseren tør se direkte deri. En Kopi 
opbevares i det Værelse i Tokio-Paladset, der kaldes 
Kashidokoro eller »Ærefrygtens Sted«; men Spejlet 
selv, der i gamle Dage ansaas for Japans frygteligste 
Vaaben, fordi det kunde blinde enhver Modstander, 
opbevares paa Japans allerhelligste Sted, det gamle 
Tempel i Ise, hvortil en Kejser bragte det Aar 3 f.Kr. 
Dette Tempel er saa helligt, at da et Regeringsmed
lem for nogle Aar siden under et Besøg kom til at 
begaa HelligbrØde ved at lØfte Forhænget med sin 
Stok, blev han snigmyrdet - og hans Morder hylde
des som en Helt. 

Thi her er Solgudindens Helligdom; og hertil drager 
derfor Kejseren ved særlig vigtige Lejligheder for at 
give hende Meddelelse om Begivenhederne. 

Hiroshito gjorde det, da hans Fader dØde, fØr og 
efter sin Europarejse, efter sit Bryllup og selvfØlgelig 
den 7. December 1942, da Japan gik ind i den store 
Krig og overfaldt den amerikanske Stillehavsflaade i 
Pearl Harbourgs Bassiner. 

SpØrger man i Dag en moderne indstillet, intelligent 
Japaner, der har været i Europa, om det virkelig er 
hans Mening, at Kejseren er guddommelig, saa vil han 
hØjst sandsynligt svare Nej - hvis andre ikko kan 
hØre ham. Men de fleste vil ligesaa sikkert tilfØje, at 
det kun er godt, at de brede Masser virkelig tror det. 
Dette er utvivlsomt en Sprække i Kejserdyrkelsen og 
dermed i hele den japanske Stats Harnisk.; men Iore
lØbig har Troen paa den kejserlige Guddommelighed 
været et uhyre effektivt Vaaben i deres Hænder, der 
hersker i Japan. Derfor gØr de ogsaa alt for at styrke 
denne Tro, bl.a. ved at afsondre Kejseren mest muligt 
fra Omgivelserne. 

Midt i det moderne larmende Tokio lever han den 
Dag i Dag sit ensomme Liv i den gamle Shogun-Borgs 
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Verden. Den er an af VerdPns mest storslaaede Byg
ninger og dens mægtige Granitmure omsluttes af en 
bred Voldgrav, i hvis irgrønne Vand de knudrede 
Pile langs Bredden spejler sig i Dag som for Hundre
der af Aar siden. Bag den 3-4 km lange Mur, der 
har 40 Porte, ligger Parken med de vældige grønne 
Plæner og et Virvar af Paladser og Villaer, der er 
Kejserens Domæne, men hvortil enhver, der ikke er 
særlig indbudt, formenes Adgang. 

Kun to Gange om Aaret holdes der her et stort 
garden-party - i April et Kirsebærblomst-party og 
i November et Chrysantemum-party, hvortil der ind
bydes 7000 Gæster, gennem hvis bukkende Rækker 
Kejserparret gØr sin Runde. Nu og da holdes ogsaa 
et formelt Middagsselskab for Gesandter og tilrej
sende prominente Gæster. Ved saadanne Lejligheder 
sidder Kejseren dog paa en særlig Estrade, hævet 
over Gæsterne og Konversationen foregaar ved Hjælp 
af en Tolk (der maa holde Øjnene stift hæftet mod 
Jorden og hviske), skØnt Kejseren i Virkeligheden 
kan tale en Smule engelsk og fransk. 

IfØlge gammel japansk Skik skal Gæsterne, ogsaa 
fra Kejserens Bord, have nogle Madvarer med hjem, 
en Sædvane, der skriver sig fra den svigtende ,Selv
forsyning, der altid har gjort japanske Madvarer dyre. 
Dette klares imidlertid ved, at hver Gæst faar over
rakt en lille Daase Biskuit. Gesandterne faar desuden 
een Gang om Aaret en Thekop, der naturligvis pran
ger paa et iØinefaldende Sted i deres Hjem - og man 
kan saaledes altid se, hvor mange Aar en Gesandt 
har gjort Tjeneste i Tokio. 

- en fyldig og stærk 

Likør med en ren, for

friskende Orangesmag. 

BRUN 
HEERING 

LIKØR MED ORANGESMAG 



Kejserinde Nagoko. 

Kejserens Arbejdsdag begynder Kl. 6; men hans 
officielle Pligter bestaar især af religiøse Ceremonier. 
Han aabner dog Rigsdagen, holder en aarlig Parade 
og modtager ogsaa nu og da Gesandterne og særlige 
Personligheder, der aflægger Japan Besøg. 

Der fØlges naturligvis herunder et meget højtideligt 
og indviklet Ceremoniel, som aldrig maa brydes. Da 
U. S. A.s Vicepræsident, Garner en Gang skulde i 
Audiens, truede han saaledes med at ville hale et bil
ligt, amerikansk Ur op af Lommen og sige: »Deres 
Majestæt. Her er i det mindste een Ting, som I Fyre 
ikke kan abe efter og sælge under Markedsprisen.« 
Men da de lokale Amerikanerne skrækslagne erklæ
rede, at efter en saadan Fornærmelse vilde Hoffol
kene omgaaende begaa Harakiri, opgav Garner SpØ
gen. - Eller ogsaa var Grunden den, at han blev 
præsenteret for japanske Ure, der var udmærkede 
Efterabninger og blev solgt for en Trediedel af Prisen 
i U.S.A. 

·X· 

Privat er den 43aarige Kejser Hiroshito imidlertid 
saa menneskelig, som han kan faa Lov at være. Hans 
Ægteskab med Prinsesse Nagoko var saaledes et Kær
lighedsparti, som han - vistnok med sin energiske 
Moders effektive Hjælp - gennemtvang, skønt Prin
sessen ikke er af den ærværdige Fujiwara-Slægt, som 
Kejserinder efter en 1300aarig Tradition skal tilhØre. 

Der er i dette Ægteskab 6 Børn, hvoraf de 3 første 
var Døtre; og den ældste, Prinsesse Teret, gennem
tvang fornylig under almindelig Bestyrtelse en Til
ladelse til at kØre i Sporvogn. Det hjalp dog noget 
paa Forargelsen, at hun k,ørte ·alene i Vognen; ingen 
andre maatte kØre med. - Nnmmf'r 4 i Rækken er 
Kronprins Tsugu, der blev fØdt under hele Folkets 
Jubel den 23. December 1933, men ifØlge Traditionen 
maatte han forlade sine Forældre og flytte ind i sit 
eget Palads allerede paa sin 3aars Fødselsdag. 

Kejser Hiroshito er tillige en god Sportsmand. Han 
er en dygtig Rytter, og hans hvide Hest Shirayuki 

Japansk Landskab. Fusljama, i Forgrunden Rismarker. 

(»Hvide Sne«) anses for næsten lige saa guddomme
lig som hun oclv. Men desuden dy1ker han saa mo.a. 
derne Sportsgrene som Tennis o,e- Golf; og om Som
meren svømmer han ud fra Dauestnmden paa sit Slot 
Hayma, der ligger ca. 50 km fra Tokio, - kun maa 
han bade i ophØjet Ensomhed og paa de tilstØdende 
Strækninger er det forordnet, at enhver skal bære 
Jakke over sin Badedragt. 

Endelig er Kejser Hiroshito Digter. Hvert Aar af
holder den kejserlige Husholdning en stor Digter
konkurrence, hvortil der indleveres op til 30.000 Digte 
fra hele Landet; de skal alle være i Tanka-Stilen og 
bestaa af 31 Stavelser. Ogsaa Kejserfamilien med 
Majestæten i Spidsen deltager, ganske vist hors de 
concours. 

De præmien~rlP DigtP lff'<;f'<; hØjt under Udfoldcl3c 
af et prægtigt og hØjtidsfuldt Ceremoniel, og Kejse~ 
rens Digt læses naturligvis fØrst. Det lØd f. Eks. i 1938, 
midt under den kinesiske »Episode«, saaledes: 

Fredfyldt 
er Morgenstunden 
i Haven ved Helligdommen. 
Vi haaber Verden 
ogsaa 
vil fyldes med Fred. 

Dette var nok til at fremkalde Rygter om en Fred, 
der dog ikke kom - tværtimod. 

For ganske vist har Japans guddommelige Kejser 
paa Papiret en næsten enevældig Magt. Men samtidig 
er det en ufravigelig Regel, at han ikke maa deltage 
aktivt i Politik. Derfor regeres Japan i Virkeligheden 
ikke af Kejseren, men i Kejserens Navn, - af de my
stiske »de«, som den menige Japaner hemmeligheds
fuldt kalder den Klike af Mænd, der i Dag raader for 
Japan. 
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HVORDAN MAN BLIVER 

A'.I' Kaptajn T. A. Poulsen 

D ette SpØrgsmaal vil nogle finde ret uaktuelt, ef
tersom enhver Uddannelse i denne Retning for 

Tiden er standset, og har været det siden den 9. April 
Andre, som skuer videre end blot Dagen og Vejen, og 
det er formentlig ikke de færreste, fordi Talen her er 
om et SpØrgsmaal, der udelukkende berører Ungdom
men, vil maaske i det fØlgende finde Svar paa SpØrgs
maal, de gerne vil have klaret. For disse unge er Ar
tiklen hovedsagelig skrevet. 

Til Militærflyveren stilles der særlige Krav, baade 
sundhedsmæssigt og karaktermæssigt. Flyveren er 
uden Sammenligning den Soldat, der faar udleveret 
det kostbareste Vaaben til personligt Brug overfor 
Fjenden. Dette, meget dyre, Vaabens rette Brug kan 
blive afgørende under de store Kriseperioder, hvor 
Landets Skæbnetime nærmer sig; derfor maa Staten 
selvsagt være baade berettiget og forpligtet til at stille 
adskilligt mere vidtgaaende Krav til en Flyveraspi
rant, end det normalt skønnes nødvendigt indenfor 
andre Vaabens Tilgang. 

Først og fremmest er der et ubetinget Krav om 
Evne til, indenfor en rimelig Tid, at tilegne sig den 
militære Flyvnings Praktik og en solid flyvemæssig 
Standart; samtidigt stilles der betydelige Krav til 
Aspirantens Viljestyrke, Dømmekraft, Mod,· Paalide
lighed og hurtige Fatteevne. Desuden kræves, at han 
har Evnen til at forstaa og i hvert Fald efterleve 
~Lrenge Ifruv om Mandstugt og Diiwiplin. Vedrørende 
dette sidste Spørgsmaal er det maaske gavnligt at se, 
hvad den navnkundige Biskop, Peder Paladius, skri
ver i sin berømte Visitatsbog omkring 1540: »Der hvor 
ingen Ave er, er ingen Ære, hvor ingen Ære er, er 
Skam og Skændsel.« Det er korte, men karske Sæt
ninger, evigt gyldige og gode at faa Forstand af, selv 
om de maaske skurrer lidt i »moderne« Øren. 

Forinden Omtalen af Betingelserne for Antagelse til 
Uddannelse og en Beskrivelse af denne i store Træk, 

vil jeg besvare det SpØrgsmaal, som Læseren maaske 
allerede har stillet sig selv: »Vil Krigen ikke have 
vendt op og ned paa saa mange Ting, at det er Ørkes
lØst nu at tale om Flyveruddannelse herhjemme; det 
maa da være et af de Omraader, hvorpaa der er sket 
den største Udvikling og som Følge heraf betydelige 
Ændringer bl.a. netop vedrørende UddannelsesspØgs
maal?« 

Men det er det forbavsende ved det, at der i hvert 
Fald indtil Dato ikke paa noget Omraade har fundet 
større, endsige epokegørende Udviklinger Sted ved
rørende Luftfartøjet som saadant, Ganske vist er 
nogle blevet større og de fleste hurtigere, har faaet 
en stærkere Bevæbning og større Lasteevne, men frem 
for alt en langt bedre Instrumentering, især hvad 
Radio, Navigations- og Bombekastningsinstrumenter 
angaar; men alle de her nævnte Ting berører paa 
ingen Maade selve de grundlæggende Elementer for 
Uddannelsen i praktisk FØring af Luftfartøjet. Der
imod er det sandsynligt, at de vil faa en ikke uvæ
sentlig Indflydelse paa de Krav, der paa et senere 
Tidspunkt, naar Aspiranten har forladt Skolen, vil 
blive stillet til ham ved de taktiske Enheder, Eska
driller og Flyverafdelinger. Dette vil imidlertid kun 
blive et SpØrgsmaal om forøget U ddannelsestid ved 
de foran nævnte Enheder, forinden Militærflyveren 
kan optages i Rullen som Flyver egnet til Fronttjene
ste, altsaa som all round Krigsflyver. 

Betingelser for Optagelse 
paa l!'ly,'t>skolen 

Der oprettedes - fØr 9. April - aarligt et Kursus 
paa Flyveskolen til Uddannelse af Militærflyvere. An
søgningerne om Optagelse skulde være i Krigsministe
riet den 20. November for det Kursus, der begyndte 
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Den første Instruktion i Skolemaskinen. 
(Læreren sidder foran). 

det næste Aars 1. April, ~ed fØlgende primære Be
tingelser for at kunne optages: 

I 

1. Ansøgeren skal have gennemgaaet den fØrste Ud
dannelse ved et af Hærens Vaaben (altsaa have 
gennemgaaet en Rekrutskole), og han maa ikke 
være over 30 Aar. 

2. Et særligt foreskrevet Sundhedseftersyn skal have 
givet et tilfredsstillende Resultat. 

3. Særligt foreskrevne psykotekniske og fysiologiske 
Prøver skal have givet et tilfredsstillende Re
sultat. 

4. Ansøgeren skal erklære sig villig til, hvis han fin
des egnet, at blive overført til Hærens Flyvetrop
per og underkaste sig de for disse gældende 
Tjenestevilkaar. 

Ansøgningerne skal gaa Kommandovejen, altsaa for 
Hjemsendte (Hjemkommanderede) gennem deres Un
derafdeling (Kompagni, Eskadron, Batteri eller Eska
drille). 

De under 2 og 3 nævnte Undersøgelser og Prøver 
skal først ske paa særlig Ordre. 

Det ses altsaa (jfr. Pkt. 1), at Hovedparten af Dan
marks Ungdom paa Forhaand er udelukket fra at 
kunne antages til Uddannelse til Mili-
tærflyvere. For ganske vist har vi al
mindelig Værnepligt her i Landet, men 
forskellige Forhold har gjort, at man 
kun har udskrevet en ret beskeden Brøk
del af den tjenstduelige Ungdom. Dette 
Forhold vil' formentlig blive ændret, saa
fremt Danmark atter kommer saa vidt, 
at det betros os selv at forsvare, hvad 
der er vort. 

Naturligvis kan ikke alle Ansøgere 
antages; men alle egnede faar i hvert 
Fald en Chance. 

Fra venstre til højre: Højdemaaler og Omdrej
ningstæller, Krængnings- og Svingningsviser, 
derunder Kompas, Fartmaaler Olietrykrnaaler, 
Ildslukningsmanometer, Holdningsmaaler, (lig-

ner et Termometer). 
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Af Ansøgerne udskydes fØrst den Del, som paa 
Ji'orhllllnd maa sig,.'S at være uegnede. Reston mod C 

tager et SpØrgeskema og en Blanket til Helbreds
attest. Skemaet og Lægeattesten indsendes derefter i 
udfyldt Stand til Flyvertropperne. Paa Grundlag der
af udskydes som Regel atter en Del af Ansøgerne. 
Resten underkastes en forelØbig Prøve, som Regel i 
Garnisonsbyerne i de Dele af Landet, der ligger An
søgerens Bopæl nærmest, af en Kommission bestaa
ende af Flyvetroppernes Overlæge og Flyveskolens 
Chef og Næstkommanderende. De Ansøgere, der her
efter findes egnede, beordres tU at mØde i København 
- Rejse og Ophold gratis - til SpecialundersØgelse 
paa Militærhospitalet og paa Universitetets psykolo
giske og zoofysiologiske Laboratorier. Prøven paa 
zoofysiologisk Laboratorium - populært kaldet Staal
kammerprøven - skal undersøge Aspirantens Reak
tion overfor lave Ilttryk, svarende tU HØjder op til 
6000 m. Han maa ikke underkastes denne Prøve, 
førend alle de øvrige Lægeundersøgelser har vist, at 
lian i enhver Henseende er sund og frisk, med nor
male Reaktioner. Der I.itu.les visse Mennesker, som 
viser fuldstændig normale Reaktioner, men som over
for lave Ilttryk reagerer »unormalt« allerede ved 
2-3000 m's HØjde. En saadan Unormalitet, der kan 
faa de alvorligste Følger for en Militærflyver, kan 
kun konstateres gennem »StaalkammerprØven«, og 
derfor er denne Prøve saa vigtigt. 

Prøven udfØres i et Staalkammer. Aspiranten samt 
Flyvetroppernes Overlæge tager Plads, Lemmen luk
kes lufttæt, Luften fortyndes i Kamret gennem Pum
peanordninger udenfor; og Prøverne gennemføres ef
ter Overlægens Bestemmelser, ikke saadan at forstaa, 
at man prøver paa at kvæle Aspiranterne; der er 
stadig frisk Luft i Kamret, men man pumper blot 
Luften hurtigere ud end man slipper den ind. 

Naar alle disse Prøver er tilfredsstillende bestaaet, 
aabner Døren sig til den praktiske Flyvning, Aspi
ranten faar MØdeordre lydende paa Hærens Flyve
skole. Hans længe nærede Drøm om Flyvning under 
en hØj, knaldblaa Sommerhimmel, eller mellem de 
vældige hvide Skybanker, hØjt hævet over Daglig-



livets graa Tristhed nede paa ,JorcIP.:n, hPzym1Pr at 
gaa i Opfyldelse. 

Paa. l!'Iyveskolen 

Dagen begynder tidligt. Det teniske Personel har 
SkoleluftfartØjerne klar, opvarmede og gennemprøvet, 
naar Lærerne og Eleverne mØdte paa Flyvepladsen. 
Formidd·agen benyttes til_ praktisk Flyvning og Øvelse 
i Radiotelegrafi. Eftermiddagen er derimod helliget 
den teoretiske Undervisning, som, desværre siger 
mange Aspiranter, er nØc.lvern.lig .for at kunne Iorstaa 
samt !Øse de mangeartede Opgaver, en Militærflyver 
kommer ud for. Og med den Udvikling, der paa man
ge Omraader indenfor Flyvningen er sket under den
ne Krig, vil Kravene til den teoretiske Undervisning 
næppe blive slækkede, snarere tværtimod. 

Teorien omfatter bi. a. Fagene: Krigskunst, Naviga
tion, Meteorologi og Luftfartøjslære; de saakaldte 
kvalificerede Fag, hvor der kræves en bestemt Mini
mumskarakter for overhovedet at bestaa den endelige 
Prøve, og desuden kræves PrØvPr i en Række andre 
militærteoretiske Fag samt i Tysk og Engelsk. 

Sporten spiller en stor Rolle; den vil sikkert komme 
til at spille en endnu større frem i Tiden. 

M~n den praktiske Fyvning er naturligvis alt af
gørende. Kan en Elev ikke tilegne sig den fornødne 
Færdighed og Sikkerhed her~ saa hjælper Alverdens 
Teori ham intet; han maa i saa Tilfælde søge andre 
Græsgange. · 

Eleverne begynder med en Passagertur hos deres 
respektive Lærere, hvorunder de vænnes lidt til Luf
ten og ser, hvordan Jorden tager sig ud, set ovenfra. 
Derefter begynder Dobbeltstyringen i Skoleluftfar
tøjer (Tiger Moth), hvor Eleven vænnes til Brugen 
af Instrumenterne og til i det hele taget at haand
tere Luftfartøjet og begaa sig med det baade i Luften 
og paa Flyvepladsen. 

Faldskærms-Sammenlægning. 

Staalkammeret, indvendigt. 

Den første Uddannelse sigter paa at bringe Eleven 
frem til Soloflyvning. Alt efter deres Anlæg medgaar 
der fra ca. 10 til 25 Timers Flyvning for at bringe 
dem saa vidt - nogle naar det aldrig. - Forinden 
de faar Lov til at gaa Solo, skal de være fuldt for
trolige med hurtigt og korrekt at tage Luftfartøjet ud 
af Spinn for det Tilfælde, at de ved en Fejlmanøvre 

.skulde bringe Fartøjet ind. i denne Stilling, der, saa
fremt man ikke behersker den, med omtrent 100 pCt. 
Sikkerhed vil ende med Totalhaveri og andre Vold
somheder. 

Den store Dag - maaske alle Flyveres største -
oprinder den Dag, da Skolens Næstkommanderende 
siger god for Eleven. Hans Start og Landingsteknik er 
i Orden; og LuftfartØjet kan betros ham alene. Efter 
den paafØlgende Solotur fØler Eleven sig naturligvis 
som en Slags Flyver, han har jo faktisk selv startet, 
flØjet og landet, det er da ubestrideligt. Men de fleste 
Mennesker her paa Jorden bliver jo en eller flere 
Gange i deres Liv »reduceret til naturlig Størrelse« 
og saaledes og;saa her. De Krav, der nu stilles i ret 
hurtig Rækkefølge til den nybagte Solist, bringer ham 
atter »ned paa Jorden«, hvis hans Selvtillid skulde 
have spillet ham et Puds. Kunstflyvning, Blindflyv
ning, Flyvning fra fremmede Pladser, længere Over
landflyvninger og idelige Afpudsninger af det lærte 
ved Flyvelærerens Hjælp lægger stærkt Beslag paa 
Elevens Agtpaagivenhed og Koncentrationsevne. Hen 
mod Midten af Uddannelsen kommer Omskoling til 
et tungere og omtrent dobbelt saa hurtigt gaaende 
Overgangsluftfartøj med en langt stærkere Motor 
(Fokker C. V. med Bristol, Pegasus Motor). Det be
tyder ny Dobbeltstyring i kortere eller længere Tid 
- med Lærerens ubØnhØrlige Krav om pinlig NØj
agtighed i Manøvrenes Ud.rørelse, om igen og om 
igen, indtil det altsammen rutinemæssigt sidder i 
Elevens Øje, Haand og Fod. 

Skoleuddannelsen gaar nu omsider paa Hæld, de 
mørke Augustnætter, som ofte er skyfri, indbyder til 
de fØrste Øvelser i Flyvning i Mørke. Flyvepladsens 
orangefarvede Begrænsningslys danner en Perlekæde 
om Pladsen, Hindringslysene - paa Hangartage, og 
andre betydende Hindringer i Pladsens Nærhed -
ser ud som fritsvævende rØde IldØjne i Mørket, selve 
Landingsstrækket er afmærket med en Række Fla
germuslygter, der danner en ret Linie op mod Vind-
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Øjet, og hln!;lfl ,.l,,.nnfl T ,ygh-'rip]r}rr, r,kr>r Stnrt. o(! Lan
ding efter ganske bestemte Regler og Signaler. Elev 
og Lærer holder med T ,uftl'aTtØJet ved Linicn:i Læ 
Ende, Propellen snurrer, de rØde og grØnne Lys er 
tændt paa henholdsvis Bagbord og Styrbords Vinge
tip. Agterlanternen viser klart Lys. Starteren retter 
sin Projektør - k1art Lys - mod Luftfartøjet, der gi
ves Gas, og et Øjeblik efter ses den klare Agterlan
terne som et Stjerneskud oppe i MØrket. 

Efter et Par Sving om Pladsen anmoder Flyveren 
- gennem Blinksignal - om Landingstilladelse, Star
teren retter grØnt Lys mod ham, koi-t efLer her man 
Luftfartøjets rØde og grønne Lanterner nærme sig 
Pladsen mod dens Læ-Begrænsning, lavere og lavere, 
indtil Luftfartøjet i lav Udsvævning passerer den før
ste Lygte og tager Jorden ved Nr. to eller tre. Farten 
lØbes af Fartøjet, Elevens fØrste Flyvning i Mørke er 
endt. De mere komplicerede Metoder for Flyvning og 
Navigation om Natten og i usigtbart Vejr, Regn- og 
Snetykning lavtgaaende Skyer o. s. v. lærer Eleven 
kun i Teorien ved Skolen. Først ved de taktiske En
heder lærer han det i Praksis. 

CertifiJ.:.atet 

Nu har vi naaet September, og Tiden er inde, hvor 
Certifikatprøverne skal aflægges samt Eksamen i de 
teoretiske Fag bestaas, og de Elever, der er fulgt med 
saa langt, plejer at kunne bestaa de afsluttende Prø
ver; saavel de teoretiske som de praktiske. 

Men endnu venter der Elevholdet en stor Oplevelse, 
som de alle har set hen til med megen Glæde, nemlig 

•, 
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Staalkammeret. 

Danmarksturen. For første Gang faar de Lejlighed til 
at se hele vort skønne Land fra Luften. Turen varer 
3 a 4 Døgn. Den lægges over forskellige Flyvepladser 
og større Herregaardsmarker hovedsagelig i Jylland 
- Fyn (Sjælland kender de jo fra Elevflyvningerne). 
Under Danmarksturen fører Eleverne selv deres Luft
fartØjer; der stilles dem forskellige Flyveopgaver paa 
Turen, og man vænner dem til at opholde sig længe 
i Luften. 

Naar Danmarksturen er endt, staar der endnu en 
Ting tilbage: Den kommanderende Generals Inspek
tion, hvor Eleverne enkeltvis skal gennemføre visse 
Øvelser, Kunstflyvning m. m. for at vise, hvad de 
duer til, og hvad de har lært. 

Og saa staar der et Par Dage efter at læse i »Be
faling for Hærens Flyvetropper« at fØlgende Elever 
... gØr fra 9/10 Tjeneste som Militærfiyvere ved Hæ
rens Flyvetropper, de forsættes som fØlger ... « 

Fra denne Dag kan de med Ære fæstne den gyldne 
Vinge paa Brystet. Men først nu begynder deres vi
dere Uddannelse til Krigsflyvere ved henholdsvis Ja
ger- og Bombeeskadrillerne - og et lille Tilbageblik 
til hin Novemberdag, da Ansøgningerne kom ind -
godt og vel 300 i Tallet - viser, at kun ca. 25 An.sø
gere har kunnet fyldestgøre de Krav, der stilles til 
en Militærflyver. 



»Freja«, Roskilde ]:,...,jord Sommeren 1942 

I l\faj Numret bragte vi en Artikel af Chefen for 
det ligl. danske Søkort-Arkiv. - Her er en Del af 
samme Emne behandlet, som en Skildring af det 
praktiske Arbejde - der foruden Slidet bliver en Op
levelse for mange unge l\Iænd i den danske Flaade. 

Otto Ludwig: 

KlaJL til. OPMAALING 
Denne Kommando faar mig til at tænke paa en 

Række varme, anstrengende, travle, men samti
dig minderige og interessante Sommerdage i danske 
Farvande. For disse tre Ord, som de blev raabt af 
Skibets Næstkommanderende, kalder hele det travle 
Sceneri frem for mig i Tankerne: 

Hele Dækket er en vrimlende Myretue. Halvnøgne 
Mænd lØber omkring med Sekstanter, Loddestager, 
Bøger og :°•Jrskellige andre Ting. Skibet har standset 
sin Fart fremover, og pludselig ryger Ankret ud af 
Klydset med et Øresønderrivende Spektakel. Fra Ag
terdækket er man allerede i Gang med at udlægge 
Varpanker, Spilspaderne sættes til Spillet, og rundt 
og rundt gaar det. Varpet skal strækkes. 

Samtidig bringer man en Snes mindre Bøjer ned 
i hver af de to store Motorbaade. Loddestager, Seks
tanter og Bøger gaar samme Vej. 

Oppe paa Broen hersker . der ogsaa stor Travlhed. 
Signalflagene gøres klar, og Kikkerter, Sekstanter og 
Kort lægges frem. Og nu hejses den store pebermynte
lignende rød-hvide Kugle paa Fokkemasten. Det er 
den, der karakteriserer et Opmaalingsskib. Det er 
nemlig saadan et, der her er Tale om. 

Havbunden forandrer sig. 

Alt dette skete i Issefjorden i Sommeren 1942 paa 
Marinens Skib »Freja«, som havde faaet til Opgave 
at opmaale et Stykke af Issefjorden og hele Roskilde
fjorden, hvor der ikke var maalt op i dette Aarhun
drede; og SØkortet trængte af den Grund stærkt til 
at forandres. Det er nemlig saadan, at Havbunden 
ændrer sig med Tiden. Meget mere end man almin
deligvis tror. Aarsagerne til dette kan være de haarde 
Isvintre eller den skiftende Plantevækst. 

Saaledes viste det sig, at af de ca. 150 Koste, som 
findes i Roskildefjorden, var kun de tre anbragt, som 

vist i Kortene. Det var ikke fordi, de ikke var anbragt 
rigtigt efter Sejlløbet, det var· de nemlig; for Lod
serne havde flyttet dem, saadan at de stod rigtigt 
efter Bundforholdene. Men det passede altsaa · ikke 
længere til Søkortet. 

Roskildefjorden er iØvrigt et lumsk Farvand. Sejl
lØbet bugter sig som en Aal, og sine Steder skilter 
dybt Vand til grundt overmaade hurtigt. Det er der
for ikke noget sjældent Syn at se Skibe staa paa 
Grund her. Men nu skulde det altsaa -være Slut! Et 
nyt SØkort skulde udarbejdes og være fuldt paa
lideligt! 

Marineren er ingen Paradesoldat. 

Mandskabet paa »Freja« bestod udelukkende af Ma
rinens menige og Befalingsmænd. Baade værneplig
tigt og fast Mandskab; og Folks almindelige Indtryk 
af en Marinesoldat er jo en ung Mand med en stramt
siddende Uniform med stribet Krave og Huen kækt 
paa Snur, som mange Pigehjerter har banket vold
somt for. 

Var man imidlertid kommet om Bord, lige naar 
Varpankret var halet op, kan det være, at Hjerterne 
igen kom i en roligere Takt. For saa er de smarte 
Uniformer med de skarpe Presfolder borte, og det 
er ikke noget kØnt Syn, der møder Een. Man skulde 
tro, at Mænnerne havde taget Mudderbad. Mudderet 
sidder i Lag ned ad Drejlstøjet og paa Hænd€rne. 
Det er, som hele Fjordbunden er taget med op. -
Nej, Marinesoldaten er ingen Paradesoldat! 

Og naar det er rigtig varmt, er Paaklædningen i 
det hele taget saa som saa, hvis· man i det hele taget 
kan kalde det for en Paaklædning. En hvid yankee
Hue og et Par korte khaki-farvede Benklæder var alt, 
hvad vi havde paa, men saa var til Gengæld hele 
Besætningen helt i sit Es. Arbejdet gik som en Leg, 
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»P. 35«s Besætning. Foraar 1943 

og ingen tænkte paa, at der er noget, der hedder 
Fritid. Kroppen bagtes brun af Solen, og Lungerne 
indaandede den herlige sunde Sommer luft. Det kan 
man kalde for et Liv! 

Men den danske Sommer har jo ikke altid det sam
me Ansigt. Ofte er Solen skjult bag kedelige Skyer, 
og Blæsten fejer over Landet koldt og raat, og saa 
var Paaklædningen igen den samme: Sort Hue, blaat 
Drejlstøj og sorte Sko. 

Man maa dog ikke tro, at Opmaalingen standsedes 
af den Grund. Kun naar det stormede meget kraftigt 
eller var taaget, kunde vi ikke maale. Men heller ikke 
af den Grund ligger man paa et Opmaalingsskib paa 
den lade Side. Saa maa man fikse Skibet lidt op. 
Eventuel Rust skal bankes væk, der skal males, pud
ses og klares op. - Og Dækket er det ømmeste 
Punkt, det er det altid paa et Orlogsskib. Det skal 
helst være helt hvidt. Ve den arme Maskinmand, der 
spilder Olie paa det; han faar med »Baadsen« at be
stille. Fem, seks svedende »sailors« liggende paa Knæ 
med hver sin Mursten i Haanden, skurende det vaade, 
sandoverstrØede Dæk, var et almindeligt Syn paa 
H.M.S. »Freja«, naar Vejret var daarligt. 

Men de fleste af Dagene gik som sagt med at maale 
op; og naar der var Opmaaling, var der ikke Tid til 
andet. Saa strakte Arbejdsdagen sig fra Kl. 7 til 
KL 22, kun afbrudt af en Times Middag og en 
halv Times Pavse til Aftensmaden. Om Middagen saa 
faldt paa samme Tid hver Dag, det tog man ikke saa 
nøje. Ofte saa man Kokken trippe rundt, mens han 
forsøgte at holde Maden varm, til Ædedolkene havde 
Tid til at aftage den. - Og Brevet til Pigen fik Lov 
til at vente. Det var de tydeligste Tegn paa, al vi stoi.l 
i Opmaalingens Tegn. 

Med Ekkolod, Sekstant og Dykker. 

Men nu til selve Opmaalingen: Skibet er allerede 
»svinebundet<( til sin Kurs ved Hjælp af de to Bov-
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ankre og Varpankret agter. Broen er rigget til, og 
alt hvad der skal væ1e i Motorbandene er baarct nr.:d. 
For RkihPt er hele Maalingens Hjerte. Dets Kurs er 
kendt og konstant, og Stedet, hvor det ligger, er be
stemt forud og afsat paa Kortet. 

Saa sejler 2 Baade væk fra Skibet til en Afstand af 
800 m. Den ene sejler paa styrbords, den anden paa 
bagbords Side. Naar de er kommet ud, hvor de skal 
være, kaster de en PiLk, og derefter sejler de mod 
Land, idet de hver 50 m kaster en »Svensker<, - d. v. s. 
en mindre Bøje, der har sit mærkelige Navn, fordi den 
er gul. 

Dermed er alle Forberedelserne til Opmaalingen 
gjort, Signalflagene hejses paa halv, og Baadene, der 
er sejlet saa langt ind mod Land, som de overhovedet 
kan komme uden ut stØde paa Grund, retter nu Stæv
nen mod den fØrste BØje samtidig med, at de viser et 
Signalflag paa en Stage. 

»Klar tiL Pladsl« raaber Manden ved Signalflaget 
paa Broen, og i Baaden gØr SølØjtnanten klar med sin 
Sekstant til at maale Vinklen mellem Kuglen paa 
Opmaalingsskibets Fokkemast og Vandspejlet. Pi,a 
Skibet gør en anden Officer klar til at maale Vinklen 
mellem Baaden og en Kirke, Mølle eller lign. synligt 
Sted i Land, som er aftegnet paa Kortet. Derefter 
bjerges Flaget i Baaden, og Flaget paa Skibet hales 
ned paa halv igen, og der raabes: »Nu!« I samme 
Øjeblik maaler saa begge Sekstanter deres Vinkler, 
og begge Steder nedskrives Resultatet sammen med 
det nøjagtige Tidspunkt. - Det var første »Plads«, og 
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man ved nu ganske nøjagtigt, hvor Moto1baade11 har 
befundeL sig paa det paagældcnde 'l'idllpunkt. 

DPrpna sætter Baaden Kursen mod næste Bøje, idet 
den hele Tiden sØtger fo1 al holde Stævn og Bøje 
overet med et »Mærke« i Land (Træ, Skorsten, stor 
Sten o. s. v.) for at holde den samme Kurs. 

Samtidig er Ekkoloddet hele Tiden i Gang, og Lod
skud noteres hvert femte Sekund. Hvert andet Minut 
»tages der en Plads«. Paa denne Maade er man i Stand 
til at bestemme Dybde med faa Meters Afstand. 

Naar man er færdig med en Linje, gaar man til den 
næste o. s. v. til man har sejlet hele Feltet igennem 
og passeret alle »Svenskerne«. 

Undertiden kan det imidlertid hænde, at der paa 
dybt Vand pludseligt findes Steder med lavt Vand. 
Saadanne Steder kaldes i Opmaalingssproget for »P1il-
1er«. Er Bunden særlig haard, eller hvis den paa anden 
Maade synes usædvanlig, sendes Dykkeren ned for at 
undersøge Forholdene. I saadanne Tilfælde viser det 
sig da gerne at være en stor Sten. Dette noteres ned; 
og det bliver saa Fyr- og Vagervæsenets Sag at-ordne 
Resten. 

Naai· hele Feltet er opmaalt, begynder Bjergningen 
af Pilkene; og dette Arbejde er ikke et af de behage
ligste Job. For til hver Bøje er fastgjort en Line, hvis 
Længde er afhængig af Vandets Dybde. Til den anden 
Ende er fastgjort et Lod af Jern, og naar Lodderne er 
blevet suget godt fast i Mudderet, kan man have sit 
Besvær med at faa halet dem op. 

Mudder er der for Resten ikke Mangel paa i Ros
kildefjorden. Det dækker hele Bunden og vanskelig
gør til en vis Grad Maalingen af de smaa Dybder, 
hvor man maaler med Stage. Derfor bliver Resul
tatet knapt saa nøjagtigt, som hvor der er Sandbund. 
Thi Stagen synker meget nemt ned i Mudderet. Men 
en dygtig Lodhiver kan dog mærke saa snart Stagen 
rører Mudderet og hurtigt hive den op igen. 

I Sommersol og Blæst. 

Som sagt er rigtigt Sommervejr det bedste Vejr at 
maale op i, og selvfØlgelig ogsaa det behageligste. Er 
Vejret daarligt og Luften og Vandet koldt, er der ikke 
meget ved at tage den paa Hovedet i Ballen, hvilket 
tit er nØdvendigt for Baadsbesætningerne. Maalinger
ne foretages nemlig til lidt over een Meter Vand; og 
i sine Bestræbelser for at komme saa tæt ind under 
Kysten som muligt, kan BaadfØreren let komme til 
at lØbe Fartøjet paa Grund, saa at Mandskabet maa 
jumpe udenbords for at faa det !Øst igen. 

Derimod var det sjældent, at der var Tid til et rig
tigt Bad, og mange misundelige Blikke har fulgt de 
snøftende Marsvin, der boltrede sig i Nærheden af 
Skibet. Det værste var dog, da en af Motorbaadenes 
Kurs gik lige ind i en Badeanstalt. Egentlig sln1k1P 
den vel have vendt om, men da man satte en Ære i 
at være helt nØjagtige, sejlede man lige ind mellem 
Badegæsterne, der selvfølgelig blev grundigt forskræk
kede; til Gengæld var der mere end een Mariner, der 
tænkte vemodigt paa den Sommerferie, han selv blev 
snydt for. 

Ogsaa til de mange Lystfartøjer sendte vi misunde
lige Blikke. Men i mange Tilfælde blev de vist gen-

Roskilde fra Søsiden 

gældt; for Folk troede i Almindelighed, at vi var ude 
paa en Fornøjelsestur. I alle Tilfælde vidste de fær
reste, hvad det egentlig var, vi foretog os. 

I Havn. 

Om LØrdagen gik vi i Havn, hvor vi laa til Mandag 
Morgen. Formiddagen gik med Rengøring og Artilleri
eftersyn; og Folk strømmede til for at se dette mær
kelige Skib. Mange af dem blev vel skuffede, hvis de 
havde ventet at se et Krigsskib; men de, der kom om 
Bord og saa de mange kostbare Maaleinstrumenter, 
fik dog et lille Indblik i det indviklede Begreb, der 
hedder søopmaaling. 

Eftermiddagene i Havn blev for øvrigt somme Tider 
brugt til at maale selve Havnebassinerne op i. Men 
naar alt dette var overstaaet, var der Landlov for det 
ene »Kvarter«, og saa tog man Revanche for alt Slidet 
ude om Bord. Vi nØd Danmarks dejlige Natur ogsaa 
fra Landsiden og traf Mennesker derude, der ofte blev 
Venner for Livet. 

., 
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OGSAA SYGEBÆREREN ER 

rigtig 

SOLDAT 

if.ha. 
KARELEN 

De sidste Ugers Begivenheder 
har atter draget Opmærksomhe
den hen paa Finland og Kare
len. Vore Billeder viser det store 
Vandfald ved Suunjoki - vistnok 
Europas hØjeste - hvis Vandkraft 
var planlagt udnyttet ved Hjælp 
af den paabegyndte Dæmning i 
Baggrunden. Det andet Billede vi
,er en karelsk Husgavl med det nye 
Træarbejde, der er karakteristisk 
for de mere velhavende Gaarde. 
Man vil lægge Mærke til det run
de Rosen-Ornament, der gaar igen 
alle Steder. 

(Foto-Service fot.) 

Det er en meget almindelig Op
fattelse hos de »rigtige« Soldater, 
at Sanitetstjenestens Folk ikke rig
tig regnes med. Men ikke desto 
mindre giver det selvsagt de kæm
pende Tropper et godt, ja næsten 
uundværligt Rygstød at vide, at 
de Saarede trods Kugleregnen og 
de springende Granater hurtigt vil 
blive samlet op og komme under 
Lægebehandling. Derfor er Sani
tetstjenesten ogsaa en meget vig
tig Del af Krigsmaskinen, og i 
Stedet for »gamle« Dages lidet he
roiske og ofte ret overfladiske 
Sanitetsøvelser er nu traadt en 
Uddannelse, der træner Sygebæ
reren lige saa haardt som hans 
vaabenbærende Kammerater. 

Billederne viser svenske Øvel
ser, hvorunder Sygebæreren træ
nes i at bære de Saarede, naar en 
Baare ikke er ved Haanden; det 
sker ved Hjælp af det saakaldte 
»Brandmandsgreb«, der forØvrigt 
indøves af alle Soldater. Det an
det Billede viser Sygebærer-Træ
ning under hurtig Fremrykning 
med deres (adskilte) Baarer, og 
endelig vises en Transport af Saa
rede, hvor Hestene er taget til 
Hjælp. 
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ALLEVEGNE FRA Fortsat: f1•a Sitle 249 

Det 

gamle Universitet 

i Dorpat 

Under Kampene i Balticum har 
ogsaa den gamle Universitetsby 
Dorpat ligget i Ildlinien. Den har 
særlig Interesse, fordi Universite
tet blev grundlagt af den svenske 
Konge Gustav II Adolf for 3 Aar
hundreder siden, og fordi der helt 
op til denne Krig har været ansat 
en Række svenske Universitets
lærere i Dorpat. Desuden komple
terede en Række estniske Viden
skabsmænd, især Historikere, de
res Studier i Sverige, 

iaThorg CStiftGtibtnbt 
Nordjyllands største Dagblad 
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med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 

FOLKoGVÆBIW 6 l{r. pr. Aar 

Løssalg 65 Øre 

NUMMER 9 . NOVEMBER 1944 . 3. AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsnet 

Folk og Værn-Arbejdet har sine RØdder langt til
bage i Fortiden; i de sidste 4 Aar har det haft sin 

særlige Betydning og Form, og :haar vort Folk i den 
kommende Tid igen skal danne Rammerne for et mi
litært Værn, vil Betydningen af det Arbejde, »Folk 
og Værn« kan udføre, ingenlunde blive mindre end 
hidtil, tværtimod. 

Hærens og Flaadens Mandskab bliver igen en stor 
og betydelig Del af Folkets mandlige Ungdom, og 
her vil »Folk og Værn« fortsat gaa ind i Arbejdet for, 
at denne Ungdom ikke blot militært, men ogsaa fol
keligt bliver mindet om vort Lands gamle Traditioner 
og Idealer paa en saadan Maade, at denne Ungdom 
med Glæde og Stolthed vil fØle sig som gode danske 
Borgere, der i Ord og Gerning vil værne alt, hvad 
der er Dansk. 

»Folk og Værn«s vigtigste Opgave har altid været 
og vil fremdeles være at faa Befolkningen, Hæren og 
Flaaden til i fælles Forstaaelse at indgaa i et Sam
arbejde til Bevarelsen af vort Lands Traditioner og 
Idealer, det vil sige, til Bevarelsen af et frit, selv
stændigt, uafhængigt Danmark. 

Et »Folk og Væm«-Møde. 

I. ,,Folk og Værn"-Arbejdet indtil nu 
I de sidste Aar har »Folk og Værn-Arbejdet« i Ho

vedsagen spændt over fØlgende Omraader: 

1. OPLYSNINGSARBEJDE FOR DET FASTE 
BEFALINGSMANDSKORPS 

a. Man har søgt at Øge Befalingsmandskorpsets 
Orientering om og Forankring i Samfundet ved at 
fremme dets Indseende i og dets Forstaaelse af de 
forskellige Samfundselementers Virke samt dets For
bindelse med ledende Personer herfra. 

Dette er sket gennem Kursus for Befalingsmænd af 
alle Grader samt for Afgangsklasserne fra de militære 
Skoler; og der har herunder været Samarbejde med 
bl. a. de store faglige Organisationer, den politiske 
Verden, Kirken, Universitetet, Skolen, Pressen, 
Sportsverdenen og Ungdomsorganisationerne. 

b. Gennem et særligt periodisk Blad: »Folk og 
Værn-Arbejdet« er Befalingsmandskorpset holdt ori
enteret om Arbejdet samt om Rørelser og Begiven
heder af særlig Interesse. 



Jnp;eborg Brams paa Toumeen 
til tle fynske ~a1nlsone1', 

c. Gennem Deltagelse i 
Stævne1·, Sammenkomster, 
Kursus for alle Kredse i 
vort Folk og ved Højskole
ophold er der desuden gi
vet Befalingsmændene Lej_ 
lighed til at stifte person
lige Bekendtskaber samt 
uddybe Kendskabet til og 
ForbindeJsen med alle 
Samfundsgrupper. 

2. OPLYSNINGSARBEJDET UDE I 
BEFOLKNINGEN 

a. Tidsskriftet »Folk og Værn«, der er udkommet i 
et Oplag paa 15.000 maanedligt, har faaet en god Po
sition i Presse og Befolkning. 

b. Der er holdt talrige Fored1·ag af saavel faglig og 
folkelig Art som til Oplysning om Værnenes Væsen 
i alle Kredse, ikke mindst for Ungdommen. Der har 
herunder indtil 1. September d. A. været ialt 147.405 
Tilhørere. 

c. Der er foretaget flere store Radioudsendelser om
handlende Folk og Værn-Emner i Samarbejde med 
Statsradiofonien fØr den 29. August 1943. 

d. Foruden Udsendelse af alt eksisterende Film fra 
Grønland, Færøerne m.m. har Folk og Værn selv 
optaget og udsendt de to store Smalfilm: »Danmarks 
Rige - Folkets Værn« og »Konge, Folk og Værn«. 
Alle disse Film er hidtil forevist for 112.752 Tilskuere; 
og en ligeledes af Folk og Værn optaget Bredfilm: 
»Paa Dykkerskdle« har gaaet som Forfilm til et dansk 
Helaftensstykke i samtlige Landets Biografteatre, 
hvorved den indtil 1. Oktober d. A. er set af 594.000 
Mennesker. 

e. Ved Befalingsmændenes Deltagelse i de under 1. 
nævnte Stævner, Kursus og HØjskoleophold m.m. har 
de desuden ikke blot selv tilegnet sig Viden, men og
saa bidraget til Øget Forstaaelse af Værnene ude i Be
folkningen. 

3. OPLYSNINGSARBEJDE FOR TJENST
GØRENDE VÆRNEPLIGTIGE 

a. Der har været afholdt Foredrag og Underhold
ninger af særlig lØdig Art under Medvirken af de 
bedste Kunstnere. 

Som et Eksempel paa den Standard, der tilstræbes 
med Hensyn til Underholdninger, kan nævnes den 
store Tourne til de fynske Garnisoner, hvori deltog en 
Studenterterzet, kgl. Skuespillerinde Ingeborg Brams 
og Skuespillerinde Grethe Holmer. 

Tourneens største Aften var den store Fest i Oden
se, hvor 2430 Soldater og Civile overværede Under
holdningen - men iØvrigt var der alle Steder en for
træffelig Stemning, der gav et stærkt Indtryk af den 
FællesfØlelse, der bestaar mellem Befolkningen og 
Værnene. 
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b. Radioapparater har været udlaant til Ramlings
stuer; og der har været ordnet Teaterbesøg, Besøg paa 
Museer og historiske Steder. 

c. Man har desuden medvirket ved Afholdelse af 
Sportsstævner og disses Radiotransmissioner. 

Der blev lagt særlig V ægt paa Gennemførelsen af 
hele dette Arbejde under Interneringen efter 29. Au
gust 1043. 

4. DELTAGELSE I ARBEJDET AF SAMFUNDS
NYTTIG KARAKTER 

Personel fra Hæren og søværnet har ved Folk og 
Værns Mellemkomst deltaget i forskellige Foretagen
der af samfundsnyttig Karakter, f. Eks. i den af Ar
bejdsministeriet og L. A. B. startede Beredskabskam
pagne til ImØdegaaelse af den ArbejdslØshed, som maa 
ventes at ville opstaa ved Krigens Ophør. Ligeledes 
har man deltaget i visse Forberedelser til Efterkrigs
tidens Genopbygningsarbejde. 

5. HJÆLPEARBEJDE 

Et Arbejde er taget op gaaende ud paa at yde mo
ralsk og praktisk Støtte til Personer hØrende til Hær 
og Søværn samt disses Familier under de nuværende 
ekstraordinære Forhold. 

6. ANVISNING AF MIDLERTIDIG 
BESKÆFTIGELSE 

har været iværksat i Samarbejde med de forskellige 
militære Befalingsmandsgruppers Organisationer. Der 
er herunder skaffet Arbejde til ialt 858 Personer. 

II. Arbejdslinier for Fremtiden 
Hvad Fremtiden angaar, vil et detailleret Program 

naturligvis ikke nu kunne fremlægges. Men som 
Hovedprincip maa gælde, at Folk og Værn-Arbejdet 
skal fortsætte sin Virksomhed for at fremme en Ten-

Præsidiet for et militær-civilt Sportsstævne i Vordingborg. 



dens, der som en rØd Traad skal gaa gennem alt Vær
nenes og Befolkningens Arbejde, med det Maal at 
skabe den bedst mulige indbyrdes Forslaaelse. - Det 
er vo1-t Haab, at mange viL arbejde med paa denne 
Sag. Thi den kan kun delvis gennemføres fra et Cen
tralkontor. 

Idet Arbejdet saaledes udfØres paa det allerede be
staacndc Grundlug samt in<lrnfor Helheden, skal der 
i det fpflgende trækkes nogle Hovedlinier op, som Folk 
og Værn vil arbejde for i Fremtiden: 

1. BEF ALINGSMANDSUDDANNELSEN 

a. Gennem et oplysende Arbejde indenfor Ungdom
men vil vi arbejde for, at der sørges for den dygtigste 
og mest egnede Tilgang til Befa!ingsmandskm-pset. 

Befalingsmændene skal selvfØlgelig være Eksper
ter paa det militære Omraade. Men gennem selve Un
dervisningen, gennem Sammenkomster med civile 
Kredse, Deltagelse i Studiekredse og Sport, Ophold 
paa Kurser og Skoler, Rundsendelse af Blade m.m. 
bØr Befalingsmændene endvidere indføres i de forskel
lige Befolkningskredses Levesæt, Tankegang og Virke. 
Thi jo større deres Forstaaelse og Medleven heri er, 
jo bedre kan de ogsaa røgte den ikke mindst vigtige 
Del af deres Opgave: At være Folkets og Ungdom
mens Tillidsmænd i Krig som i Fred og bygge videre 
paa den borgerlige Skoles Ungdomsopdragelse, til 
Gavn baade for vore Værn og vort Folk. 

Der kan naturligvis ikke herunder paa nogen Maade 
slaas af paa de Kr:av, der maa stilles til den fagLige 
Uddannelse hos Folk, som i Fred faar betroet en vig
tig Del af Ungdomsopdragelsen, - oven i Købet med 
en ifØlge Sagens Natur særlig udstrakt Myndighed-, 
og som i Krig har Ansvar for Liv og Død. Derfor vil 
Konsekvensen af den forøgede, og for Lærergerningen 
lige saa nødvendige medborgerlige Uddannelse, for
mentlig blive en længere Uddannelsestid end hidtil. 

Men den allerede nu fastlagte Linie: at enhver skal 
kunne blive Befalingsmand, herunder naa de hØjeste 
Officersstillinger, forudsat at han har været en god 
Menig, har de fornødne Evner og Anlæg samt begyn
der i Tide, bør fortsættes og udbygges. Og dette samt 
Befalingsmændenes ovennævnte nære Kontakt med 
Befolkningen skal give den Demokratisering af V æ1·
nene, der uden at forringe Disciplinen, baade sikrer 
Værnenes solide Forankring i Folket og giver dem 
fornøden Slagkraft til at løse deres særlige Opgave. 

Samarbejde med Kommunebibliotekerne. 

Soldaterforeningernes Faner ved Paraden efter et Sportsstævne. 

b. Ligesom Befalingsmænd tidligere har været sendt 
til militær Uddannelse ved Læreanstalter og de for
skellige Vaabenarter i andre Lande, bØr der paa sam
me Maade sendes Befalingsmænd tii Udlandet for her 
at leve sig ind i Samfundets Opbygning og hele det 
folkelige Liv derude. De bØr her desuden stifte Be
kendtskab med ledende Personer særlig indenfor de 
Omraader, som vedrører »Folk og Værn-Arbejdet<<, 
for senere at kunne opretholde og formidle Forbin
delsen med disse. Thi med den Øgede mellemfolkelige 
Forbindelse som Fremtiden vil bringe, vil det være 
af Betydnin'g, at ogsaa Værnenes Mænd, som her an
ført, skaffer sig Udsyn og Kundskab. 

c. De hØjere militære Chefer bØr støttes i deres Om
sorg for, at det til Tjeneste værende Befalingsmands
korps stadig er i Forbindelse med' de fm·skellige Be
foLkningskredse og Samfundselementer; bl. a. ad de 
Veje, som hidtil er fulgt i Folk og Værn-Arbejdet. -
Herunder maa Cheferne sættes i Stand til at samle og 
inkludere det ikke tjenstgørende Befalingsmands
korps. 

d. Der bØr endelig afholdes Orienteringer for Be
falingsmænd om inden- og udenrigspolitiske, sociale, 
Økonomiske og pædagogiske Emner, samt udgives et 
»Befalingsmændenes Blad<( med en Videreførelse og 
Udvidelse af Linierne, som allerede nu er optl'ukne i 
Bladet »Folk og Værn-Arbejdet«. 

2. DET TJENSTGØRENDE, VÆRNE
PLIGTIGE MANDSKAB 

a. I Hærens Uddannelsesprogram staar bl.a.: 
»Gennem væsentlige Dele af de Midler, der anven

des ved de Værnepligtiges Uddannelse, faar denne 
saaledes ogsaa Betydning som Opdragelse i Alminde
lighed og kommer til at virke som en Fortsættelse af 
Ungdomsopdragelsen i den borgerlige Skole.<, 

»Folk og Værn« vil arbejde for, at denne Linie ud
bygges, ogsaa saaledes at der gives Uddannelse i Med
borgerkundskab, hvadenten hele denne Ungd'omsskole 
skal omfatte hele Uddannelsestiden eller henlægges 
til en Del af denne. 

Der vil her være rige Muligheder for et frugtbart 
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Samarbejde med Gymn:asie- og Folkeskolens Lærere; 
og Arbejdet kan fremmes ved Oprettelse af Bibliote
ke?· paa Kaserner og militære Sygehuse, samt f. Eks. 
ved Udarbejdelse og Ajourføring af en Med·boTgerbog, 
der udleveres til hver Mand. 

b. Paa Grundlag af Materiale, tilvejebragt fra andre 
Lande, f. Eks. Sverige, Finland og Schweiz samt Re
sultaterne af den af Krigsministeriet nedsatte Kom
missions Arbejde, bØr der ved de militære Enheder 
oprettes Organer for militær Forsorg og Adgang til 
Retshjælp VP.ilrØrPnc'lP Mandskabets civile Forhold. 

c. Der bØr fortsat arrangeres Foredrag og Under
holdninger af lØdigt Indhold, hvorigennem de Værne
pligtiges Sans for en hØj Standard paa dette Omraade 
udvikles. Feltteatre og Feitbiografer bringes i Anven
delse. Heri bØr den civile Befolkning inkluderes. Det 
samme gælder ved Sportsstævner, Opvisninger og 
»Forældredage«. 

d. Der bØr udsendes et orienterende Ugeblad for 
tjPnstaørrnda Værnepligtige med Rcnumc uf Dugblad
stof, samt Behandling af nationale, militære og andre 
Emner. Heri optages desuden offentlige Bekendtgø
relser, Anmeldelse af Film, Bøger, Forslag til Fritids
beskæftigelse m. m. 

e. FiLm, der tjener den militære og folkelige Op
dragelse bØr. produceres og forevises Haand i Haand 
med Forevisningen af de ovenfor omtalte Underhold
ningtsfilm. 

3. HJEMSENDT, V ÆRNEPLIGTIGT 
MANDSKAB 

a. Der bØr oprettes en Brevskole til Dygtiggørelse 
af hjemkommanderede Befalingsmænd samt hjem
sendte Værnepligtige, 

b. Iøvrigt aabner der sig for det hjemsendte Mand
skabs Vedkommende et vidt Arbejdsomraade, og 
f. Eks. vil det være naturligt, om der tilvejebringes 
Mulighed for, at dette, i den Udstrækning det lader 
sig gøre, kan gæste Kaserner, Lejre m. m. til de oven
for nævnte Foredrag, Underholdninger o. s. v. for deres 
tjenstgørende Kammerater. Paa dette som paa andre 
Omraader bØr der søges Samarbejde med Soldaterfor
eningerne, Forsva?·sbrødrene ogii lignende Foreninger. 

c. Samtidig med, at Behovet for Anvisning af civilt 
Arbejde for faste Befalingsmænd falder bort, bør der 
oprettes en permanent Arbejdsanvisning for hjem
kornmanderende Befalingsmænd og hjemsendte Be
falingsmænd og Værnepligtige. 

Dansk Rek,•lgevær. 
Fra Filmen: »Danmarks Rige - Folkets Værn«. 

4. SAMARBEJDE MED BEl!'OLKNINGEN 

a. »Folk og Værn« vil fortsat arbejde for at inclu
dere saa store Kredse af Befolkningen som muligt i 
det gensidige Oplysningsarbejde mellem Befolkningen 
og Værnene. Herunder vil man søge at bevæge de 
mest ansete og bedst egnede Foredragsholdere, Kunst
nere m.fl. til at medvirke ved de ovenfor omtalte 
Kursus, Foredrag, Underholdninger m.m., ligesom 
Værnenes egne Folk bØr fortsætte deres Oplysnings
arbejde ude i Befolkningen. 

b. Bladet »Folk og Værn« bør videreføres og udvik
les som et Bindeled mellem Befolkningen og de mili
tære Værn, og gøres til et i bedste Forstand folkeligt 
dansk Magasin. 

c. Udgivelse af Litteratur, der tjener Folk og Værn
Arbejdet i videste Forstand, bØr støttes. - Herunder 
bØr der tilvejebringes billige Bøger til Køb gennem 
Marketenderier og Soldaterhjem. 

d". Film, der behandler nationale Emner og viser 
Værnenes Liv og Virke, bør fremstilles og bringes ud 
i Offentligheden. Disse Film maa stadig forbedres og 
fremstilles som Tonesmalfilm og Bredfilm (Forfilm), 
ligesom en videre Udvikling maa haves for Øje. 

e. Radioudsendelser med Foredrag, Samtaler og Re
potage vedrørende militære og »Folk og Værn« Em
ner bØr fortsat sØges gennemført. 

Fremtiden vii efter ait at dømme blive stærkt socialt 
betonet. Der er ingen Grund til at tro, 
at dette for de militære Værns Ved
kommende behøver at betyde en For
ringelse af DiscipUnen eller af Befa
lingsmændenes Stilling. - Tværtimod! 
Men det vil kræve. at man - i Stedet 
far at lade sig distancere - er i Teten 
af Udviklingen og er med til at præge 
denne. 

Optagelse fra en af Forsvarsministe1·ens Fore
dragsudvalgs Film. »Peder Skram« skyder. 
{Fra Filmen: »Danmarks Rige - Folkets 
Værn«.) 



T il Trods for det ForsØg1 som Iran - det gamle 
Persien - 1mdPr sin sidste Shah gjorde paa med 

eet Sæt at springe lige ind i den europæiske Kultur, 
kommer i Asien i sin fulde Nøgenhed endnu den be
søgende i Møde, saa snart hans Vej falder uden for 
Jernbanens Staalbaand eller Hovedstaden, Teherans 
brede Boulevarder. 

Endog paa den obligate Rejse gennem Ørkenen fra 
Bagdad til Teheran drøner den moderne Automo
bilismes luksuøse Ørkenskib Gang paa Gang gennem 
Landsbyer, der ikke har forandret sig stort i de sidste 
2000 Aar - og lige ind i en religiØs Fanatisme, der i 
Dag glØder lige saa hedt, som da Mohammed drog 
Sværdet mod de vantro. 

Thi selv om Iranerne slet ikke er Arabere, men 
vaskeægte Arier, og selv om deres Sprog ikke ligner 
arabisk mere end f. Eks. engelsk ligner portugisisk, 
saa er de alligevel den mest stridbare mohammedan
ske Sekt, Shiiternes Kernetropper. Derfor beherskes 
de brede Lag ogsaa fuldstændigt af M ull·aherne, disse 
lurvede og snavsede Præster, hvis Fanatisme stritter 
lige saa vildt som deres lange, uredte Haar, og hvis 
Uvidenhed kun overgaas af deres Menigheders. 

Landsbyerne selv er opført af Ler. Og baade Kong 
Kyras, der 558 fØr Kristi FØdsel startede Persien, og 
Alexander den Store, som godt 200 Aar senere drog 
denne Vej til det fjerne Indien bag Afghanistans 
sorte Bjerge, vilde i Dag kunne nikke genkendende 
til dem. 

Teheran. Banegaarden. 

Folketype. 

Kun een Bygning vilde vække deres berettigede 
Forundring. For- allerede fØr denne Krig var Last
bilerne begyndt at dominere Irans, for det meste godt 
hullede Veje. Men i Dag fylder de allieredes Forsy
ningskolonner, der fra den persiske Havbugt trækker 
op mod den russiske Grænse, endnu mere op i Land
skabet. Derfor har hver eneste Landsby sin Benzin
tank, og deres Bestyrere er blevet holdne og ansete 
Mænd. - Benzintanken er blevet Landsbyens Cen
trum, som Brønden var det i gamle Dage. Her drikker 
den svedige, rØdhaarede irske Chauffør sin Whisy, 
medens Paafyldningen staar paa. Her breder den 
pjaltede Mullah sit Bedetæppe ud. Og her samles 
Landsbyens Befolkning for at spØrge nyt, midt imel
lem disse to Repræsentanter for det, der var, og det, 
der er paa March. 

Men Irans store Byer ved de ny Havne og Jern
banestationer er dog et Kapitel for sig. - Ikke mindst 
Tehe1·an, der med sine 531.000 Indbyggere ved Foden 
af den 16.000 Fod hØje, sneklædte Vulkan, Dameved, 
er en af Verdens smukkeste Byer. 

Paa de nyanlagte Boulevarders brede Kørebaner 
gungrer Cementen af en broget Færdsel, hvor Drome
darerne rager op over a11e mulige Køretøjer, fra æsel
trukne Vogne paa to klaprende Hjul til Europæernes 
og det fornemme Irans store, lydlØse Automobiler. 
Men hvor de er kranset af skønne Træer i snorlige 
Rækker, hører Civilisationen til Gengæld ogsaa op. 
For mellem Kørebane og Fortov er der endnu Rende
stene - eller værre endnu: en Slags Grøfter, der 
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indeholder, ikke Spilde-, men Drikkevand. Og for at 
ingen :;k.al tvivle om, at her er vi i Virkolighedtin 
dybt inde i det oprindelige Asien, er disse Grøfter 
samtidig den mest søgte Tumleplads for Teherans 
vældige Horder af skabede Hunde og Katte. Jo, i 
denne By, som i Irans andre større Byer, mØdes saa 
sandt Fortid og Nutid. Og Fortiden forsvarer endnu 
den Dag i Dag sine Positioner med Held. 

Jernbanestationens mægtige Kolos af Jern og Staal 
repræsenterer derimod en af Nutidens Sejre. Den stod 
ganske vist længe og ventede forgæves paa Togene 
fra den Jernbane, som Kampsax byggede fra den per
siske Havbugt til Bender ved det kaspiske Hav. Men 
i Dag summer den af Liv fra de allierede Transpor
ter, og der er endda fra Teheran bygget en ny Jern
bane langs den ældgamle Karav.anevej over Tæbris 
til Kaukasus. 

Men denne sejrrige Nutid har alligevel ikke kunnet 
fremtrylle Teherans forlængst projekterede Børs. For 
nogle Aar siden bestemte Shahen, at Teheran natur
ligvis skulde havP. sin Børs, paa samme Maade som 
enhver anden civiliseret Storby. Han udskrev derfor 
en Arkitektkonkurrence til »den største Børsbygning 
i Verden«, og en af hans Arkitekter vandt ogsaa Kon
kurrencen. Men i sidste Øjeblik mødte hans Kon
kurrent med et Billede af en endnu større BØn; et 
eller andet Sted, sandsynligvis i Amerika. Og det væl
tede hele Foretagendet. 

For Shahen kasserede Øjeblikkeligt det præmierede 
Projekt og udskrev en ny Konkurrence. Saa styrtede 
imidlertid, først den Økonomiske Verdenskrise og der
efter Krigen ind over Teheran. Og derfor ligger Plad
sen til Teherans Børs stadig tom. 

* 
Den samme Krig gjorde forøvrigt Ende paa Shahens 

ikke helt almindelige Karriere og dermed paa hans 
Drøm om at bringe Iran den vestlige Civilisations Vel
signelser og befri det for dets Skæbne: At være et 
Stridens Æble mellem fremmede Magter. 

For fra en hektisk Blomstring under Darius og 
Xerxes indledede Aleksander den Stores HerredØm-

Byen Tabris, Irans næststørste By. 

me en Periode, der varede til Aar 1500, og hvor skif
tevis Mongoler, Arabere og Tyrke?· undertrykte Iran. 
Saa blev Riget genoprettet og holdt sig uafhængigt i 
et Par Aarhundreder. Men derefter mØdtes rtlssisk og 
britisk Imperialisme paa dette HØjdeplateau, der paa 
een Gang sikrer Englands »Kongevej« til Indien og 
ligger paa tværs af Ruslands March mod den persiske 
Havbugt og det indiske Ocean. 

I 1907 fØrte dette til, at Landet blev delt i en rus
;;i;;k. ug en britisk IntcrcmieGfære; og i 1921 afsl11ttPr:les 
en Beskyttelsestraktat med Rusland. - Ir.an syntes 
atter dØmt til at komme under fremmed HPrrPnyimme. 

Men i den Kosakhær, der skulde hævde de russiske 
Interesser, tjente en allerede da 40aarig, hidtil ukendt 
Officer, hvis sidste Livsaar dog alligevel skulde blive 
et Eventyr, værdigt til at danne Rammen om en ny 
»1001 Nat«. 

Han blev oprindeligt kun engageret af nogle unge 
Mænd til at besørge den militære Del af et Statskup 
mod den volominØse Sultan Ahmed, der intet anende 
forlystede sig med Korpigerne i det fjerne Deauville. 
Men efter det heldigt udf,ørte Kup, var denne Riza 
ikke saaledes at ryste af sig igen. I 1923 udnævnte 
han sig selv til Premierminister. I 1925 afsatte han 
definitivt den forøvrigt dØdssyge Sultan. Og den 25. 
April 1926 blev han endelig kronet som »Shahernes 
Shah«, idet han, ligesom Napoleon, selv satte Kronen 
paa sit Hoved. 

Hans Livshistorie er iØvrigt 
blevet beskrevet saa ofte, at 
man her skal indskrænke sig 
til, delvis efter Gunthers Bog: 
Bag Asiens Kulisser, at gen
fortælle et Par karakteristi
ske Historier om hans Selv
r.aadighed og Forfængelighed. 

Moskeen i Kum, 



Kvinder vasker Tøj i en Bæk. 

Da Dronningen en Gang ved en Misforstaaelse del
vis blottede sit Ansigt, medens hun forrettede sin BØn 
i Kum, hvor Profetens Datter, Fatima, ligger begra
vet, blev hun skarpt irettesat af rlPn t.jPnsteørende 
Præst. Men dette fandt Shahen sig ikke i. Han mar
rherede omgaaende til Kum i Spidsen for en Deling 
Tanks, gik ind i Moskeen med sine Sko paa (en i sig 
selv næsten utrolig Despekt for Helligdommen og 
dens Præsteskab) og gennempryglede egenhændigt 
Præsten med sin Ridepisk. Maaske var det denne Epi
sode, der gav Anledning til, at Turister i den senere 
Tid har kunnet besøge nogle af de iranske Moskeer 
- ganske vist under Politiledsagelse, fordi Befolknin
gen og Mullaherne ellers vilde rive dem i Smaa
stykker. 

Lige saa ømtaalelig var Shahen med Hensyn til sin 
Prestige i Udlandet. Et fransk Blad tillod sig for 
nogle Aar siden en SpØg med det gamle Ordspil: 
»Dans la nuit les chats sont gris«, der blev udlagt baa
de som, at om Natten er alle Katte graa og - »om 
Natten er alle Shaher fulde«. Dette var imidlertid til
strækkeligt til, at den iranske Gesandt i Frankrig blev 
kaldt tilbage samt den diplomatiske Forbindelse· af
brudt. Og det samme var forøvrigt nær sket i Forhol
det til U. S. A., fordi den derværende persiske Mini
ster var blevet arresteret for at kØre for stærkt. 

Som et Eksempel paa Shahens Snuhed, naar det 
gjaldt indrepolitiske Affærer, fortælles endelig Hi
storien om, hvorledes han en Gang havde faaet Mis
tanke til sin Krigsminister, en Repræsentant for den 
mægtige og ofte oprørske Baktiara-Stamme: Han 
Iod i den Anledning udsprede et Rygte om, at han 
var syg. Men da Stammen derefter rejste sig, kom 
han sig omgaaende og knuste den. 

Samtidig arbejdede Riza Shah P:ahlevi imidlertid 
haardt paa sit store Reformarbejde å la Kemal Pascha. 
Omend med mindre Held. Eller maaske var Grunden 
blot den, at hans Arbejde fik mindre Tid til at 
modnes. 

Aarsagen var i ethvert Fald ikke den, at han mang
lede Penge, maaske snarere .at han savnede Sans for, 
hvad de skulde bruges til. For Eksempel byggede han 
i Teheran en ny Officersklub til ca. 5 Mill. Kroner 
- en Sum, hvormed han havde kunnet give Byen et 
længe savnet Kloakanlæg. 

Shuhcns Penge stanu11ede forøvrigt især fra de Af
gifter, som han med stadigt større Held aftvang de 
britiske Koncessionshavere paa Olien ved den per
siske Havbugt. Disse Afgifter var i 1934 for Eksempel 
oppe paa over 4 Mill. Kroner, og den vældige Olie
eksport bevirkede tillige, at Iran havde et Eksport
overskud paa omtrent 1 Mill. Rials. Til Sammenlig
ning skal anføres, at Iran i 1940 eksporterede for 1877 
Mill. Rials Olie, men at dets næststørste Eksport
artikel, de berømte Tæpper, kun indbragte 105 Mil!. 
Rials. 

Men samtidig med, at Shahen saaledes befæstede sin 
Økonomiske og indrepolitiske Stilling, trak Uvejrs
skyerne paany op bag Grænserne, baade mod Syd og 
mod Nord. 

I 1941 delte russiske og britiske Tropper atter Iran 
imellein sig. De afsatte Riza Shah, i hvem de med 
Rette saa en farlig Modstander, der først gennem 
20ernes behændige Politik havde faaet Iran aner
kendt som uafhængigt, og som senere havde forstaaet 
at klemme Olie-Pengene ud af Lonc.lou - antagelig 
ved Hjælp af Trusler om at lade »Ivan« komme til, 
hvis »John Bull« ikke betalte. 

Dette Spil er jo imidlertid foreIØbigt slaaet over 
Ende. Rizas 25aarige SØn, Mohammed, der nu sidder 
paa Tronen, er kun en Skyggekonge, og det vældige 
Land med sine 1.643.558 Kvadratkilometre, men kun 
ca. 15 Mill. Indbyggere, hvoraf kun ca. 6000 er Hvide, 
er atter delt i Interessesfærer. 

Stillingen er saaledes nøjagtig den samme som efter 
sidste Verdenskrig. Iran er en Del af den Front mel
lem Rusland og Vestmagterne, især England, der 
strækker sig fra Dardanellerne, gennem det mellemste 
Østen og langs Indiens Nordvestgrænse ud til det 
fjerne Østen. - Et af de store Problemer, der skal 
løses, hvis en varig Fred skal kunne bygges efter 
denne Krigs Ragnarok. 

Familierejse over Steppen, 



Danmarkshistorien set med Kunstnerøjne. IX 

Christian den 1. ophøjer Holsten til Hertugdømme. Kongen sid• 
der paa Tronen omgivet af sine Sønner Hans og Frederik 
medens den knælende Kvinde, Holsten, overrækker ham Her
tughuen. Tilhøjre staar to Kvindeskikkelser med Grevekroner 
paa, symboliserende Oldenborg og Delmenhorst. Malet 1778. 
Ligesom de følgende Billeder Fotografier efter Skitserne paa 

Statens Museum for Kunst. Ca, 61 X ca, 38 cm. 

En af Christian den 6.s første Opgaver efter at han 
havde besteget den danske Trone var at skaffe 

Kongemagten et nyt Residensslot, idet det gamle, 
selvgroede Københavns Slot, hvorpaa Generation ef
ter Generation havde flikket efter Forgodtbefinden
de, efterhaanden var blevet for upraktisk og gammel
dags. Kort efter Tronbestigelsen blev de kongelige 
ArJdtr>ktPr ~at i GFJnP,' merl Projekteringsarbejdet til 
det nye Slot, i 1733 blev Grundstenen til det nedlagt 
og allerede i 1740 stod det saavidt færdigt, at visse af 
Gemakkerne kunde tages i Brug. Paa forblØffende 
kort Tid var dermed opfØrt et af Europas pompØseste 
Rokokoslotte, et Bygværk, som, hvis det havde staaet 
i Dag, vilde være blevet talt mellem den nyere Ar
kitekturhistories Hovedstykker. Imidlertid gik det 
ikke saa hurtigt med Indretningen af alle de Hundre
der af Rum, Slottet rummede, som det var gaaet med 
at rejse dets Mure. I mange Aar efter at den konge
lige Bygherre, Christian den 6., havde lukket sine 
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Af Magister Lars Rostrup-Bøyesen 

A.bildgaards 
Øjne, arbejdede man stØt paa Interiørernes Udform
ning; under EfterfØlgeren, Frederik den 5.s Regerings
tid, naaede man ikke at blive færdige, og da Christian 
den 7. blev Konge i 1766, forestod endnu betydelige 
Arbejder. Saaledes havde man endnu ikke taget fat 
paa Udsmykningen af den kæmpestore Riddersal, et 
Rum, der var 128 Fod i Længden og som gik gennem 
tre Etager. Ganske vist var i Anledning af Christian 
den 7.s og Caroline Mathildes Bryllup i 1766 blevet 
udfØrt en Art Festdekorationer, som smykkede Salens 
Vægfelter, men de havde en interimistisk Karakter, 
og skulde, saa snart Lejlighed gaves, udskiftes med 
rigtige Monumentalmalerier. En af Grundene til, at 
Salen endnu ikke havde faaet sin Dekoration, var 
iØvrigt den ganske simple, at der ikke fandtes nogen 
Maler, i hvis Hænder man turde lægge denne meget 
krævende Opgave, men man havde fra allerhøjeste 
Sted Opmærksomheden henvendt paa Forholdet og 
søgte, meget praktisk, ligefrem at uddanne en Maler 
til Opgaven. Denne Maler var Nicolai Abraham Abild
gaard. Da Abildgaard i 1772 som 29aarig Akademielev 
fik Akademiets store Rejsestipendium, som satte ham 
i Stand til at studere en længere Aarrække i Udlan
det, :i>saa blev mig,« for at bruge hans egne Ord, :i>med 
Alvorlighed paalagt, under min Pensions Forlis [d.v.s. 
under Trusel om, at Legatet vilde blive frataget ham], 
at lægge mig efter Historie Maler Konsten, og for at 
give mig end mere Opmuntring dertil, blev mig inden 
min Afreise Lovet, at dersom ieg erhvervede mig no
gen Duelighed i dette Fag, skulde ieg ved min Hiem
komst male den Danske Historie i Riddersahlen iste
den for de interims opsatte Landskaber, dette var 
Bevæggrundene efter hvilke ieg vovede at lægge mig 
efter dette farlige Fag. Ved min Hiemkomst blev mig 
befalet at male den Danske Historie i Riddersahlen, 
den Ældre Historie oventil, og den Oldenborgske 
Stammes neden i Sahlen, saa at denne Sahl fuld
stændig kunde udgiøre Nationens Historie ... « 

Abildgaard kom hjem fra Udlandet i 1777, og blev 



11tl11l'Pv11t til Prof~ssor ved Akademiet i 1778. Summe 
Aar blev Arbejdet med Riddersalsdekorationerne over
draget ham. Rundt langs Salen var der afsat 10 hØie 
rundt afsluttede Felter; i Salens andet Stokværk, over 
Galleriet, stod 12 lige saa brede, men noget lavere 
Felter til Disposition. Det var Planen, at Hovedfelter
ne nede i selve Salen skulde rumme Optrin af den 
oldenborgske Kongerækkes Historie, medens de Øver
ste Felter skulde skildre de kristne Konger fØr Ol
denborgerne. I Loftet var det Hensigten at udfØre et 
stort Maleri med Motiv fra Rigets Tilstand under de 
hedenske Konger. Ved Udformningen af den olden
borgske Kongerække stødte Abildgaard straks paa en 
Vanskelighed. Der var kun ti Felter, men der var 
tretten Konger. Der maatte altsaa udskydes nogle af 

disse, og Valget faldt paa Hans, Clu·!sllan den 2. og 
Frederik den 1. 

Dette var dog kun een Vanskelighed. En anden 
meldte sig ved Kompositionen af Billederne. De store 
Felter var godt tre Alen i Bredden, men hele syv og 
en halv Alen i HØjden, og det var svært at faa de 
allegoriske Figurer til at fylde og dekorere paa en 
saa langstrakt Flade. Abildgaard valgte derfor den 
meget kloge Udvej at skære hele den rundbuede 
Overdel fra og deri lave en selvstændig Dekoration; 
han opnaaede derved baade, at Hovedfeltet blev 
rektangulært og betydeligt lavere. Rundbuefelterne 
agtede han at udfylde med symbolske Skildringer af 
vigtige Begivenheder i de Kongers Regeringstid, som 
Hovedfelterne forherligede. 

@hrisliansborg-UJ ekOralione,· 

Christian den 3. indfører Reformationen i Danmark. Kongen 
rejser en Kvindeskikkelse op fra Fornedrelsen idet han peger 
paa fire allegoriske Figurer i Skyerne: Retfærdigheden med 
Vægten, Religionen med Bibelen, Hæderen med Laurbærkran-

""''' n.= .l.ft,,,...,.,, ."tr:,1~-~1-~1,,~-- -- -rn~-···"~·-~ ,.. --·' -• ~,..,,,. , 

Frederik den 2. bygger Kronborg. Blandt Mændene bagved 
Kongen genkender man bl. a. Peder Skram og Tyge Brahe. 

1780. 



Christian den 4. paa J>Trefoldigheden« Slaget ved Femern. 
1782. 

Fremgangsmaaden ved Udførelsen af Billederne var 
den, at Abildgaard udførte en Skitse til et af Bille
derne, hvorpaa den blev indsendt til Kongens Appro
bation. Naar denne var opnaaet, gav han sig i Kast 
med det store Billede henne i de Lokaler paa Prinsens 
Palæ, det nuværende Nationalmuseum, som i hvert 
Fald under den fØrste Del af Arbejdet var stillet til 
hans Disposition som Atelier. Samtidig udbetaltes han 
gerne et Forskud paa det Honorar af 1000 Rigsdaler, 
hvis Restbeløb fØrst forfaldt, naar Billedet var helt 
færdigt. Først naar eet Billede var fuldført, tog Abild
gaard fat paa Skitsen til det næste, og saaledes blev 
han vi:id, til :1]]P Sc11Pn_i;, ti HovPclfri.lt.P.r og ti Rundbue
felter var afleverede. Endelig den 1. Oktober 1791 
kunde Abildgaard hæve Honoraret for sit sidste Bil
lede, det vil altsaa sige, at Arbejdet havde strakt sig 
over tretten Aar. 

Nogen hurtig Arbejder var Abildgaard ikke, og til
lige taarnede Sorger, Bekymringer og Chikanerier sig 
op for ham og berøvede ham hans Kraft. Det fØrste 
Billede, han udfØrte af Oldenborgserien, tog ham saa
ledes ikke mindre end 22 Maaneder. For de senere 
Billeder synes ca. eet Aar at have været Normalen. 

Abildgaard var en lærd Mand, og vi ved, at han gik 
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Frederik den 3. modtager Arvehyldnings-Dokumentet. I Depu
tationen ses fra venstre Borgmester Hans Nansen, Biskop Svane 

og Kansler Peder Reedtz. 1783. 

til Opgaven med den største Alvor og Omhu. Han har 
utvivlsomt plØjet sin Danmarkshistorie godt igennem 
for at udfinde de mest karakteristiske Situationer i 
hver Konges Regeringstid. Opgaven var ikke let, for 
det er jo ikke alle Konger, der har udrettet lige me
get, og det er ikke altid, at deres Daad egner sig 
for hØjtsvungne, allegoriske Omskrivninger. Derfor 
er der ganske naturligt enkelte af Billederne, som mo
tivmæssigt forekommer ret svage, uden rigtig Slag
kraft. Paa den anden Side har hvert eneste af Bille
derne været et fornemt Kunstværk, hvor Abildgaards 
fine Sans for Figurrytmik og Kompositionsopbygning 
er kommet smukt til sin Ret. 

Seriens fØrste Billede forestiller Christian den 1. 
som ophØjer Holsten til Hertugdpmme. Kongen sidder 
paa sin Trone i en kirkelignende Hal omgivet af sine 
Mænd og med den unge Prins Hans ved sin Side; 
foran knæler Holsten i en ung Kvindes Skikkelse. I 
Rundbuefeltet ovenover anbragtes en Allegori paa 
Universitetets Oprettelse, de fire Fakulteter, der ræk
ker hinanden Haanden. Videre fulgte nu Christian 
den 3., der indfØrer Reformationen, med Oprettelsen af 
Skoler i Rundbuefeltet, Frederik den 2., der bygger 
Kronborg, med Kommunitetets Indstiftelse i Rund-



hllf"fPlt.Pt, og f"hri~ti~n dPn 4. i Sfag('t paa !tTrefoldig 
heden<, med symbolske Skildringer af den asiatiske 
Handel i Rundbuen. Det er værd at notere, at Abild
gaard er den første, som har udformet denne Kompo
sition med Kongen, der staaende i RØg og Damp paa 
Skibsdækket trykker det blodplettede Lommetørklæ
de mod sit Øje. Kompositionen er jo blevet klassisk i 
dansk Kunst og overtaget af flere senere Malere. 

Baade for Frederik: den 3.s og Christian den 5.s Ved
kommende v.ar der centrale Begivenheder at tagP fat 
paa. Frederik den 3. skildredes i det Øjeblik han af 
Stænderne faar overrakt Arvehyldningsdokumentet, 
i Rundbuefeltet ses Oprettelsen af det kongelige 
Bibliotek og Christian den 5. ses i Færd med at under
skrive »Danske Lov«, medens Rundbuefeltet hentyder 
til Ole Rømers naturvidenskabelige Opdagelser. For 
Frederik den 4.s Vedkommende maatte Abildgaard 
lade sig nøje med et relativt magert historisk Motiv: 
den svenske Feltherre Magnus Steenback, der over
giver Fæstningen TØnningen til Kongen (i Rundbue
feltet Landkadetakademiets Oprettelse), medens han 
tilsyneladende har været meget i Bekneb med, hvad 
han skulde stille op med Christian den 6. Han valgte 
i sit Billede at alludere til Flaadens Opsving under 
<lP.nnP Konges Regering og gav en Skildring af Chri-

Christian den 5. giver Danske Lov. Den staaende Mand foran 
de store Dokumentskabe i Baggrunden er Griffenfeld. 1784. 

atian den 6., nom i1rnpir:r1·r1 1lf-'n ny~ Tø1 dok.. I Ruml 
buefoltet malede han en Allegori paa Brandforsikrin
gens Indstiftelse. 

Des nærmere Abildgaard kom sin egen Tid, des van
skeligere maa det have været at smelte Allegori og 
Realitet sammen til en indholdsmæssigt acceptabel 
Helhed. Billedet af Frederik den 5. har da ogsaa faaet 
Pn ,.:;aa panPgyrisk Karakter, og Kongcno jordbkc Per
.son er hævet op i et saa højt idemæssigt Plan, at det 
tangerer dE?t latterlige. Den gæve Oldenborgerkonge er 
fremstillet som ingen ringere end selveste Guden 
Apollon med Laurbærkrans og Lyre. Udenom ham 
sidder Kvinder symboliserende forskellige Videi:iska
ber og Kunster. Kongen er deres Beskytter. 

Til det sidste Billede, det af den regerende Konge 
Christian den 7., havde Abildgaard malet et smukt 
Udkast med en Skildring af den Begivenhed, der ogsaa 
for senere Tider staar som den vigtigste i Kongens Re
geringsperiode, den store BondefrigØrelse. Man ser en 
Bonde knæle ved Tronens Fod, medens Kongen bryder 
hans Aag over sit Knæ. Af en eller anden Grund 
fandt den .smukke Komposition ikke Naade for Maje
stætens Øjne, og Abildgaard maatte saa hitte paa et 
nyt Motiv. Han valgte da at male det saakaldte »got
torpske Mageskifte«: <len kongelige Del af Holsten 

Den svenske Feltherre Magnus Steenbock overgiver Fæstningen 
Tønningen til Frederik den 4. Tønningen maatte i Maj 1713 

overgive .sig zp.ed 13.00Q M~nd efter .3._.Maaneders"Eel~jring, . 



Christian den 6. inspicerer den nye Dok. Arbejdets Leder, Kom
mandørkaptajn Johan Heinrich Dumreicher, foreviser Kongen 
Planerne medens denne anerkendende lægger Haanden paa 
Skulderen af Marinens Leder, Greve Frederik Danneskiold
Samsøe, der havde taget Initiativet til Dokkens Anlæggelse, 

1786, 

fØrer de kielske Lande, begge symboliseret ved unge 
Kvinder, frem til Edsaflæggelse for Kongen, medens 
en Ørn flyver bort med Oldenborgs og Delmenhorsts 
Vaabenmærker. 

Saadanne spidsfindige Allegorier virker paa vore 
Dages Mennesker baade anstre~gte og anstrengende. 
For os spiller det lærde Indhold kun en underordnet 
Rol!e, og vi nØies med i fulde Drag at nyde Abild
gaards sjældne dekorative Sans og Evne til at gen
nemføre en helstøbt og karakterfuld Figurtegning. 

Som allerede nævnt blev der lagt mange Sten paa 
Abildgaards Vej, medens han udførte Billederne, og 
disse selv blev ham ikke til større Glæde, tværtimod. 
Da han var færdig med Oldenborgerserien og skulde 
til at tage fat paa de tidlige kristne Konger oppe paa 
Galleriet, fik han Besked paa, at der ikke vilde blive 
bevilget Penge til Dekorationens FuldfØrelse. Til dette 
Slag kom Ærgrelsen over den offentlige Kritik, af 
den mest smaalige Art, hvormed Oldenborgerbille
derne blev modtaget, over gentagne Gange at blive 
sat ud af det Atelier, der var overladt ham i Prin-
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Frederik den 5. som Videnskabens og Kunstens Beskytter. Kon
gen troner som Apollon i Skyerne omgivet af Billedkunsten 
(med Paletten), Freden (med et Aks) og Lægekunsten (med 
Slangen). Ved hans Fødder Fantasiens Fabeldyr, Griffen. Nede 
paa Jorden er Menigmand i Lyset af Kunstens og Videnskabens 

Velgerninger ved at vaagne op til Daad. 1787. 

sens Palæ og over at faktisk være stavnsbunden til 
Danmark. Hans Ansøgning til Kongen om at maatte 
foretage en Rejse til Ud.landet blev pure afslaaet. 
Disse Omstændigheder var dog for intet at regne mod 
den Katastrofe, der overgik ham i 1794, da Slottet 
brændte, og hans Billeder gik op i lys Lue. Han fØlte 
det selv, og saaledes fØler vi det ogsaa, at her gik 
hans Livs Hovedværk tabt, og denne Kendsgerning 
kom ganske naturligt for lange Tider til at formørke 
hans Tilværelse. Heldigvis blev dog tre af Billederne, 
de tre fØrste 1 Serien, skaanet fra Flammerne. De fin
des nu paa det nye Christiansborg Slot. Vort Kend
skab til Serien som Helhed bygger vi idag paa de 
smaa Skitser, som Abildgaard udfØrte forud for de 
endelige Billeder, og som lykkeligvis er blevet bevaret 
samlet og i god Stand. Arveprinsen kØbte i 1793 dem 
allesammen for den beskedne Sum af 400 Rigsdaler, 
og indtil for ret nylig har de hængt paa Amalienborg. 
Først i 1933 overførtes de til Statens Museum for 
Kunst, hvor de ganske naturligt blev modtaget som 
en meget betydelig Tilvækst. 



Christian den 7. bryder Bondens Aag. Symbol paa den store 
Bondefrigørelse. Skitsen blev forkastet, og Abildgaard maatte i 

Stedet udføre Billedet af det gottorpske Mageskifte. 1790. 

Christian den 7. forener den hertugelige Del af Holsten med 
Kongeriget. Det er det saakaldte »gottorpske l\Iageskifte«, der 
er fremstillet symbolsk. Den kongelige Del af Holsten fører de 
kielske Lande frem til Edsaflæggelse for Kongens medens en 
Ørn i Skyerne flyver bort med Oldenborgs og Delmenhorsts 

Vaabenmærker. 1790. 

Rundbuefeltet over Christian den 3. Oprettelsen af Skoler. 
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Udsigt fra Kasernen 

Artillerimath Otto Ludwig 

HOLMEN 

Saa stort er Fyret paa et Fyrskib 

N aar man efter endt Landlov gik udad Holmen til
bage til Tjenestestedet, havde man oftest for 

travlt, eller ogsaa ærgrede man sig for meget over, 
at Landloven var forbi, til at lægge Mærke til alt det, 
der viste sig for ens Øjne. Sad man imidlertid en Af
ten saadan som nu hjemme i Stuen, kom man let til 
.at tænke paa alt det smukke derude, man til Hverdag 
glemte at skØnne paa. 

Smukkest var Holmen om Foraaret, naar Kastanier
ne i den lange Alle var sprunget ud. Nogle mener 
maaske, at Alleens fØrste Træer var at foretrække -
i alle Tilfælde i Eftersommeren. Det er vel heller ikke 
helt ved Siden af, da vi sikkert allesammen holder af 
Æbler. 

Men jeg vil mindes Holmen paa en solrig Foraars
dag. Jeg vil i Tankerne gaa rundt paa alle dens Veje 
og alle Kajerne. 

* 
Ved Værftsbrovagten hilser Skildvagten mig ved at 

slaa Hælene sammen med et Smeld. og efter at have 
.:llremvist Legimationskortet befinder jeg mig inden 
for Jernlaagen. Biler og Varevogne passerer mig sta
digvæk, og oppe fra Broen er Afløsningen til Skild
vagten paa Vej. HØjt op over Træer og Bygninger 
rager Flaaderadios Master i Vejret. Umiddelbart til 
venstre viser SØartiUeriets moderne Værkstedsbyg
ning sig for mit Øje. Bag ved det ligger den saakaldte 
»Kuglegaard«. Her opbevarede man i ældre Tid Ka-

, nonkuglerne, mens Skibene var afriggede. Her er og
saa mange andre interessante Ting at se. Ovre ved 
Musæet ligger gamle Kanoner, opfisket rundt om i 
vore Farvande, og andre Ting, der sikkert dækker 
over mange spændende og sælsomme Tildragelser. 
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Her ved ArsenalØens Vestside holder Fyr- og Vager
væsenets Skibe til. 

I Tankerne gaar jeg igen ud til Alleen, forbi Fod
boldbanerne og over paa den anden Side af Broen. 
Synet af Aeroplanvingerne i Flyverværkstedet har 
sat Fantasien i Bevægelse hos mange almindelige jord
bundne Orlogsgaster. Beklædningsm·agasinets hØje 
graa Bygning er imidlertid den Ting, der oftest for 
et Øjeblik førte mig bort fra Nutiden. Hver Gang jeg 
gik forbi dets mange Døre og Vinduer, kom jeg til at 
tænke paa den Dag, hvor jeg blev indkaldt. 

Hvor var det en mærkelig Dag. Her udenfor stod 
vi i en lang Række og ventede paa at komme op og 
faa Munderingen udleveret. Snakken gik muntert, og 
man blev enig med sig selv om, at det var nogle mæg
tige Kammerater, man havde faaet. Men da man no
get efter kom ned igen som Mariner fra Øverst til ne
derst og med alt det civile TØj i en Sæk over Nak
ken, opdagede man, at Uniformen havde forvandlet 
saadan, at man ikke engang kunde finde de Kamme
rater, som man lige forinden havde talt med som 
civile. 

Den Dag havde jeg ogsaa staaet og beundret det 
dejlige Stadion lige overfor, hvor jeg senere har til
bragt saa mange herlige Timer. Siden har »vi gamle 
Rotter« ogsaa tit staaet og grint ad de nye, efter
haanden som de kom ned i deres nye Paaklædning. 
Akkurat som der blev raabt velmenende Bemærknin
ger til os om vort Krigerydre, saalcdes har mange 
siden sendt vittige Udbrud fra Idrætspladsen over 
mod de ulykkelige ved Magasinet. 

Beklædningsmagasinet er i mange Henseender Min
dernes Hus. Paa dets gamle graa Stene har næsten 
alle Orlogsgaster prentet deres Navne. Ofte nøjedes 
man ikke alene med det borgerlige Navn og Soldater
nummeret, men tilfØjede sit ofte betegnende Øgenavn, 
som de nye Kammerater hurtig fandt paa: »Skipper«, 

270 FOLK og VÆRN 

Søværnets Flyveskole 
Roning 

»Farbroder«, »Kævelas«, »FalkeØje«, »HallØj« og 
»Struds« er bare nogle faa af dem. 

* 
Men Minderne strømmer videre. Vi gaar over paa 

DokØen. Her ligger Orlogsværftets mange Værksteder 
og de to Beddinger samt den store Tørdok. Hver Gang 
et nyt Skib var under Bygning paa Beddingen, var 
man hernede saa tit, Lejlighed gaves, for at se, hvor
dan det stod til, og hvornaar man kunde forvente 
Stabelafløbningen. 

Helt nede paa Sydenden af Øen findes de store Kul
lagre, hvor Kulfyldningen ogsaa gik for sig. Man kan 
slet ikke være bekendt at nævne Ordet Kulfyldning 
uden at tænke paa Kullemperne, som foretog den. 
Nogle Kraftkarle var det, men ih hvor kunde de bruge 
Mund, naar de med toplæssede Trillebøre kØrte op 
paa Plankerne til Skibsdækket. De skældte alle ud, 
baade sig selv, TrillebØrerne og Skibsbesætningerne, 
der sommetider kom lidt i Vejen for dem. Vi vidste 
imidlertid, at de ikke mente noget med det, og vi be
undrede deres Energi og enorme Styrke. 

Naar man gaar tilbage til Hovedvejen, kommer man 
forbi Inventarmagasinerne og »Takkelagen«. I sidst
nævnte Bygning findes alt Tovværket. Kanalen ne
denfor er opkaldt efter Bygningen og hedder Takke
lagegraven. 

Naar man gaar over den anden Bro til Nyholm, 
passerer man Maskingraven paa den ene Side og Kob
bersmedien paa den anden, hvor de altid glade Kob
bersmede plejede at vinke opmuntrende til En, naar 
man skulde ud til en anstrengende Eksercits eller om 
Vinteren en kold Dag paa Skydebanerne. 

Til hØjre for Broen ser vi de gamle Torpedobaads
skure, hvor man om Vinteren halede de mindste Far
tøjer op. Ofte blev de ogsaa brugt, naar Flydedok
kene var optaget til at slæbe M. S.-Baadene op i for 



Orlogsgaster 
til Eksercerskolen 
paa Kaserneskibet »Fyn« 

at blive malede og fikset op i det hele taget. I Tider, 
hvor man selv gik og »samlede Alger« nede paa Ka
sernen, sendte man ofte misundelige Blikke til Be
sætningen paa disse smaa Baade, naar de med deres 
lakskinnede »Æsker« vigtige og storsnudede blev 
trukket ned ad Beddingen! Det var altid min Drøm 
at komme ud med en lille Baad, og tit skumlede jeg, 
naar jeg stadigvæk blev flyttet rundt paa de større 
Skibe og samti<;:lig saa, at flere af mine Kammerater 
kunde blive i Aarevis paa den samme Baad. Ja, der 
blev oven i Købet fortalt om en, som havde været to 
og et halvt Aar paa en Torpedobaad, at han havde 
faaet :.Facon efter Skibet«. 

Jeg drejer til venstre. Det er, som om alle Bygnin
ger og alle andre Ting herude minder mig om en eller 
anden Begivenhed, alvorlig eller munter. - U-Baads
broen faar mig til at tænke paa en Skildvagt, der gik 
her en kold Vinternat og var saa træt, at han gik lige 
ud i Vandet med Gevær og hele Udrustningen. 

Turen gaar nu forbi den store flotte Søofficersskole 
og over mod Spanteloftsbygningen og Radioskolen, to 
gamle Huse, hvis SkØnhed og Byggemaade er noget 
af en Sjældenhed. Deres henholdsvis rØde og gule 
Bindingsværksmure staar som skarpe Kontraster til 
Officersskolens hypermoderne Arkitektur, og de er 
med til at gøre hele Holmens Charme saa uforglem
melig for enhver, der har lært den at kende. 

Mastekranens velkendte Konturer lokker mine Tan
ker. Du stolte Bygning, du staar der som Minde om 
en stor Tid for Danmark. Du har været Vidne til man
ge afgørende Timer i Danmarks Historie. Gid du og
$aa maa faa Lejlighed til at se det Land, du saa tro
fast har fulgt gennem Sorg og Glæde, blomstre op 
paa ny. 

Neden for denne statelige Bygning ser vi de mange 
Travaljer. Synet af dem vil faa mangen Orlogsgast 
til at tænke paa deres Soldatertid i Almindelighed og 

FartØjsØvelserne i Særdeleshed. Mig :faar de i alle 
Tilfælde til at tænke paa mange Sveddraaber og Vab
ler med Ærbødighed. 

* 
~Ølg med mig over paa Kasernen og lad os gaa 

forbi Arresthuset saa hurtigt som muligt. Dog fØr vi 
gaar ind i Kasernegaarden, vil vi vente lidt paa 
K, S. A., Sygeafdelingen. Den maa for de fleste gamle 
Marinere lede Tanken hen paa Indkaldelsesdagen. 
Det var her, de blev torpederet o. s. v., at de blev 
stukket med en Kanyle i Legemets allermest kØd
fulde Del. Hvem husker ikke denne almindeligt fryg
tede Vaccination mod Meningitis? 

Endelig gaar vi ind paa Kasernen og ser netop en 
Kat lØbe over Kasernegaarden. Saa længe jeg var i 
Marinen, var der ogsaa mindst to Katte, og selv om 
det ikke altid var de samme, saa hed de altid »Olsen« 
og »Mylius«. 

Saa snart vi kommer ind paa en af Gangene, lyder 
en Baadsmandspibes Hvin gennem Luften, og Vagt
assistenten forkynder med hØj Røst: »Klar ved Fla
get«. Det betyder, at der er fem Minutter til, at Fla
get skal hales ned. Tiden er gaaet hurtigt. Jeg har 
dvælet for længe ved hvert enkel Ting, jeg saa paa 
min Vej. 

Det er 11'iden, da ]flaget paa Sixtus, som dengang 
var Københavns officielle Flag, skal nedhales. Skan
sevagten staar allerede parat, og nu kommanderes 
der »Giv Agt - Præsenter Gevær«. Hornblæserne 
blæser det gamle Signal, og langsomt synker det 
smukke Flag mod Jorden. 

- - - Længe sidder jeg og lader Tanken dvæle 
endnu et Stykke Tid ved alle Minderne. Synet af Fla
get i den smukke Foraarsaften vil ikke forsvinde. 
Flaget er det største Minde fra min Tid i Marinen, 
det faar mig til stadig at mindes og - l:ænges. 
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ANNONCE 

TIL LÆSERNE 

c{R,EDAKTIONEN gør opmærksom paa, at ifølge Planen for 
»Folk og Værn« udsendes næste Nummer, der skal gælde for 
December-Januar, først omkring den 15.December. 

Paa Grund af Papirrestriktioner vil de kommende Numre 
tillige i nogen Grad ændre Udseende. Vi har valgt at møde Ind
skrænkningerne ved for det første at lade Papirets V ægt gaa 
en lille Smule ned og for det andet at ofre det ret tykke Om
slag for længst muligt at kunne bevare Indholdet. 

Det er vort Haab, at Læserne vil billige dette Princip, og vi 
vil gøre vort bedste for at hævde den Standard og Position, 
Bladet har naaet. F. Eks. blev Oktober-Numret, alene i Dags
pressen, anmeldt i 141 selvstændige Artikler hele Landet over. 

Vestlollands ~ " ~= rdiATif0-1 Baagøe ø Riber Forenede Trælastforretninger A/s 
Efabl.1744. Telefon 9. Svendborg 

NAKSKOV : ~ 9.SG4PE 5. KBHYN.K,TELI',~~ 
: ---·· .• • - - . -=--

0ABSTJEN l."ETlEBSEN & Co, Carl Thomasen's Eftf. 1/s Arbejdernes Fællesbageri 
IMPORT AF KUL OG KOKS 

København Telefon 516 . Svendborg 
ODENSE 

CHR. J. HEV Dampvaskeriet og Badeanstalten Dansk Stoker & Varmekedel Komø. % Ye,lergade 5, Tel1. 5:39, Odense 

Husholdnlngsvarer. Isenkram. Glas IDUN Bredgade 58 
Porcelain • Nilfisk Forhandler Vindegade 42.-46, Tlf. 1605, Odense Telf. C. 12179 & C. 14809 • l1111veranda!I" tll oHentllgn og prh1.afe lnsUluiloner ... 

Korrespondanceundervisning i all om flyvning Tobaksfirmaet 
OTTO PETERSEN & SØN 

Danmarks Aeronautiske Teknikum Wilh. J prgensen Tobaksfirma 
Vesterbrogade 10 - København V Ø:itergade 61, Købe,ihavn 

Grundlagt 1855 

Averter i O. F. Steenstrup <JtoTEL cflsEFJO RD 

FOLK OG VÆRN • SANS SOUSI. 

Holbæk 
TELEFON HOLBÆK NR. 5 OG 539 
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. . . DE .DANSKE . 
FORSVARSBRØDRE;;,> 

AF KAPTAJN ARNE STEVNS 

De danske Forsvarsbroderselskaber er ikke alene 
langt den største, men ogsaa langt den ældste 

eksisterende Sammenslutning af ·danske Mænd, som 

har tjent Fædrelandet i Kongens Klæder. Medens de 

fleste specielle Soldaterforeninger for enkelte Vaaben 

eller Regimenter m. v. er dannet under eller efter 

forrige Verdenskrig, stammer det ældste Forsvarsbro

derselskab fra 1859, og Flertallet er oprettet i Provi

sorieaan~ne. 

Dette sidste er værd at lægge Mærke til, fordi det 

viser, at danske Mænd, uanset hvor skarpt Grænsen 

blev trukket mellem de politiske Partier, har kunnet 

mØdes paa upolitisk Grundlag i et Broderskab, der 

krævede Forsvarsviljen respekteret som en national 

Opgave, der laa langt hØjere end Døgnenes Strid. Det 

skete flere Steder, at Mænd af Datidens HØjre tog 

Initiativet til Oprettelse af et Forsvarsbroderselskab, 

men inden det endnu fØrtes ud i Livet fik Henven-

delser fra betydelige Venstremænd, der, trods Da

tidens Visnepolitik fra Partiets Side, ønskede at være 
med til at hæve Værneviljen over al Splid. Noget til

svarende gentog sig i meget stor Udstrækning, hvad 

Selskabernes talrige Socialdemokrater angaar, me

dens deres store Rarti endnu bekendte sig til Afrust

ningstanken. 

Formaalsparagrafen. 

Sagen var nemlig den, at et nationalt og forsvars

villende Program altid har været Hovedpunktet i For

svarsbrødrenes Arbejde. Det hedder saaledes i For

maalsparagrafen, at Forsvarsbrødre skal virke hen til, 

at enhver vaabenfØr, dansk Mand anser det for en 

Hæder at bære Vaaben for sit Fædreland saavel i 

Krigstid som i Fredstid. Folkets nationale Aand skal 

vedligeholdes ved at vor Histories smukkeste Dage 

mindes ved Fester, i Skrift, Sang og Tale. Man vil 
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Forsvarsbrødrenes Hæderstegn for 25 og 40 Aars Medlemsskab og Selskabernes Emblem. 

støtte enhver Bevæ~else, der gaar ud paa at styrke 
Forsvarsviljen i Folket, samle Midler til broderlig 

Understøttelse og til Støtte for udkommanderede 
Brødres Familie i Krigstid. Dette var tillige praktisk 
talt de gamle VaabenbrØdres Program, og Forsvars

brØdrene er direkte Arvtagere efter disse. 
V aabenbrødrene dannede deres Selskaber efter Tre

aarskrigen, men Ønskede, med et enkelt Selskabs 
Undtagelse, kun Veteraner som Medlemmer, og luk

kede for Tilgang i 1878. De viste sig dog yderst for
staaende over for de yngre, der Ønskede den gode 
Tanke videreført, og dannede Forsvarsbroderselska

berne af Mænd, der var for unge til at have deltaget 
i vore sØnderjydske Krige, men som havde tjent i 

Hær eller Flaade. Samarbejdet blev saa tillidsfuldt, 

at VaabenbrØdrene efterhaanden overdrog Admini
strationen af deres Formue til Forsvarsbrødrene; og 
da de sidste Veteraner var dØde, oprettedes af de 
:forhaandenværende Midler »De Danske Vaabenbrødres 

Mindelegat«. Dets Kapital paa godt 500.000 Kroner 

administreres af Forsvarsbrødre. Renterne uddeles, 
efter at de endnu levende VaabenbrØdreenker har 
faaet deres aarlige Understøttelse, i Legatportioner til 

veltjente Militære og Forsvarsbrødre, der hører un
der disses Samvirksomhed. 

Denne Samvirksomhed skyldes især afdØde Folke
tingsmand, Forpagter Johs. Ulrich. Den omfatter ca. 
120 Selskaber med 40.000 Medlemmer fordelt i 11 

Kredse over hele Landet. Hans Majestæt Kongen er 
Selskabernes Protektor og Hans kongelige HØjhed 

Kronprinsen deres Ærespræsident. Selskabernes Mot
to er det samme som VaabenbrØdrenes: »Med Gud 
for Konge og Fædreland«, Kong Frederik VII's Af

skedsord til Soldaterne, der drog ud i Treaarskrigen. 
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Forsvarsbrødrene har fastholdt den gamle, traditio
nelle danske Samhørighed, der rummes i Ordet >Bro

der«, og som var Tiltaleformen blandt vore Soldater 
i det 17. og 18. Aarhundrede. Heri har man villet 
sige, at Kammeratskab - der sprogligt betyder at 
man sover i samme Stue, »camera«, altsaa lever under 

ens Kaar - jo til en vis Grad ophæves, naar Soldater 
vender hjem og indtager vidt forskellige Stillinger i 

Samfundet. Kaarene maa, modsat Forholdet i Solda
tertiden, blive ulige, men tiltrods for dette kan og hØr 
der herske et Brodersind først og fremmest mellem 

Forsvarsbrødre indbyrdes, men overhovedet mellem 
alle andre danske Mænd, hvis vor Tilværelse skal 
blive værdig og lykkelig. Det er en usvigelig Tro, at 
kun dette Broderskab giver 'fornøden Styrke, frejdigt 

Mod og Fortrøstningens Besindighed i et otfervilligt 
Fællesskab indbyrdes i Folket og mellem Folket og 

Værnet. Troen er gammel. Axei Juei skrev i en smuk 
Forsvarsbrodersang: 

:i, Vort Broderskabs Maal og vort Hjertes Sag 
blev til, da man risted med Runer, 
og Viljen, der kæmper for Danmarks Flag, 
staar fast gennem Tidernes Luner, 

og sender Løsenet fra Mand til Mand: 

Med Gud for Konge og for Fædreland!• 

Broderskabsaanden. 
Dette Broderskab har givet sig mange Udtryk, men 

ikke mindst ved en storslaaet Hjælp indbyrdes og til 

andre, efter VaabenbrØdrenes Mønster. De havde, fØr 

Døden bragte deres Selskaber til OphØr, uddelt ca. 

8 Millioner Kroner som Gaver og Understøttelser og 
udlaant over 12 Millioner Kroner paa de lempeligste 
Betingelser. Der haves ikke nogen egentlig OpgØrelse 



over, hvor meget ForavarsbrØdrene hidtil har uddelt, 

men Tallet ligger meget hØjt, og adskillige Selskaber 
bruger over Halvdelen af deres Aarsindtægt til bro

derlig Hjælp. Mange har meget store Formuer, hvis 

Renter udelukkende anvendes til Gaver og Økonomisk 

støtte. 
Som Billede paa, hvad et Selskab udretter, kan 

eksempelvis fØlgende anføres fra Selskabet i Køben
havn, der dog ikke er det største i Landet. Det har, 

siden dets Oprettelse i 1879, brugt mellem halvanden 

og to Millioner Kroner til Gaver og Understøttelser, 

Begravelseshjælp, Laan m. v. Det ejer en, Formue 

paa over en Kvart Million, hvis Renter gaar til 

filantropiske Formaal. Desuden ejer Selskabet en stor 

Ejendom, Gothersgade 137, til Ejendomsskyld 416.000 
Kroner. Her har Selskabet, Samvirksomheden og Vaa

benbrØdrenes Mindelegat Kontorer. Der er en udmær

ket, moderne og smuk Restaurant, som især benyttes 

af Forsvarsbrødre og Soldaterforeningsmedlemmer, 

den bedste Skydesal i København og de bedste Kegle
baner. Hver Onsdag bruges Huset udelukkende af 

Selskabet til dets ugentlige Klubaften. Dets store 
Skytteafdeling skyder, dets Orkester og Sangkor Øver 

sig, dets Kegleklub træner, og de mere satte Med

Lemmer hygger sig med en Passiar, Kortspil eller Bil

lard. Resten af Ugen lejes Lokalerne ud til Soldater

foreninger, Skytteforeninger, Kegleklubber eller pri

vate Selskaber, hvis ForsvarsbrØdrene ikke selv -skal 

bruge de smukke Lokaler til national eller broderlig 

Fest. 
Under Selskabet findes, som allerede antydet, nogle 

særlige Institutioner. Heraf er Skytterne de talrigste 

og har kunnet bevare deres store Medlemtal, skønt 

Forholdene har umuliggjort Sltydning med andet end 

Luftbøsser, der iØvrigt er en udmærket og forsvarlig 

Nødhjælp. Sangkoret er ogsaa ret talrigt og meget 
dygtigt. Dets Hverdag og Fester er præget af en 
utrættet Iver og et mønsterværdigt Sammenhold. 

Orkestret er nyorganiseret og bestaar udelukkende 

af musikalske Forsvarsbrødre, hvilket er værd at no

tere, da de fleste Amatørorkestre for en stor Del 

bestaar af Musikere, som ikke tilhører de Institutio

ner, hvis Navne de fØrer. Selskabet udlaaner meget 

gerne sit Orkester til andre Forsvarsbroderselskaber 

eller Soldaterforeninger, og har derfor valgt at kalde 

det »ForsvarsbrØdrenes Samvirkeorkester«. 

Altid rede til Samvirke. 

Til Samvirke er Forsvarsbrødrene altid rede, naar 

det gælder en god Sag. Navnlig i Provinsbyerne, hvor 

ForsvarsbrØdrene er langt talrigere end de lokale 

Soldaterforeninger, har de overalt taget FØringen i 

det gode Samarbejde til gensidig Gavn og Glæde, og 

mnnge· Scfolmber er meget. 11torc i Forhold til <for~i, 

Virkefelt. I Aarhus findes snart 2500 ForsvarsbrØdre, 
i Odder 1300, i Horse:1-s 1600, i Haderslev noget lig

nende, ja selv i rene Landdistrikter er der betydelige 

Selskaber, f. Eks. i Vester Saaby henved 350. Der ydes 

overalt et maalbevidst og opofrende Arbejde ikke blot 

af Selskabernes Ledere, men ogsaa af de enkelte For

svarsbrødre, fordi de alle fØler sig forpligtede af Sel
skabernes Formaalsparagraf og Samvirksomhedens 

skønne Motto. 
At en saa stor Organisation af dybt nationalt be

vidste, forsvarsvillende, besindige Mænd, der ikke har 

anden politisk Bekendelse som Forsvarsbrødre end 

Loyalitetens og Lydighedens og for Danmarks Konge 

og lovlige Regering, virkelig betyder noget i vort 

fælles Hjem, er utvivlsomt. Al de.res Stræben er gaaet 

ud paa og vil gaa ud paa at skabe den Enhed af Folk 
og Værn, der efter Forsvarsbrødres Opfattelse er den 

eneste alfare og værdige Vej til Respekt og til andres 

Respekt for os. 

I denne Indstilling rummes tillige Ønsket om et 

broderligt Samarbejde med Kredse af samme Indstil

ling i Norden. Det har tidligere eksisteret i det smaa, 

De samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers 
Jubilæumsgave til Hans Majestæt Kongen 1937. 
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Mindesten for faldne Soldater fra 9. April 1940, rejst af 
Forsvarsbrødre i Glamsbjerg paa Fyr 
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KVALITETEN 
ER UÆNDRET 
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drikkes kælderkold 
som Aperitif, til Kaffen 
eller til Osten. 

HEERING's 
Cherry Brandy 

- DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY ) 
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og Fo18Vdl~hr9ldr.-ni> h;i1· hl>ln,H an,·kt. mrcl :itørnt~ 

Offervilje og Offerglæde bragt Hjælp til vore finske 

Brødre og deres SmaabØrn under de heltemodige 
Kampe for Ære og Ret, det tapre finske Folk har 

udkæmpet - og den Indsats, der paa ganske upoli

tisk Grundlag er ydet af de finske VaabenbrØdre 

selv til national og offervillig Sammensvejsning af 

Folk og Værn i en ukuelig Enhed, vil altid være det 

Øvrige Norden et lysende Eksempel til Efterfølgelse. 

Plads for alle. 
Det er allerede en stor Flok, som fylkes under For

svarsbrødrenes gamle Faner; men der er Plads til 

flere. Enhver dansk Mand, som har aftjent sin Værne

pligt, som ærligt vedkender sig Forsvarsbrødrenes 

Devise og som for Alvor, i Fest og Hverdag, vil del

t.'l[(P i ArhPj<iBt for Pt større, dansk Broderskab af 

Folk og Værn, vil altid være velkommen og utvivl

somt befinde sig godt i et af de talrige Selskaber. 

Han vil opleve det berigende og løftende i at fØle 

sig eet med danske BrØdre, der, som Samvirksom

hedens første Formand, Forpagter Ulrich udtrykte 

det, vil søge at være noget for andre. » Vi vil,« sagde 

han, fremme Forstaaelse, Fordragelighed og Samvirke 

mellem Mennesker til Gavn for Slægterne, der kom

mer efter os, til Ære for de nulevende.« 

Juleheftet for alle raske Drenge 

1 KRONE 



----------------------
Med He1iblik paa en lwmmende Militær-Forsorg gives 
nedenstaaende et Rids af det Arbejde, der blev udført 
af V æmene selv - her Søværnet - før den 29. August 
1943, samt det Grundlag, der for Øjeblikket eksisterer 

Socialraadgiver 

ERIK THISTED JENSEN 

De Værnepligtiges sociale Problem 

I den DiskUS:Sion, som »Folk og Værn« rejste og som 
blev taget op i hele Dagspressen, om de Værne

pligtiges Vilkaar under Indkaldelse, syntes der uanset 
politi:;ko Divcrgcm1cr o.t herske Enighed om, a.t de 
Indkaldte bØr aftjene deres Værnepligt under saa 
gode Vilkaar, som det - under Hensyn til Landets 
hele sociale Niveau - er muligt. En Ordning af Ka
serneringsforholdene, der længe havde været under 
Lavmaalet, hvad Plads og hygiejniske Forhold an
gaar, var i hØj Grad Ønskelig; men næsten endnu me
re aktuelt var det at give de Unge den moralske 
Støtte, der vilde ligge i, at de kunde aftjene deres 
Værnepligt uden Bekymringer for deres Paarørendes 
Udkomme, for Udsigten til Arbejdsløshed efter Ind
kaldelsen o. ,s. v. 

Forsvarsministeren udtalte da ogsaa i Begyndelsen 
af 1943, at en Militærforsorgslov var under Forbere
delse og for imidlertid at udnytte den for Haanden 
værende Lovgivning bedst muligt og samtidig yde de 
Værnepligtige en Slags »social Service« stillede Vær
nene forsøgsvis en Socialraadgiver til Raadighed for 
Personellet. Herunder fik »Søværnets Socialraadgi
ver«, som det her skal fortælles om, til Opgave -
dels at indhente Oplysninger og afgive Udtalelser i 
Sager af social Karakter, forelagt Personelkontoret -
dels at afholde en »Konsultation« for det værneplig
tige Mandskab. I Tiden 15. Febr.-29. Aug. havde 
Socialraadgiveren derfor en fast ugentlig Træffetid 
paa Kaserneskibet »Fyen« for de igangværende Exer
cerskolers Personel og aflagde desuden enkelte Besøg 
paa Middelgrundsfortet, naar der herfra var udtalt 
Ønske derom. 

Der blev i det nævnte Tidsrum behandlet 106 Sa
ger, som fordelte sig paa fØlgende Maade: 

42 Økonomisk Hjælp til Vedkommende selv eller 
eller hans Familie. 

20 Spørgsmaal om Hjemsendelse {Arbejdstorhold). 
8 Skatteforhold. 
7 KØb paa Afbetaling. 
6 Ægteskab (Kongebrev, Fritagelse for Lysning 

og lign.). 
3 Bidragspligt. 
3 Feriepenge o. lign. 
2 Sygekasse. 

15 Andre Forhold - hovedsagelig af privat 
Karakter. 

106 ialt. 

under Indkaldelsen 

Hertil kom i Perioden efter 29. August, hvor So
cialraadgiveren havde Adgang til Interneringslejrene, 
en Del Problemer, som imidlertid paa Grund af For
holdenes særlige Karakter ikke er medtaget her. 

Som det fremgaar af ovenstaaende Oversigt, har 
det største Antal Henvendelser været dikteret af Øko
nomiske Problemer, og af de 42 Sager af denne Art 
har kun 2 drejet sig om den Værnepligtige selv, mens 
40 har angaaet vedkommendes Paarørende. - Da det 
aabenbart er her Skoen trykker mest, kan det maaske 
derfor være paa sin Plads at kaste et Blik paa de 
Muligheder, den nugældende Lov giver, med Hensyn 
til at yde ,en Indkaldts Familie Økonomisk Hjælp. 

Ser vi fØrst paa de Tilfælde, hvor det drejer sig 
om Genindkaldte (i det her behandlede Tidsrum kun 
nogle faa), stiller Sagen sig meget ligetil, idet For
sorgslovens § 281 ved Lov af 15. Maj 1939 er ændret 
saaledes at den Hjælp der ydes til Indkaldte og disses 
Familier under Indkaldelse til Manøvrer, Øvelser el
ler lignende eller til ekstraordinær Militærtjeneste, 
d. v. s. under al Indkaldelse, bortset fra Rekruttiden 
og den i umiddelbar Fortsættelse heraf fØlgende Del
tagelse i fortsat Øvelse, fortsatte Tjeneste som Befa
lingsmandselev og pligtig Tjeneste som værnepligtig 
Befalingsmand o·. lign., afholdes som Særhjælp, uden 
at Hjælpens Størrelse som fastsat i den tidligere gæl
dende Bestemmelse er begrænset til et bestemt Beløb. 

Denne Affattelse af Bestemmelsen i § 281, Stk. 1, 
hviler paa det Hovedsynspunkt, at man ved Indkal
delse af den heromhandlede Art fra det Offentliges 
Side maa drage Omsorg for, .at Indgrebet i de Ind
kaldtes sædvanlige Tilværelse bliver saa lidt fØleligt 
som muligt. 

Dette Synspunkt medfØrer en mildere Trangsbe
dØmmelse og i det hele paa en Række Punkter en 
Forskel i Behandlingen af disse Trangstilfælde og 
dem, der normalt afhjælpes ved Ydelse af almlndellg 
Kommunehjælp i Henhold til Forsorgslovens Bestem
melser herom. - Det er saaledes fastsat, at der vil 
kunne ydes Hjælp til Fortsættelse af Lejemaal af 
Lejlighed eller Butik, ligesom der vil kunne ydes 
Hjælp til Afdrag paa Gæld stiftet til Erhvervelse 
af Genstande anskaffet til paagældendes Husførelse 
eller til erhvervsmæssig Brug; paahviler der den 
Indkaldte Underholdsbidrag, der ikke kan udbe
tales forskudsvis af det Offentlige, vil Hjælp og
saa kunne ydes til Betaling af disse; det er dog en 
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selvfølgelig Forudsætning for Ydelse af Hjælp af den 
heromhandlede særlige Karakter, at det sociale Ud
valg skønner, at Paagældende vilde have .afholdt disse 
Udgifter, hvis han ikke var blevet indkaldt. 

Det maa endvidere fØlge af Forholdets særlige Ka
rakter, at hvis den Genindkaldte har nærstaaende, 
som han vel ikke har legal Forsørgerpligt overfor, 
men som han dog faktisk har forsørget, eller til hvis 
FoTsØrgelse han mere varigt har ydet et væsentligt 
Bidrag, maa Hjælpen ogsaa kunne ydes til Forsør
gelse af disse. 

Hjælpen ydes som Særhjælp og er altsaa uden Rets
virkninger for den Indkaldte og hans Familie, og 
dette gælder, uanset om den Genindkaldte i Forvejen 
var under Forsørgelse. 

Helt anderledes stiller Forholdene sig imidlertid for 
den tørste Gang Indkaldte. Man er vel her fra Lov
givningsmagtens Side gaaet ud fra, at der for denne 
Kategori af Værnepligtige ikke foreligger noget 
egentlig Forsørgelsesproblem. Dette vil normalt heller 
ikke være Tilfældet; men ikke desto mindre indkald
tes hvert Aar ikke helt faa Værnepligtige, som paa 
Grund .af en paabegyndt Uddannelse el. lign. havde 
søgt Udsættelse, og som i Mellemtiden var blevet For
sørgere. - Saafremt disse ikke selv - ved Hjælp af 
opsparet Kapital, Hustruens Selverhverv, Laan hos 
Familie eller paa lignende Vis - kunde klare de Øko
nomiske Forpligtelser under Indkaldelsesperioden, var 
de berettiget til Understøttelse fra vedkommende 
Kommune, der gennem sit Socialkontor udbetaler 
Hjælpen som Kommunehjælp med de dermed for
bundne Retsvirkninger - i første Række Tilbage
betalingspligt. Hjælpen, der ydes i Henhold til § 292, 
jfr. § 297 udbetales efter et SkØn af Socialudvalget 
over den for Haanden værende Trang, og mens der 
ikke er fastsat Minimumsydelser, maa Hjælpen ikke 
overstige, hvad der i den paagældende Periode kunde 
have været ydet som Invaliderente, saafremt Ansøge
ren havde opfyldt Betingelserne herfor. 

Som Følge af Trangsbedømmelsen bliver denne 
Hjælp imidlertid ofte ret uensartet indenfor forskel
lige Kommuner ....:.... en Ting, som i Forbindelse med de 
karrige BelØb kan være egnet til at skabe Utilfreds
hed hos Modtageren. - Og kan man bebrejde en ung 
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Indgangen til Orlogsværftet. 

Mand, at han :følor Billerheil motl det f.famf1md, de>r, 
samtidig med at han gØr sin Pligt mod det·- det være 
sig med større eller mindre Begejstring - anviser 
hans Hustru og BØrn en Plads i Nærheden af Eksi
stensminimet? 

I denne Forbindelse maa iØvrigt ogsaa nævnes, at 
det falder mange indkalæte for Brystet, at Hjælpen 
udbetales gennem Socialkontoret (dette gælder ogsaa 
for den fØr omtalte § 281-Hjælp til de genindkaldte). 
Adskillige har ildtc tidligere været i Forbindelse med 
denne Institution og føler det som en Skam at mod
tage Understøttelse fra denne Kant. - En Ordning 
som i Sve1-i,ge, hvor et særligt kommunalt Nævn, »Fa
miliebidragsnævnet« tager sig af disse Sager, vilde 
sikkert være at foretrække. 

Desværre har det ikke været større Ting, der har 
kunnet gøres i Retning af at raade Bod paa disse For
hold. Kommunerne har ganske vist i det hele og store 
været imØdekommende overfor Henvendelser og har 
i adskillige Tilfælde sat Ydelserne op til Maximum. 
Kun en enkelt Landkommune nægtede dels at udtale 
sig om Sagerne, dels at forhØje de bevilgede, urime
ligt lave Beløb til en værnepligtigs paarørende, men 
blev underkendt ved Sagens App~l til højere Myndig
hed. Men naturligvis har det ikke været muligt at 
overskride de i Loven fastsatte Grænser. - I hvor 
hØj Grad man kunde mildne det Økonomiske Tryk for 
værnepligtige Forsørgere ved Hjælp af Penge fra 
»Soldatens og Orlogsgastens I)ag« er ikke let at afgøre, 
idet denne Fond fØrst blev benyttet efter 29. August 
og saaledes ikke naaede at faa større praktisk Be
tydning. At Fonden alene skulde kunne !Øse Opgaven, 
er dog mere tvivlsomt, og man vilde jo ogsaa derved 
ændre Indsamlingens egentlige Formaal, der gik ud 
paa at skabe Muligheder for Ydelse af ganske ekstra
ordinær Hjælp til enkelte værnepligtige - uafhængig 
af Forsorgen - samt iØvrigt give forskellige Lettelser 
og Goder under Indkaldelsen. 

I Forbindelse med de mange Henvendelser om Øko
nomisk Hjælp har de værnepligtige ofte rejst Anmod
ning om Forkortelse af Tjenestetiden, idet de har 
anfØrt, at de - saafremt de skulde ligge inde under 
hele Indkaldelsesperioden - vilde miste deres Ar
bejde og eventuelt staa paa helt bar Bund efter Hjem
sendelsen. Paa dette Omraade er Forsørgeren natur
ligvis ogsaa daarligst stillet. En ung Mand, der kun 
har sig selv at sørge for, vil - i hvert Fald i Tider, 
hvor Arbejdsmarkedet ligger nogenlunde normalt -
i Reglen kunne finde Beskæftigelse et eller andet 
Sted. Forsørgeren, der er afhængig af Familien, er 
derimod henvist til at søge Arbejde indenfor et rela
tivt snævert Omr.aade og kan ofte have svært ved at 
opnaa varig Beskæftigelse eller eventuelt blive nØdt 
til at søge udenfor sit egentlige Fag. 

I Funktionæ1·loven, der omfatter Personer, der er 
beskæftiget i private Erhvervsvirksomheder indenfor 
Handel, Kontorvirksomhed, Industri, Haandværk, 
Landbrug, Skov- og Havebrug, Beværterernæring, 
Forlystelsesetablissementer, Transportvirks6mhed og 
Jordarbejde m. fl. anføres i § 6: »Funktionærens Fra
værelse paa Grund af Indkaldelse til Efteraars
manØvrer eller andre kortere Indkaldelser betragtes 
som lovl~gt Forfald for Funktionæren.« Modsætnings-
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Marinere vender efter endt Togt tilbage til Holmen. 

vis maa heraf sluttes, at Indkaldelser af længere Va-
1 ighe·d i.fofo" hi>t.mgt,·.1 .1om /.ovl.iat Forfald. 

Der gives altsaa ikke den indkaldte nogen lovmæs
sig Beskyttelse i saa Henseende, og han har ikke no
get som helst Krav paa at genindtræde i sin tidligere 
Stilling, som han da ogsaa i mange Tilfælde vil se 
besat med en anden. - Hvorvidt det vilde være en 
Fordel for de værnepligtige, om Loven indbefattede 
al Indkaldelse til Militærtjeneste som lovligt Forfald 
med Forpligtelse for Arbejdsgiveren til at genantage 
vedkommende, er imidlertid tvivlsomt, idet det vilde 
paalægge de private Arbejdsgivere urimeligt store 
Byrder og antageligt resultere i en Øget Efterspørgsel 
efter »militærfri Personer« - i visse Tilfælde maaske 
i Ansættelse af Kvinder eller ældre Mænd. Der er 
derimod ingen Tvivl om, at der kan bØdes meget paa 
Forholdene ad FriviWghedens Vej. Mange Arbejds
givere har Øjnene aabne for Problemet - hvad ogsaa 
forskellige Henvendelser fra Socialraadgiveren viste 
- og stiller sig meget imØdekommende, hvor det gæl
der at hjælpe en værnepligtig i Gang igen i det civile 
Liv; men det er at ønske, at endnu flere efterhaanden 
vil erkende, at de her har en moralsk Pligt baade 
overfor de værnepligtige og overfor Samfundet. 

En stor Fordel vilde det naturligvis være, om de 
indkaldte fØr Hjemsendelsen havde Mulighed for at 
danne sig et Overblik over Udbudet af Arbejde paa 
det for Haanden værende Tidspunkt. Dette kunde an
tagelig opnaas rent administrativt ved et Samarbejde 
meUem Værnene og de offentiige Arbejdsanvisnings
kontorer, Engageringskontoret for Handel og Industri, 
Arbejdsgiverforeningen og lign. Institutioner. Et For
søg i saa Henseende var allerede planlagt indenfor 
Marinen, men befandt sig endnu paa et forberedende 
Stadium, da Forholdene gjorde det overflØdigt. 

Som nævnt har i den her behandlede Periode flere 
værnepligtige forelagt Spørgsmaal vedrørende Beta
ling af Skat. - Der kan ikke her opstilles bestemte 
Regler for Afgørelsen af disse SpØrgsmaal; men i de 
fleste af de Tilfælde, hvor der har været sendt An
søgning om Skattelettelse, har Skattedepartementet 
givet betydelige Nedsættelser i Statsskatten og den 
fælleskommunale Skat. Kommunerne vil ogsaa i 
mange Tilfælde give Skattelempelser, men kan dog 
ogsaa udsætte Betalingen. Dette gælder saaledes Kø
benhavns Kommune, der for at undgaa 2 Aars Skatte
frihed, udsætter Betalingen til paagældendes Hjem
sendelse, Den værnepligtige kan da selv tage SpØrgs
maalet om eventuelle Lempelser op, ligesom der ydes 

. en rimelig Betalingsfrist. 
Et Forhold, som ogsaa har givet Anledning til Hen

vendelse til Socialraadgiveren, er Køb paa Afbetaling. 
Med vore Dages udstrakte Anvendelse af denne Be
talingsform, sker det naturligvis ikke sJældent, at en 
værnepligtig indkaldes med en saadan lØbende For
pligtelse, som han under Indkaldelsen ikke ser sig i 
Stand til at opfylde. Men dansk Lov stiller ikke en 
værnepligtig gunstigere end andre, der af en eller 
anden Grund misligholder Kontrakten, og der kan fØl
gelig opstaa en temmelig alvorlig Situation for en ind
kaldt, der har paataget sig større Afbetalingsforplig
telser. De her omhandlede Ti1fælde klaredes ved per
sonlig Henvendelse til vedkommende Sælgere, der i 
d~t hele og store viste sig villige til at udsætte Af-

betalingen eller nedsætte Beløbet under Indkaldelses
perioden - (i et Par Tilfælde maatte dog skaffes 
særlig Kaution). - Men man maa dog mene, at en 
lovmæssig Beskyttelse af den værnepligtige paa dette 
Felt (som den f. Eks. findes i Sverige) vilde være 
paa sin Plads. 

Ogsaa Sager vedrørende Ægtesk:ab har været over
draget Socialraadgiveren, der f. Eks. har koncipieret 
Ansøgninger om Ægteskabstilladelse, Fritagelse for 
Lysning og lign. Normalt vilde Sager af denne Art 
vel være at henvise til Studenter.samfundets Rets
hjælp for ubemidlede; men i den daværende Situation, 
hvor Landlov om Aftenen undertiden var suspenderet, 
og det f. Eks. for Mandskabet paa Middelgrundsfortet 
var svært at komme til Byen, blev det naturligt, at 
Socialraadgiveren ogsaa tog sig af disse Sager. Det 
samme var Tilfældet med de faa Sager vedrørende 
Bidragspligt; i et Par Tilfælde blev der paa Social
raadgiverens Foranledning udbetalt Feriepenge til 
dertil berettigede værnepligtige. Ligeledes blev et 
Sygekasseforhold bragt i Orden. 

De øvrige Henvendelser var af ren privat Karakter, 
hvor vedkommende blot havde ønsket at faa et Raad 
eller hØre en andens Mening i et eller andet Problem, 
der laa ham paa Hjerte. Denne Art personlig Raad
givning vil ganske naturligt fØlge med social Raad
givning saavel som med lignende Beskæftigelse, der 
bringer Udøveren i nær Kontakt med andre Menne
sker. 

Den her omtalte Raadgivning var i sin Helhed -
til Trods for den noget mangelfulde Lovgivning paa 
dette Omraade - meget interessant, og Arbejdet var 
s.om Følge af de værnepligtiges Indstilling uhyre tak
nemligt. - Glædeligt var 'det tillige at konstatere den 
store Interesse, Officererne overalt viste Sagen, og 
den sociale Forstaaelse, der fra deres Side blev lagt 
for Dagen. - Hvor værdifuldt det hele har været, 
maa naturligvis afgøres af andre end Forfatteren af 
nærværende Artikel. Den relativt store Søgning, 
Socialraadgiveren har haft, og de forskelligartede Pro
blemer, der har været forelagt, synes imidlertid til
strækkeligt at godtgøre Trangen til en speciel Militær
Socialforsorg, og det er at haabe, at en saadan maa 
kunne etableres, naar den Tid kommer, hvor Landets 
Forsvar atter skal drØftes. 
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lkke kostbar Propaganda, men Samarbejde 
Forslag til en Julegave 

Prøv at blade »Folks og Værn«s 
sidste Numre igennem. Vi tror De 
vil finde, at det efterhaanden er 
blevet et smukt og lØdigt Blad -
maaske lidt af et Monument over, 
hvad der trods alt kan præsteres 

en vanskelig Tid. 
Dette er bl. a. naaet, fordi »Folk 

og Værn« først og fremmest bruger 
sin Tid og sine Penge paa Bladet 
selv, ikke til kostbar Propaganda 
efter Øget Salg og ny Abonnenter. 

Af disse to Grunde beder vi Dem, 
om til Gengæld endnu en Gang at 
slntti> op om Bladet og skaffe det 

i hvert Fald een ny Abonnent, ved 
Hjælp af vedlagte Abonnements
begæring, eller blot ved at sende 
os et Brevkort. 

De vil sikkert kunne gøre det -
ikke mindst ved at vise Deres Be
kendte nedenstaaende kortfattede 

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DE 3 SIDSTE NUllIRE 
Juli-August: 

Forside: Folkerejsning under den jydske 
Slavekrig, tegnet af Hans Smidth. 

Nye Signaler fra Sverige. 
Vikingerne. Af Direkt. i »Norden«, cand. 

mag, Frantz Wendt. 
Araberne er rundet af Abrahams Skød. 
Moderne Flyvemaskiner. Af Kaptajn 

John Foltmann. 
Omkring den jydske Slavekrig. Af Ma

gister Lars Rostrup-Bøyesen. 
Atlanterhavsflyvning gennem 25 Aar. 

Af Oberstløjtnant C. C. Larsen. 
Snaphanerne og Gøngehøvdingen. 

Af Kaptajn Arne Stevns. 
Allevegne fra. 

September; 

Forside: Paa Vagt for Sverige. 
Det dansk-svenske Forhold gennem Ti

derne. Af »Norden«s Direktør, cand. 
mag, Frantz W endt. 

Højskolen og Værnene, Af Maskinmester 
J. Michelsen, 

Moderne Flyvemaskiner. Af Kaptajn 
John Foltmann. 

Svensk Soldater-Træning. Billedside!'. 
Omkring Leonora Christine. Af Magister 

Lars Rostrup-Bøyesen. 
Paa Orlogstogt Atlanten rundt. 
Sydamerikas Smørhul, 
Allevegne fra. 

Det er svært at finde paa en Julegave i disse Tider 
Var et Aarsabonnement paa »Folk og Værn«- ikke en Ide? 

Oktober: 

Forside: De gik til Rye's B1·igade. 
Arbejderne og Forsvaret. Af Form. for 

De samv. Fagforbund Eiler Jensen. 
Dansk og Norsk. Af »Norden«s Direktør, 

cand. mag, Frantz Wendt. 
Inviwion i Dunmark? 
Omkring den tapre Landsoldat. Af Ma

gister Lars Rostrup-Bøyesen, 
Helikopteren og Autogyroen. Af Kaptajn 

Arne Foltmann. 
Solgudindens Dynasti. 
Hvordan bliver man dansk Militærflyver. 

Af Kaptajn T. A. Poulsen. 
Klar til Opmaaling. Af Otto Ludwig, 
Allevegne fra. 

Skriv Deres Navn og »Julegave« i 
Hjørnet paa Abonnementsbegæringen. 
Vi sender da December-Nummeret gra
tis og i særlig Pakning til den ny Abon
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FILIPPINERNE 

Under Krigen i Stillehavet er 
Filippinerne - de 7000 Øers Land 
- atter kommet i Søgelyset. 

De var oprindelig spanske, men 
gjorde OprØr i 1896 under Ledelse 
af Frihedshelten Aguinald'e. Sej
ren blev imidlertid hverken hans 
eller Spaniens. For U. S. A. skred 
ind og satte sig efter den spansk
amerikanske Krig i Besiddelse af 
Øerne; og efter at have kvalt et 
nyt Oprør ned, overtog Amerika
nerne ved Hjælp af en Højkom
missær deres Forvaltning. 

Efterhaanden lØsnedes deres 
Greb dog. I 1934 fik Filippinerne 
Løfte om fuld Selvstændighed i 
Løbet af 12 Aar, altsaa i 1946, og 
i 1935 indførtes en Forfatning, der 
gav Landet nogen Selvstændighed. 

Den fØrste Præsident under de
res Forfatning blev Manuei Que
zon, der dog de facto v.ar Dikta
tor og som samarbejdede med 
Amerikanerne, - særlig med de 
Kredse, der af Økonomiske Grun
de virkeligt Ønskede, at Filippi
nerne fik Selvstændighed. Dette 
Ønske var nemlig dikteret af, at 
de var interesserede i Sukkerpro
duktionen fra Cuba og derfor var 
ivrige efter at standse den vældige 

Strøm af toldfrit Sukker fra Fi
lippinerne, der betød en alvorlig 
Konkurrence for dem. 

Men op mod denne Krig, da 
U. S. A. byggede lØs paa sine Po
sitioner i Stillehavet af Frygt for 
Japan, blev man i Washington 
mindre tilbØjelig til at tale om 
fuld filippinsk Souverænitet og 

~udbyggede i Stedet Øernes For
: ·svar under Ledelse af den senere 
'saa bekendte General Mac Arthur. 
Der indførtes almindelig Værne
pligt med en 400.000 Mand stærk 
Hær til Maal, og der anlagdes Be
fæstninger paa de strategisk vig
tige Punkter, f. Eks. ved Flaa
dehavnen og Øernes Hovedstad, 
Manila. 

Samtidig voksede imidlertid den 
japanske »Infiltration«. Butikker
ne blev oversvømmet med japan
ske Varer, og de store Mugrniincr 
tilhørte næsten alle Japanere. Paa 
Øen Davao fandtes f. Eks. yder
ligere en japansk Koloni paa 20.000 
Mennesker, der ganske havde un
derlagt sig den store Produktion 
af Hamp, som foruden Sukkeret 
er een af Filippinernes vigtigste 
Eksportvarer. 

Alligevel gik umiddelbart før 
Krigen omtrent 80 pCt. af Øernes 
Eksport af Sukker, Kokus, Hamp 
og Guld til U. S. A. Men ogsaa Ja
pan havde god Brug for disse 
Raastoffer, og i Spidsen for Oppo
sitionen mod Quezon stod den 
Mand, der efter den japanske In
vasion blev Præsident, Jose de 
Laural. Han havde gennem mange 
Aar hævdet, at Filippinerne skul
de orientere sig med Japan i Ste
det for mod U. S. A.; og i Løbet af 
Krigen opnaaede han Tokios Aner
kendelse og sit Lands Selvstæn
dighed, - en Selvstændighed som 
han nu har benyttet til at erklæ
re de fremrykkede Amerikanere 
Krig. 

Hvor Filippinerne selv staar i 
denne Magtkamp mellem Tokios 
Mand, Jose de Laural og U. S. A.s 
gamle Forbundsfælle, Mannee Que
zon, der i Dag spejder mod sit 
Hjemlands Bjerge fra een af de 
amerikanske Baser, er ikke godt at 
vide. For Oplysningen er trods 
mange Reformer endnu ringe; og 
medens Japanere og Amerikanere 
har gjort deres bedste for at paa
virke Befolkningen, er det mær
keligt at se, hvor sejglivede de 
spanske Traditioner trods alt dette 
er. Spansk er saalcdes den Dag i 
Dag den dannede Filippiners Sprog. 
Forelæsningerne paa Santo Torme
Universitetet holdes stadig paa 
Spansk. Det store Observatorium 
med det verdensberømte Teleskop 
tilhører spanske Jesuit-Munke, og 
spansk Arkitektur præger Manila 
i hØj Grad. 
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Polarhunde transporterer Patruljens Proviant. 

Forsyningsskibe i en nordnorsk Havn. 

Den klippefulde Kyst. 
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Nordkap, 

'}JLCL .det 

HØJE NORD 
Begivenhederne oppe ved den 

finsk-norske Grænse drager atter 
Opmærksomheden mod disse fjer
ne Egne, hvor Vinteren allerede er 
ved at holde sit Indtog for Alvor. 
- For de nuværende Krigsskue
pladser ved Kirkenæs og Enare
søen ligger langt nord for Polar
kredsen, der næsten naar den bot
niske Bugt ved Harparanda. 

Forholdene er derfor vanskelige 
og vil blive vanskeligere endnu. 
Det er svært at bringe Forsynin
gerne frem, især inde i Landet, og 
naar Sneen dækker Jorden, maa 
man tage Dyrene til Hjælp. Dette 
gælder ikke mindst de langt frem
sendte Recognosceringspatruljer, 
hvis Proviant ofte transporteres af 
Polarhundene, der ligeledes brin
ger de Saarede tilbage. 

Ude ved Kysten - og Norge er 
jo meget smalt helt oppe ved Is
havet - sØrger Golfstrømmen jo 
imidlertid for, at der kan benyttes 
Skibstransport og de mange dybe 
Fjorde giver gode Ankerpladser. 
Derfor vil Krigen til Søs sikkert 
tilspidses. 

Vore Billeuer viser Pola1humle 
i Virksomhed, en nordnorsk Fjord, 
fyldt med Transportskibe og den 
klippefulde Kyst. Endelig det af 
Turisterne saa flittigt besøgte 
Nordkap, i »Midnatssolens Land-.; 
men Norges nordligste Punkt er 
iØvrigt den lidt vestligere liggende 
og mindre iØjnefaldende Kniv
skelodden. 



Toreadoren holder, ledsaget af Picadorerne, sit Indtog paa den 
ældgamle Arena, hvor Romernes Togaer nu er afløst af det 

mindre ærværdige moderne Antræk. 

Tyren er lokket til Angreb ved Hjælp af det røde Tørklæde -
i sidste Øjeblik undgaar Toreadoren det fremstormende Dyrs 

Horn. 

En Gang imellem gaar det galt - og saa gælder det om at 
komme op at ride paa Hornene i Stedet for at blive spiddet 

paa dem. 

Med Picadorernes Spyd i sine blodige Flanker gaar Tyren for 
sidste Gång til Angreb paa det røde Klæde - indtil Toreado

rens skarpe Klinge giver det rasende Dyr Naadestødet. 

Spanien er ganske vist Tyrefægt
ningens klassiske Land. Men ogsaa 
i Syd-Frankrig er denne for os 
Nordboere saa fremmede Form for 
»Sport« uhyre populær, og de æld
gamle Arenaer stammer ofte fra 
Romernes Tid. 

Billederne viser Udsnit fra Kam
pens Gang - fra Toreadorens pom
pøse Indmarch under gjaldende 
Trompetfanfarer indtil det sidste 
spændende Øjeblik, da han bela
ver sig paa at give Tyren Naade
slØdel. 
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men Jorden over har den danske 

Cement Ry for sin fremragende Kva
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Raamaterialer, der staar til de danske 

CemenHabrikkers Disposition, som 
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Udkummc, 

med 10 Numre pr, A(lr 

Abonnement 

6 l(r. pr. Aar 

Lø~salg 6b Øre 

NUMMER 10 . DECEMBER 1944. 3. AARGANG Abonnement kan 

tegnes hos Postvæsnet 

TIDEN 

Vort Folk har mange Fronter at forsvare, Økonomi
ske, sociale, politiske, kulturelle og militære. De 

er alle »Sten i Muren, der hegner hendes Gaard,« og 
de kittes sammen af Folkets Værnevilje paa alle Om
raader. 

Ingen af disse Fronter kan undværes derfor er de 
ogsaa for saa vidt lige vigtige. Men under de veks
lende Situationer er det dog snart den ene, snart den 
anden, at Kræfterne især maa koncentreres om; og 
dette gæluer ikke mindst for den mllltære Front 1 
videste Forstand. Dens Slagkraft afhænger i denne, 
den totale Krigs Tidsalder i Virkeligheden fuldstæn
digt af det Samarbejde og af den Forstaaelse, der er 
mellem Folket og dets væbnede Styrker, - af at Folk 
og Værn bliver Eet. 

Og hvem tør paastaa, at dette SpØrgsmaal ikke er 
aktuelt? 

Selv om det gamle Aar rinder ud under tungere 
Kaar end nogen Sinde og selv om det nye Aar rejser 
sig mørkt og truende over Horisonten, giver Nytaars
Gryets svage Lysning i Kimingen alligevel ny For
trøstning. 

Thi selve Krigens haardtØgede Tryk viser, at den 
nærmer sig sin store Afgørelse. Rundt omk.ring tages 
da ogsaa Efterkrigsproblemerne op til Debat, - og 
selve disse tunge Aar har gjort os til nye Mennesker, 
har skærpet den Mentalitet, der har gjort vort Folk 
til, hvarl dPt Pr i D<1ff. · 

kalder 
Derfor har vi Lov til at haabe, at dette Solhverv 

har sin særlige symbolske Betydning; - og derfor 
kan vi løfte vort Blik mod Julestjernen og Nytaars
gryet med ny Forventning og tillidsfuldt se ind i en 
stor Dreng eller Piges lysende Øjne. 

Jo, Tiden kalder. Og vi maa alle være klar til det 
Arbejde, der skal gøres. 

Derfor formulerede Folk og Værn ogsaa i Bladets 
sidste Nummer sine Arbejdslinie1· for Fremtiden; og 
dette Program, bilagt med Udtalelser af fØrende Mænd 
fra alle Kredse i vort Samfund- er senere udsendt som 
Pjece i et Oplag paa 100.000 Eksemplarer. 

Hovedpunkterne heri er, som hidtil, et Oplysnings
arbejd"e, der skal fremme Forstaaelsen mellem Folk 
og Værn, fortsætte Bestræbelserne for at lette Adgan
gen til et Befalingsmandskorps af højeste Klasse, baade 
militært og folkeligt set samt for en Videreudvikling 
ar V æ1 nene som Ungdomsskole ved et Øget Samar
bejde med Skolen og de civile Sportsorganisationer. 
Det er alt dette, der forrest i Pjecen er formuleret med 
Ordene: · 

Det er vort Maal, at Folk og Værn skal bliv Eet! 

Midlet hertil er Forstaaelse og Samarbejde! 

Lad os da, naar det gamie Aar nu rinder ud, træde 
Nytaaret i Møde med ranke Rygge - som et Folk, 
der vel kunde fejle, men som nu kender sin Vej. 

Lad os hver for sig love os selv, at vi vil tage vor 
TØrn paa den Post, hvor vi er sat. - Og lad os love 
hinanden, at det skal ske i Samarbejdets Tegn med 
det Maal at skabe et Danmark, der hævder sine bed
ste Traditioner med K!Øgt til Klarsyn, Vil.Jf! til Offer 
og Tro paa sin Fremtid. 

Lad os paa dette Grundlag byde 1945 Velkommen 
og ønske, at det vil bringe den Fred, vi alle længes 
efter en Fred med vo1 Ære og v 01 Frihed i Deholu.. 
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Af Radio-Underkvartermester Knud Søgaard 

Der herskede Juletravlhed i den lille Provinsby i 

den sydlige Del af Storebælt. Folk asede gennem 

Gader og Stræder belæssede med Julepakker1 medens 

et broget Folkeliv udfoldede sig paa Byens stedlige 

Torv, hvor Bodi:ir m"d lu>kr" 011 ff>r1<" ,TlllPJ1:r'fl. na JF.n

der var Midtpunktet for de sidste forilede Juleindkøb. 

Tungt belæssede Vogne med alskens Pakker og Jule

træer rumlede gennem Gaderne med Julens Goder ud 

mod den lille KØbstads Opland - kort sagt, der her

skede almindelig Travlhed og Stemning op mod den

ne Aarets store HØjtid; og dog var der noget eller ret
tere sagt nogen, der faldt ind i Købstadens ellers saa 
vante Julebillede, som uvante Skikkelser, og samtidigt 

fortalte, at denne Jul oplevedes i en Krigstid, hvor 

Europa aiter stod i Flammer. 

Aarsagen hertil var, at den ellers saa fredelige Pro

vinsby ved Indgangsdøren til Østersøen var blevet 

Basis for en Torpedobaadsgruppe, der foretog shie 

ikke ufarlige Inspektioner daglig ved den danske Mi

nespærring til Sikring for Skibsfarten, ogsaa i denne 

HØjtid. 
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I den lille Provinshavn laa Torpedobaaden med 

Dampen oppe Juleaftensdag, klar til at stikke til Søs, 

naar de sidste ~orberedelser til at fejre Julen til 

Vands var truffet, og med Tilfredshed konstaterede 

Besætningen, at An Række Gæs i Ge1ed vandrede over 

Landgangen for om Aftenen at kunne mætte 50 sultne 

Marine-Maver, naar de som brune Julegæs stod p.aa 

Skaffebordene. 

Alt var omsider klart. - Maskintelegrafen klim

tede; Torpedobaaden stod Havnen ud, medens Folk 

vinkede fra Kajen og ønskede »Glædelig Jul«, og efter 

en Times Sejlads stævnede man ind i ~,finefeltet; vi 

tog nu vor Position i lndsejlingsbØjen; og de Folk, der 

ikke var udsat til Posterne, gik i Gang med at rigge 

til Fest. 

I Kabyssen regerede Kokken som sædvanlig ene

vældigt. Men det var, som om der i Dag hvilede en 

i:;tørre HØjiiUelighed over Kabyssen end ellers, selv 

om Kokken ikke selv syntes at være det mindste an

fægtet deraf, medens han blodtørstigt parterede Gæs

sene. - Saa bredte en herlig Lugt af brunede Gæs 



sig senere over Skibet og opildnede Mandskabet, der 

nu var i Færd med at rigge Opholdsbanjerne til som 
»Julestue« med Signalflag, Guirlander og Gran. 

Til Skibsklokkens monotone Slag vandrede snart 

alle til Gudstjeneste paa Opholdsbanjerne, hvor Næst

kommanderende oplæste Juleevangeliet og sluttede 
med de igennem mange Aar traditionsbundne Ord i 
den danske Marine »Gud bevare Kong.en«, som blev 
gentaget af alle. 

Da Gudstjenesten sluttede, gjorde man klar til Jule
maaltidet. Som smaa Børn kunde man næsten ikke 
faa spist Maden hurtigt nok af lutter Spænding over 

de mange Pakker, sorri man vidste ventede En. Jule
træet, der var rejst mellem de to Stævntorpedorør 

med de krigsladte Torpedoer, blev tændt - med elek
trisk Lys ganske vist - og Pakkerne hobede sig op. 

Først og fremmest blev Pakkerne fra Ens nærmeste 
omhyggeligt undersØgt - »Hvad har du faaet« ... 
»Maa jeg smage« - var Replikker, som hyppigt blev 

anvendt, Een, der havde faaet en hel Kasse Cigarer, 
stod, efter Marinens uskrevne Lov om, at alle deler 

ligeligt, et Øjeblik efter med en tom Kasse: Traditio
nen tro nØd alle godt af de Goder den enkelte havde. 

Saa sad vi og glædede os over Juletræet og rØg en 
-T11]r,r,igor. DP.r blev stille i Skibet, medens Tankerne 

sendtes hjemefter. En Damper gik gennem Minespær

ringen nordfra med Lods om Bord, »Glædelig Jul Øn
skes Besætningen paa dEi danske Vagtskibe« signalere

des over til os. Vandet laa stille hen, Fred og Idyl 
hvilede over dette Farv.and, hvor Tusinder af Miner 

lurede paa sit Bytte ogsaa i denne Aften. Fra Land 
blinkede Lysene deres Julehilsen ud til os om Kap 

med den stjerneklare Vinterhimmel, der manede »Fred 
over Jorden«. 

, Men det var ikke alle, der kunde holde sig under 
det lune Dæk og fejre Aftenen omkring Juletræet. 

Paa Broen stod den vagthavende Officer og Udkikken 
og holdt skarpt Udkik over Farvandet, lmalcdoo at in

gen Damper uadvaret skulde gaa ind i Minefeltet. I 
Radiokabinen vogtede Radiotelegrafisten over den 

mindste Tone i Æteren. Thi selvom Luften syntes 

blokeret af de mange Julehilsener, kunde en S. O. S.
Melding til enhver Tid bryde igennem. 

Og vilkdig. Da de fleate allerede vai tø111et Ul 
KØj3 efter en god Aften, blev de dll~ nwd Pt-'f: rPv~t nr1 
af Morfeus Arme ved Ordren »Klar til at gaa«. 

Alle fo'r op af Køjerne for at indtage deres Plad
ser; Ankeret gled langsomt op af sit vaade Element; 

Maskinisterne i Skibets Dyb gav de Tusinder af He

stekræfter frit Spillerum og med »Fuld Kraft« paa 
Maskintelegrafen gled Torpedobaaden ud i Farvandet. 

Aarsagen til Letningen var, at Udkikken paa Broeh 

havde observeret en Damper med slukkede Lanterner 
og slukket Flagbelysning styre ind i det danske 

Minefelt, Øjensynlig uden Anelse om de Farer, der 

lurede under Vandet. Det internationale Signal for 
»Stop - de stævner mod Fare« skar gennem Natten 

fra Torpedobaadssirenen. - Men Damperen fortsatte. 

»Klar ved forreste Projektør,« lØd næste Komman
do. Den skarpe Lyskegle med de Millioner af Lys skar 

gennem MØrket og ramte den, saa hele Skibsskroget 
blev fu_ldt oplyst. »Narv·a«, Helsinki, Finland« læste 

vi paa Siderne af Skibet, og nu saa man ogsaa tyde

ligt de finske Flag som Nationalitetskendingsmærker 
paa Siderne. 

Men Damperen fortsatte stadig i støt Kurs. »Klar 

ved forreste Kanon,« lØd Kommandoen nu » Varsels
skud - FYR«. En IldsØjle og et Brag. 

Det fik den til at standse og langsomt gled Torpedo

baaden op paa Siden af det finske Fartøj, hvis Besæt
ning stod med Forskrækkelsen malet i AJ:isigtet. Da 
de saa Dannebrog blafrede agter paa Torpedobaaden 

i Flagbelysningen, aandede de dog tilsyneladende let
tet op og begyndte ivrigt at vinke. Deres Forskræk
kelse kom imidlertid igen, da det blev dem fortalt, 

at de laa ca. 100 m fra Minerne, hvis Eksistens de 
overhovedet ikke anede, idet Kaptajnen om Bord paa 
den finske Damper ikke havde faaet nogle Oplysnin

ger om, at der var udlagt en dansk Minespærring i 

Storebælt. 

Saa fortsatte Finnerne nordpaa i Spærringen efter, 
at de havde faaet Sejlanvisninger, og Minelodsen hav

de entret Broen. Men Torpedobaaden vendte tilbage til 
Patrouilleposten ved Spærringen, og Besætningen prø

vede at falde ind i Julestemningen igen. Og skØnt de 
efterhaanden var saa trætte af Dagens og Nattens 

Strabadser, at Skibet snart igen med Undtagelse af 
Posterne slumrede sØdt, var vi enige om, at trods 
Strabadser og mindre hyggelige Oplevelser, vilde den

ne Jul i Storebælt i Krigsaorot 1939 altid vilde komme 

til at staa for os1 som en uforglemmelig Oplevelse 

Resten af Livet. - Den Gang vidste vi ikke, at der 
skulde komme en 9. April. 
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l<'ritz von OpP!s raketrlrnvm, 1rJyvemasklne. 

Kaptajn John Foltmann: 

og FLYVENDE BOMBER 
D et er interessant at se, hvordan Flyvemaskinens 

Hastighed stadig er blevet Øget. Fra en ringe 
Begyndelse i 1907, hvor Farman satte Hastigheds
rekord ved at flyve 52, 7 Kilometer i Timen, naaede en 
anden fransk Flyver Aru:et efter op paa 109 km/Timen; 
i 1913 passeredes de 200 km/T., i 1920 de 300 km/T., 
og saadan blev det ved, indtil den tyske Flyver Wen
del i 1939 satte den nuværende Hastighedsrekord paa 
755 km/T. Der er heller ingen Tvivl om, at Kapløbet 
stadig vil blive fortsat, men nu melder der sig et helt 
nyt Problem. 

Som Fremdrivningsmiddel har man hidtil benyttet 
den almindelige Benzinmotor og Propellen; men naar 
det drejer sig om at komme op paa de meget store 
Hastigheder, maa man finde paa et helt andet Frem
drivningsmiddel. Ved Flyvehastigheder paa over 800-
900 km/T. bliver Propeltippens Hastighed nemlig saa 
stor, at Virkningsgraden bliver for ringe, og derfor 
er det nødvendigt at gaa bort fra Propelprincippet. 
Der maa sØges autll'e Uuveje - og en a.C ui&~e er 
Raketprincippet. 

Den første Raketflyvemaskine. 

Hvordan en Raket virker, er sikkert kendt af de 
fleste. Forbrændingsprodukterne fra den antændte 
Krudtblanding bliver kastet bagud af Gastrykket, 
samtidig med at dette driver Raketten frem. 

Det er imidlertid ikke en ny Tanke at ville anvende 
Raketter som Fremdrivningsmiddel til Motorvogne 
og Flyvemaskiner. Allerede i Sommeren 1928 foretog 
Tyskerne Professor Max Valier og Fritz von Opel 
nogle Forsøg med en raketdrevet Motorvogn, som 
de prøvede paa Opel-Fabrikkernes Bane i Rilsselheim 
i Nærheden af Frankfurt. I Bagenden af Vognen var 
der anbragt et Batteri paa tolv Raketter, ordnet i et 
Rektangel. Inden alt Raketstoffet var opbrugt, lyk
kedes det at faa Motorvognen op paa en Hastighed af 
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208 km/T. Opel byggede senere tre andre raketdrevne 
Motorvogne, hvoraf den sidste blev totalt Ødelagt ved 
en Eksplosion. 

I 1929 forsøgte Fritz von Opel at anvende krudt
fyldte Raketter som Fremdrivningsmiddel i en Flyve
maskine, og det lykkedes ham ogsaa at foretage en 
mindre Flyvning med en Maskine, som han selv flØj. 
Forsøget fandt Sted den 30. September, og han naaede 
at gennemflyve en Strækning paa 400 m i 15 m's 
HØjde med en største Hastighed af 136 km/T. Dette 
var den fØrste egentlige Raketflyvning, der har været 
foretaget. 

Raketdrift ved Hjælp af Krudt. 

Raketdrift ved Hjælp af Krudt har imidlertid ikke 
nogen Fremtid for sig. En moderne Jager bruger ca. 
225 kg Benzin i Timen. Hvis man i Stedet for vilde 
drive den frem ved Hjælp af Sortkrudt med en Brænd
værdi paa 600 Kal./kg" vilde den, forudsat at der 
kan regnes med samme Vhk.ning:-,grad som vcc.l Ben 
zin-Motordrift, bruge 

225 · ll.OOO 4125 kg pr. Time. 
600 

Det vil med andre Ord sige, at den ikke vil kunne 
medfØre Krudt til mere end 5-6 Minutters F\yvning, 
og derfor kan man ganske roligt se helt bort fra 
krudtfyldte Raketters Hjælp, naar det drejer sig om 
at finde et nyt Fremdrivningsmiddel for Flyvemaski
nen. Derimod kan saadanne Raketter udmærket godt 
finde Anvendelse i korte Perioder, f. Eks. til Start
hjælp og under Luftkamp, hvor det kan være af Be
tydning at forøge Maskinens Hastighed udover, hvad 
Propellen kan præstere. 

Reaktionsflyvcmaskinen. 

Der er imidlertid en helt anden Fremdrivnings
metode ,som har store Chancer for at blive benyttet 
i Fremtiden; det er den saakaldte Reaktionsdrift (el-



ler Reaktordrift), en Mellemting mellem Propeldrift 
og .l1aketdrift. 

De fØrste praktiske FlyveforsØg, der blev afholdt 
med en »Reaktionsflyvemaskine«, som udelukkende 
blev drevet ved Lufttryk efter Raketprincippet, fandt 
Sted i Italien i August 1940. Konstruktøren var den 
italienske IngeniØr Secondo Campini, og han arbej
dede sammen med Caproni Flyvemaskinefabrik i Mi
lano. Umiddelbart efter det første Forsøg byggede 
Campini en forbedret Udgave af sin fØrste Forsøgs
flyvemaskine, og den fik Typebetegnelsen C. C. 2. Det 
var et tosædet, lavvinget Monoplan med een stor 
Halefinne og eet Sideror samt indtrækkeligt Under
stel. Den 30. November 1941 flØj Oberst di Bernhardi 
denne Type fra Capronis Flyveplads ved Milano til 
Guidonia Flyvepladsen i Nærheden af Rom. Flyv-

Caproni Campinis C. C. -2 
raketdrevne FlyVemaskine. 

ningen varede to Timer og 11½ Minut. Strækningen 
mellem de to Flyvepladser er paa 475,5 Kilometer, og 
Hastigheden var ca. 220 km/T. Altsaa ikke særlig im
ponerende. Men Flyvningen skulde ogsaa kun demon
strere Princippets praktiske Anvendelighed. 

Hvori bestaar Realdionsprincippet? 

Reaktionsprincippet er forbløffende enkelt. Flyve
maskinens Krop danner et stort Rør, der gaar fra 
Næse til Halespids. Luften træder ind ad den forreste 
Aabning, hvorpaa den ekspanderer noget i Kanalen, 
som udvider sig agterud, saaledes at dens Hastighed 
forringes. Derpaa passerer Luften en Motor-J{om
pressor, anbragt omtrent i Linie med Bæreplanets 
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lmrt,-r'j.- TTr'llJAVt> nf ('13r] Snndburgs store 
Værk om Amerikas største Skikkelse, Ne
gerslaveriets Ophæver og det amerikan
ske Demokratis ·Redningsmand. 
Kr. 11,75 - VB. 22,00 

N. Valmin: 
HANNIBAL 

Bogen om Militærgeniet Karthageren 
Hannibal, der med sine Soldater gik over 
Alperne og ved Cannaetilføjede Romerne 
det største Nederlag i deres Historie. En 
fængslende Skildring af Hannibals tra
giske Skæbne, der endte med hans Død 
for egen Haand. Kr. 7.25 - indb. 11,25 

E. Momigliano: 
CROMWELL 
En Skildring af en ,af,·de mest begiven
hedsrige Peiimle1 i Engltlnr.b Ilislolie -
den engelske Borgerkrig og Revolution, 
Karl I's Henrettelse og Republikkens Ind
stiftelse med Cromwell som Lord pro
tector. Kr, 8,50 - indb. 12,50 

E. Briand de Crevecoeur: 
OLFERT FISCHER 

En Bog om Københavns modige Forsva
rer Kommandør Johan Olfert Fischer og 
om de historiske og militære Begivenhe
der, der knytter sig til Slaget pa_a Reden 
d. 2. April 1801. Der gives en interessant 
og spændende Skildring af denne minde
værdige Kamp. Kr. 12,50. Udk. lige for Jul. 

Bøgerne er forsynet med smukke og interessante Illustrationer. 

HIRSCHSPRUNG 

FOLK og :VÆRN 291 



Forkant, og denne Kompressor giver Luften en stærk 
forØget Hastighed, samtidig med at opvarme den, 
hvorved den udvides, saaledes at dens Hastighed yder
ligere forøges. Opvarmningen sker blandt andet ved, 
at Gasturbinens Udstødsgas blandes med Luftstrøm
men. Aabningsarealet i Agterenden af Luftkanalen 
kan ved Hjælp af en stor, forskydelig Konus regu
leres, og yderligere kan Gasturbinens Hastighed og 
Varmeafgivelse varieres. Den opvarmede Luft træder 
med stærk forøget Hastighed og stor kinetisk Energi 
ud af Haleaabningen, hvorved der skabes en kraftig 
Reaktion, som dilve1 Flyvemal5ltincn .frem. 

Den fornævnte Flyvning blev foretaget i lav Høj
de. Men den er efterfulgt af mange andre, ogsaa i 
Amerika, og der er ingen Tvivl om, at man vil faa 
at hØre om helt andre Hastigheder end de ca. 220 
km'T., naar Forsøgene kan foretages i de meget store 
HØjder, og under alle Omstændigheder er denne pro
pelløse Flyvemaskine Vejen til den praktiske Løs
ning af Problemet: Flyvning i Stratosfæren. 

Den flyvende Bombe. 

Naar Talen drejer sig om Fremdrivning efter Raket
princippet og lignende Principper, maa man ogsaa 
nævne den tyske flyvende Torpedo, den saakaldte V 1. 
Denne 'l'orpedo - eller Bombe, hvad man nu vil 
kalde den - er bygget som en Flyvemaskine. Den har 
en torpedoformet Krop, udstyret med Bæreplaner og 
Haleparti, bestaaende af HØjderor og Sideror. Spræng
stof, Brændstof og Styremekanisme ligger inden i 
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Den flyvende Torpedo 
1. Næsekappe af Letmetal. 2. Sprænglad
ning, ca. 1000 kg. s. Startskinne, 4, Brænd
stoftank. 5. Planbjælke af Staalrør, som 
ga.ar igennem Brændstoftanken. 6. Plan
ribber af presset Staal. 7. Planbeklædning 
(Staalplader). 8. Beholdere med kompri
meret Luft. 9. Automatisk Styring, 10. 
Pneumatisk Hjælpemekanisme til Modvir
ken af Afdrift. 11. Forbrændingsrum med 
Mundstykker til RrmnrlP.t<lf!nrlRpmitninr,-

12. Reaktionsmotor. 

Kroppen, og selve Fremdrivningsorganet er et R.Ør, 
anbragt oven paa Halepartiet. Fremdrivningskraften 
udvikles i dette Rør efter Reaktionsprincippet. Den 
flyvende Bombe er ikke radiostyret. Den drives frem 
ved egen Kraft, og den dirigeres ved Hjælp af en auto
matisk Styreanordning. 

V 1 har en Hastighed paa 600 km'T, og dens Data 
er i.Øvrigt: Spændvidde 4,88 m, Længde 7, 73 m og 
HØjde 1,52 m. Rækkevidden ligger mellem 200 og 
300 km. Brændstoftankene i KroppRn kan rumme ca. 
820 Liter. Hvordan V 1 i.Øvrigt er indrettet, fremgaar 
af ovenstaaende Billedtekst. - Om dens Efterfølger, 
V 2, foreligger derimod forelØbig ingen tilsvarende 
Oplysninger. 



DEN DANSKE MILITÆRMUSIK 
Af Niels Friis 

Jeg vil bede mine Læsere om, som Indledning til 
dette lille Causeri om den danske Militærmusik, 

at fØlge mig paa en Vandring godt og vel et Aar
huntlrede tilbage i Tiden. Vi staar i Udkanten af en 
af vore Garnisonsbyer og ser et Fodfolksregiment 
komme imod os, paa Hjemvej fra Parade. Forrest mar
cherer Musikkorpset, og det er en Fryd, baade for 
Øjet og for Øret. En Snes Mand eller mere tæller det, 
alle i pragtfuldt, farvestraalende og selvbroderede 
Uniformer. Stortrommen dundrer. Bækkenerne og 
Trianglen klinger, Trompeterne smælder og blander 
sig lifligt med de andre Blæseinstrumenters lokkende 
Klange, og hævet over Musikkorpset bæres den sprag
lede og festlige tyrkiske Halvmaane, som Symbol paa 
alle Janitscharmusikkens Klangorgie!; den er rigt be
sat med Klokker og Bjælder og er udstafferet med 
lange Hestehaler i Regimentets Farver, og den Janit
schar, der bærer den, er en hØj, flot Neger. Mest im
ponerende af det hele er dog nok Regimentstambou
ren med det store, sorte, krøllede Skæg, som han bæ
rer fastbundet med Snore omkring Ørerne til Supple
ring af sit eget, der fra Naturens Haand ikke er stort 
nok. Svingende sin Tambour-Stav, som han ogsaa af 
og til kaster op i Luften, marcherer han i Spidsen for 
;Korpset i al sin Pragt. Som Tegn paa sin Værdighed 
bærer h.in paa Hovedet en tung, skilmende IIjællu af 
Kobber, paa hvilken er anbragt en forgyldt Ørn med 
udbredte Vinger; dens Hale dannes af talrige kulØrte 
Fjer, som vajer for Vinden og giver sin Bærer et hØjst 

malerisk Udseende. Pragtfuldt tager Musikkorpset sig 
ud, og vi hØrer, at det almindeligt nævnes som et af 
de flotteste i hele Sjette Frederiks Hær. 

Janitschar-Musikkens Forløbere, 

- Dette er i et Glimt Billedet af den danske Mili
tærmusik, som den i det rent ydre præsenterede sig i 
sin forholdsvis korte Glansperiode. Forud for og efter 
denne ligger omtrent lige lange Tidsrum, af hvilke det 
første betyder Fremgang og Udvikling, det andet Stil
stand og Tilbagegang. Militærmusikkens Ahner kan 
i den danske Hær fØlges lige saa langt tilbage som 
denne har bestaaet som selvstændig Organisation, og' 
forsaavidt længere endnu, helt tilbage i Landsknægt
Tiden. Dens Forløber er i Fodfolket Piberne og Trom
merne, i Rytteriet Trompeterne og Paukerne, og disse 
ældgamle Former for militær Musikudøvelse lever jo 
delvis endnu. Deres Ensformighed bevirkede imidler
tid paa et ret tidligt Tidspunkt, at Kravet om mere 
Afveksling blev levende. Nogle af de Afdelinger, der 
havde bedst Raad, Livgarden f. Eks., ansatte da egent
lige Musikere til at blæse Skalmaje, et Rørbladsin
strument, der afgiver kraftigt snærrende Toner. Skal
mcl.jeMæse111e holdt for Alvo1 de1es Indtog i II.æren 
ved Begyndelsen af Kong Christian den Femtes Re
geringstid, og man har derfor ofte kaldt denne Konge 
for Grundlæggeren af den danske Militærmusik. 
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Af Skalmajen udviklede sig i Slutningen af 1600-
Tallet et nyt Instrument, Oboen, der snart skulde gaa 
sin Sejrsgang; og i Hæren blev Skalmajeblæserne ef
terhaanden til Hoboister. Det skete herhjemme om
kring Aar 1700, og Hoboisterne opnaaede en saadan 
Popularitet, at Navnet blev den staaende Betegnelse 
paa Militærmusikerne gennem i hvert Fald halvandet 
Hundrede Aar. Hoboistgruppen var paa 6 Mand, et 
Tal, der synes at have været internationalt; de Instru
menter, den var sammensat af, var til at begynde med 
udelukkende Træblæseinstrumenter: Obo og Fagot 
i forskellige KlanghØjder; senere kom ogsaa Klearinet 
og Valdhorn til. Hoboisterne skulde ifØlge Reglemen
tet røre Spillet paa March afvekslende med Tam
bourerne og Piberne. 

De militære Musikere var i hele det 18. Aarhundre
de i langt overvejende Grad indvandrede Folk. Regi
mentscheferne averterede Gang paa Gang efter dan
sk1e »Musicant Svenne, som haver udlært, kand trac
tere de udfordrende blæsende Instrumenter og haver 
Lyst at engagere sig som Hautboist,« men der kom 
kun enkelte kvalificerede. Ved Hærordningen 1767 be
stemtes det, at alle Regiroenterne fremtidig skulde 
have Hoboister, fordi som det hed »den store Hob, 
og navnlig Nordmændene, sværme for Musik, og for
di derved bedre gaaes i Fodslag.« Der blev ved denne 
Lejlighed engageret et forholdsvis stort Antal Ud
lændinge, især Sachsere, Bøhmere og Bayrere, og 
mange af dem var meget dygtige Folk. 

»Den tyrkiske Musik.« 

Men ved Midten af det 18. Aarhundrede kom det 
Element ind i den militære Musik, sum fo1 al Efte1·
tid skulde sætte sit stærke Præg paa den: Janitschar
musikken - en Efterligning af den tyrkiske Krigs
musik, som var blevet moderne overalt i Europa, og 
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Et af de flotte Fodfolks
musikkorps fra Frederik den 
Sjettes Tid: Vagtparaden 
trækker op foran Hovedvagten 
i København c. 1820. Forrest 
Stabstambouren, i Midten 
den tyrkiske Halvmaane med 
Hestehalerne. 

satte Farve paa det hele. Musik var det egentlig ikke; 
Tromme, Bækkener, Triangler, Klokker, Bjælder" 
Tambouriner, Trompeter og Piccolofløjte rØrtes, saa 
der kom et klingrende festligt Spektakel ud af detJ 
paa March vel nok i Takt med Fodslaget. De mange 
mærkelige og fremmedartede Instrumenter med den 
flotte tyrkiske Halvmaane i Spidsen som en Slags: 
Fane for Janitscharerne, betjentes af Tambourerne og 
rørtes afvekslende med Hoboistmusikken. 

Medens Militærmusikken i den pietetiske Kong 
Christian den Sjettes Tid havde fØrt en Skyggetilvæ
relse og væsentlig havde været brugt ved de talrige 
Kirkeparader, blomstrede den nu op i Aarene der
efter og navnlig da Kong Christian den Syvende hav
de besteget Tronen. Ved hans og Dronning Caroline
Mathildes Hof blev den militære Musik en integre
rende Del af Forlystelserne. Trompetere, Hær-Pau ... 
kere og Hoboister medvirkede f. Eks. ved de store 
Karusseiler, Ringridningerne ved Hoffet, og paa de 
Slotte, hvor Residensen var, mødte baade Hoboister
og Janitscharerne og forlys~ede de kongelige Her
skaber. 

Men ogsaa Folket fik paa mange Maader Andel i: 
MilitærmusikkenS Goder, saaledes bl.a. i Form af 
Vagtparaderne i Garnisonsbyerne og al den Øvrige 
Musik: Tappenstreg, Forgattering o. s. v., der hØrer til 
Garnisonens daglige Liv. Mest prægede Militærmu
sikken dog Hoved- og Residensstaden København,, 
hvor den var med til at forherlige Festerne i og om~ 
kring Kongehuset. Fødtes en Prins eller Prinsesse,. 
kundgjordes dette fra Slotsaltanen af Hestgardens-. 
Trompe~ere, og Fodgardens Hoboister spillede Glæ
desmusik; ogsaa ved kongelige Fødselsdage, Bryllup-. 
per, Daabshan<l.lingc-r, Bc-g1avc-l8m o. lign. lu<l. Musik
ken sig hØre. Hertil kom saa Vagtparaderne til Slot
tet, hvoraf Hestgardens med de skingrende Trompeter
og dundrende Pauker var den mest populære. 



Militærmusikere i Fælledparken, 

Militærmusikkens Glanstid. 

Kort fØr Skiftet mellem det 18. og 19. Aarhundrede 
blev imidlertid Hoboisternes Blæsemusik slaaet sam
men med Janitscharmusikkens Slaginstrumenter til 
eet Musikkorps. Man fik derved Musikkorps, der dels 
var større, dels var i Stand til at magte betydeligere 
musikalske Opgaver, navnlig, da Metalinstrumenterne 
samtidig forbedredes ved, at Ventilerne kom til. Den
ne Ændring, der betØd Grundlæggelsen af den mo
derne Militærmusik, kom fra de store Landes Hære, 
og Harmonimusikken blomstrede nu hurtigt op. 

Den Yndest, den paa kort Tid naaede, blev ogsaa i 
den danske Hær Begyndelsen til en stærk Udvidelse 
af Musikkorpsene. Hvert Fodfolksregiment havde sit, 
og der opstod en formelig Kappestrid mellem Afde
lingerne om at have saa store og saa flot uniforme
rede Korps som muligt, hvilket lod sig gØre, da det 
var tilladt at holde et Antal Underofficerer og andre 
Numre ledige til Fordel for Musikken og det til en 
vis Grad var Regimentschefen overladt at bestemme 
Uniformernes Udseende; til denne Periode hØrer det 
Musikkorps, der blev beskrevet i Indledningen. Sam
tidig steg det nationale Element i Korpsene, som ud
videdes langt ud over de fastsatte Rammer; de frem
mede Hoboister suppleredes op, dels med Underoffi
cerer, der oplærtes til Musikanter, dels med Hoboist
sØnner, der var danske. 

Der skabtes saaledes store og efter Forholderie for
trinlige Musikkorps som Livgardens og Kongens Re
giment, der begge var vigtige Led i baade Hoffets 
Festligheder og Folkets Forlystelser. Mililæimusikken 
i Kongens Have og Frederiksberg Have samt rundt 
omkring i Garnisonsbyerne samlede store og taknem
lige Tilhørerskarer, og Præstationerne forbedredes 

stadig, ikke mindst da man lod kongelige Kapelmu
sikere virke som Instruktyfrer ved Korpsene. 

I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede klang dansk 
Militærmusik ogsaa i Udlandet. Det var bl.a. Tilfæl
det i 1816, da de danske Auxehærtropper, som skulde 
hjælpe med i Kampen mod Napoleon, opholdt sig i 
Frankrig og laa indkvarteret i Egnen omkring Douai. 
Der musiceredes meget for den franske Befolkning, 
og i Douai foranstaltedes endogsaa en Konkurrence 
mellem forskellige franske militære Musikkorps og de 
danske fra Fyenske, Dronningens og 2. Jydske Infan
teriregiment. Endnu fjernere fra Danmark, under tro
piske Himmelstrøg, lØd i denne Periode og forresten 
længe efter, dansk Militærmusik i Vestindien hvor 
»det regulaire Militair« havde sit eget Musikkorps 
paa 17 Mand. 

Det genoprettede Musikkorps' Koncert i en Garnisonsby. 
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I Anledning af Kongens Fødselsdag trak Vagtparaden op i røde Gaiauniformer. 

Frederik den Sjettes Tid med de store Militær
parader og de mange Hoffester var Militærmusikkens 
bedste Tid i Danmark. Karakteristisk for Tiden er Bil
ledet af ham og hans Familie, sejlende i Gondoler i 
Kanalerne i Frederiksberg Have under Ledsagelse af 
en Baad med Fodgardens Musikkorps i fuld Aktivitet. 
Til denne Tid hØrer fremdeles stolte Minder fra Hest
gardens Trompeter-Korps, der var saare populært i 
Datidens København, og endelig var det ogsaa i 
Landsfaderens Dage, at Hæren fik en af sine popu
læreste Melodier: FanemaichenJ der kom i Brug om
kring 1808, men hvis Oprindelse det aldrig er lykkedes 
at fastslaa med Sikkerhed. 

Hærordningen af 1842, der tog en stor Del af Far
verne og Glansen bort fra Militæret, bevirkede ogsaa, 
at Musikken skiftede Karakter. Alle de straalende 
Regimentsmusikkorps forsvandt og afløstes af fire 
store Brigademusikkorps paa omkring 32 Mand hver 
med Garnison i København, Fredericia og Rendsborg, 
den Tids store danske Garnisonsbyer. Livgarden be
holdt sit Musikkorps, der var paa samme Størrelse og 
senere kom ogsaa en Række Bataillonsmusikkorps til 
ude i Landet, organiseret som »Hornorkestre« i Mod
sætning· til de store Korps, der_ 'var Harmoni-Musik
korps. 

Brigademusikkorpsene bestod kun i 25 Aar, men de 
har deres særlige Historie, bl. a. fordi de anførte Trop-
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· pernes Indtog i København 1849-50 og spillede ved 
mange andre store nationale Begivenheder og Fester 
i Datidens folkeligt og nationalt vaagnende Dan
mark. Det var ogsaa Brigademusikken, der lancerede 
Hærens populæreste March, FrØlichs Riberhus-MarchJ 
der indførtes paa Kong Frederik den Syvendes Bud 
og snart blev Hærens uofficielle Fest- og Parade
march. Fabers og Hornemans prægtige Soldatersang 
»Dengang jeg drog af sted)« ogsaa anvendt som March, 
er ligeledes fra Brigademusikkorpsenes Tid, men Liv
gardens Musikkorps var det iØrste, der holdt den over 
Daaben, hin Aprilmorgen i 1848, da Garden drog bort 
til Felttoget i Sønderjylland. 

Trods 100 Aars Modgang en betydelig Indsats i 

dansk Musikliv. 

Men da Hæren omordnedes i 1867, kom Musikken 
ud for nye afgørende Indskrænkninger. Livgardens 
Musikkorps var det eneste større Korps og det eneste 
Harmoni-Ensemble, der blev tilbage. Ved Batailloner
ne, senere ved Regimenterne, oprettedes mindre Korps, 
sammensat udelukkende af Metalblæseinstrumenter 
og derfor i musikalsk Henseende betydeligt mindre 
værd end de gamle Brigadekorps. Disse mindre Hegi
mentsmusikkorps, som atter kom ud for Indskrænk
ninger, maatte man lade sig nøje med, og i 1932 blev 



endda al Militærmusik uden for Garden nedlagt. Først 
1 l!-)41 fik H a=•-rPn f1rP ;::if dP-m tilh;::igP. 

I de sidste hundreue Aar mØdie den danske Mili
tærmusik saaletles kw1 Modgang, eller havde 1 hvert 
Fald ikke paa langt nær de Kaar, tlen bur<l.e have hafi, 
- og dog er det i denne Periode, den frodigst og 
stærkest har gavnet vort Musik.liv. 

H. C. Lumbye~ hvis Navn for netop et Aarhundrede 
siden var i stedse Stigen, var en af de betydelige dan
ske Musikere, den danske Militærmusik fpstrede. Han 
kom i 1824, kun 14 Aar gammel, ind som Trompeter 
ved det fyenske Regiment lette Dragoner, rykkede 

. snart ind som Trompeter ved den berømte Hestgarde 
i København og blev siden den fejrede Musikdirektør 
og Komponist, hvis Toner, friske og levende den Dag 
i Dag, er et af den danske Militærmusiks smukkeste 
Bidrag til vor Musik.litteratur. 

Næppe alle ved, eller tænker over, at Danmarks 
største Komponist i nyere Tid er udgaaet fra de 
militære Spillemænds Rækker. I 6. Regiments Mu
sikkorps i Odense stod for et Par Menneskealdre siden 
en 14-aarig Spillemand V, som det hed, .mellem de 
gamle Holstenere, der endnu paa dette Tidspunkt ud
gjorde Musikkorpset i Fyens Hovedstad; ude fra 
Nørre Lyndelse kom han, og Carl Nielsen var hans 
Navn. Hvordan det gik ham senere i Livet, ved alle, 
for hvem Musikkens Kunst og nationale Toner be
tyder noget. 

Carl Nielsen og H. C. Lumbye er blot to af de stør
ste Navne, for hvilke dansk Musik.liv staar i Gæld til 
Militærmusikken. Der kunde nævnes mange andre, 
H"ilmer, f. Eks., den unge Stabstambour-Søn, der be-

Reveillen. 

Gardens menige Trompetere. 

gyndte som fattig Klarinettist i Livgarden og endte 
som det kongelige Kapels Koncertmester, kgl. Kam
mermusikus og en af de fineste Violinister, vi over
hovedet har haft. 

Ogsaa i vor Tid har vi Militærmusiker-Sønner paa 
fremtrædende Foster i vort Mllsikliv: Emil Reesen.s 
Fader var Overhornblæser ved 1. Regiment i Kastel
let, og Johan Hye-Knudsens Fader dirigerede i mange 
Aar Nyborg Regimentsmusik. Hertil kommer saa alle 
de mange, der gennem Aarene vandrede Vejen fra de 
militære Musikkorps til mere eller mindre fremtræ
dende Foster i vore civile Orkestre - i fØrste Række 
naturligvis det kongelige Kapel, hvis Blæserside den 
Dag i Dag præges af fremragende Musikere, der be
gyndte deres Løbebane ved Militæret. 

* 
Vi har nu gjort en hastig Vandring gennem den 

danske Militærmusiks Tilværelse, set, hvilke Kaar 
den gennem Tiderne har virket under, og faaet Ind
tryk af, hvad den formaaede at gØre udadtil; dens 
Betydning indadtil, i selve Hæren, er det ikke nØd
venUigt at Uvæle længe ved - den giver sig af sig 
selv og kendes iØvrigt af enhver dansk Mand, der har 
været Soldat. Vi har hØrt om nogle af den militære 
Musiks smukke og stolte Tr.aditioner, der fremdeles 
holdes i Ære indenfor Hæren, og vi har i Glimt set 
en Række af dens kendte Mænd drage forbi. Det har 
altsammen kun været spredte Træk, fordi det nu en
gang ikke er muligt at give andet inden for forholds
vis snævre Rammer, men dog forhaabentlig ikke mere 
spredt, end at der alligevel blev en Slags Billede ud 
af det. - Et Billede, der har kunnet give et Indtryk 
af, at ogsaa Militærmusikken gennem Tiderne, trods 
ofte ublide Kaar, har ydet smukke og værdifulde Bi
drag til vor danske Kultur. 

Derfor haaber vi ogsaa paa, at den Dag ikke er 
fjern, Ua <l.en Uam)k.e Militæunusik.s Toner atter skal 
klinge over By og Land, opmuntrende Soldaterne, 
glædende Befolkningen, fremme dens Sans for den 
gode Musik og fostre nye, nationale Musikvenner, som 
den har gjort det fØr. 
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BENDT F'RIISr 

BEFALINGSMÆND o~ 
Det er vistnok ikke almindeligt, at der fra de Vær

nepligtiges Side fremkommer Vidnesbyrd om de
res Indtryk af Livet indadtil ombord i Marinens Ski
be, nærmere bestemt om Forholdet til Befalingsmæn
dene og om de eventuelle Impulser, som i de mange 
Maaneders Samliv med Befalingsmændene maatte ud
gaa fra disse. Nedenfor skal ganske kort, ved et Par 
Eksempler, berøres den overordentlige Betydning, 
som ligger i dette, at Befalingsmændene for de Me
nige kommer til at staa ikke blot med ydre Autoritet, 
men ogsaa, og navnlig, med indre Autoritet, - den 
som alene avler Respekt i dette Ords ædleste Betyd
ning. 

Det var med et ganske anselig Fond af Forventnin
ger, jeg i sin Tid mødte til Tjenesten i Marinen. En 
Række forskelligartede Forhold i Barndoms- og Ung
domsaarene havde hver for sig bidraget til, at jeg paa 
dette Tidspunkt satte Idealerne og Kravene til deres 
Virkeliggørelse temmelig højt. Jeg ventede uden vide
re i Marinen at finde et nationalthistorisk betonet, vir
keligt Samspil af alle gode Kræfter for at bringe det 
mest mulige ud af de smaa Kaar, Lovgivningsmagten 
havde givet Marinen. Det er derfor udfra en nøgtern 
Betragtning kun naturligt, at jeg i disse Maaneder 
maatte mØde Idealerne sjældnere, end jeg havde ventet. 

Hermed være langtfra sagt, at disse Maaneder skul
de være en Skuffelse; tværtimod: paa næsten alle 
andre Punkter blev Sommeren med dens eventyrlige 
Togt til Sydens varme Lande og til Grønlands knej
sende Isfjælde en saa enestaaende Oplevelse, at den 
kom til at udgøre en af Grundpillerne i Ungdoms-

aarene. Legemligt derved, at jeg lærte at kende, hvad 
det vil sige at arbejde med Kroppen og blive dØdtræt~ 
aandeligt derved, at Hjernen fik en tiltrængt Hvile
periode, i hvilken jeg lærte det meget vigtige: at se 
ganske ufilosofisk og nøgternt paa alle Tilværelsens 
ret beset tilfældige Tilskikkelser. 

To Mænd lærte jeg i denne Tid ret nøje at kende, 
- to Mænd, hos hvem jeg ikke blot fandt Genlyd for 
mine mere idealistiske Betragtninger, men hos hvem 
jeg endda ofte fik Lejlighed til at skue videre i Ide
alernes Verden, end man straks vilde have tænkt det 
muligt. Disse to var Banjermesteren og Baadsmanden. 

Den fØrste, Banjermesteren, blev min Skriftefader 
og store Hjælper, naar Humøret stod paa Nul; med 
tilpas Myndighed, blandet med retsindig Mildhed og 
Interesse for den enkelte, forstod han altid at finde 
frem til det Ømme Punkt og lægge Plaster paa Saaret; 
det gjaldt ikke blot mig, men enhver af Basserne, der 
kom ham paa nært Hold. Udadtil korrekt, indadtil ret
linet som faa var han den ideelle Banjermester. Den 
anden, Baadsmanden, langt mindre korrekt udadtil, 
var i Besiddelse af et aldeles smittende Humør, der 
holdt Stand i de sureste Situationer paa hele Togtet; 
han havde et Hjerte af Guld og var en ypperlig Kam
merat. Denne Mand mistede Marinen faa Aar efter, da 
han bukkede under for Sygdom. 

Utallige var de hu-
mor-sprudlende Replik
ker af Baadsmandens 
Mund, der i rette Øje
blik kunde give et for
nuftigt Syn paa en given 
Situation, og intet mere 
end dette er vel Be
tingelsen for at klare 
Ærterne; ofte med en 
djærv SpØg, ofte med 
en tilsyneladende fryg-

Befalingsmænd og Menige 
pall Fmll<i~udflugt i Syd,m. 
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telig Opsang fik han :alt til at glid1z paa bedste Vis; og 
han gjorde det altid paa en saadan Maade, at det blev 
Lillokh.ende for uen Værnepligtige at klare Vanskelig
hederne, ik.ke Ul eget Beusie, men iil Helhedens. Delle 
er selvsagt en uvurderlig Egenskab hos en Befalings
mand. 

Men ogsaa paa FritØrnen var han en Mand, som 
Basserne kappedes om at faa en Sludder med. I jævne 
Ord forstod han at fremstille sit Syn paa Livets 
SpØrgsmaal, saa det fremgik, at han havde gennem
tænkt dem. Og samtidig forstod han med stor Interes
se at drØfte den enkelte Værnepligtiges Sag, ikke blot 
Forholdene ombord, men den enkelte Mariners Livs
problemer i det hele. Mangen Orlogsgast drØftede sin 
Fremtid med denne Baadsmand, der havde det prakti
ske Kendskab til mangfoldige af Sømandslivets Faser. 

De timelange, natlige Samtaler i Banjermesterens 
Lukaf skal jeg sent glemme. Det var Marinens For
hold som Helhed, Marinens Fremtid og Mulighederne 
for en Genoplivelse af Fortidens Ildhu indenfor Ma
rinen, der var det stadige Emne for disse Debatter. 
Forekom det end ofte, at Idealerne var glemte, udadtil 
og indadtil, saa viste disse Samtaler mig dog, at der 
fremdeles er Mænd indenfor Marinen, hvem Idealer
nes Virkeliggørelse ligger varmt paa Sinde. 

Mandskabets Tarv ombord og under Tjenesten i det 
hele var et af de Emner, der laa Banjermesteren stær
kest paa Sinde, uden at han derfor nogensinde blev 
eensidig. Tværtimod: han kunde f. Eks. meget alvor
ligt formane den forvænte Mariner, der som Under-

ialllorg Stif tøtibtnbt 
Nordjyllands største Dagblad 
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tegnede af og til i,ukkede over Kostens Trivialitet. Det 
var mere Orlogsgasternes aandellge Føde, han var 
utilfreds med. Det var barns Overbevisning, at Livet 
ombord for Ge1111em1;niis-01Jogi:;ga1;ten uden stj!lire 
Vanskeligheder kunde gøres lnngt mere tillokkcnda 
og for Orlogsgastens senere Syn paa Marinen langt 
mere værdifuldt, hvis der f. Eks. paa et Togt som 
dette af 4---5 Maaneders Varighed virkelig gjordes 
noget for at præge det unge Mandskab i Ydre og 
Indre. 

Mulighederne for en Paavirkning af Mandskabet er 
mangfoldige og udmærkede, i al Fald paa længere 
Togter. Hvornaar, gentog Banjermesteren atter og at.: 
ter, har man fØr eller senere i de Værnepligtiges Liv 
en saa fortrinlig Lejlighed som her til at paavirke 
hele deres Indstilling i positiv Retning? 

For at nævne nogle enkelte Muligheder: naar blot 
der ombord findes en virkelig lØdig Bogsamling, viser 
det sig altid, at den vil lokke Mandskabet til Læs
ning; læser nogle enkelte af Orlogsgasterne, vil det 
uvægerlig vække deres Kammeraters Interesse; der 
vil blive talt om Bøgerne og Læsningen, og Læse
lysten vil brede sig. Et andet ·Punkt: Banjermesteren 
maatte med en stor Del af de Værnepligtige korse sig 
over den Samling Grammofon-Musik, der var med
givet Skibet, - næsten 100 pCt. Jazz. Kun undtagel
sesvis - f. Eks. ved de grønlandske Kolonier - ud
laantes fra privat Side ordentlig Musik til Skibets for
træffelige Højttaleranlæg, og da var det værd at se 
den Interesse, hvormed de Værnepligtige lyttede! 

Helst af alt vilde han influere paa de Unge ved 
Eksemplets Magt. I en Samling af Mennesker, der bor 
hinanden paa saa nært Hold, som Tilfældet er, naar 
et mindre Orlogsfartøj er paa Togt et lille halvt Aar, 
har Eksemplet et meget betydeligt Herredømme over 
den enkelte. Dette maatte man uvilkaarlig sande, naar 
man saa paa sig selv, hvor let man kunde vænne sig 
til smaa Uskikke, rent ubevidst, blot fordi man stadig 
saa dem praktiseret af Omgivelserne. Det er disse 
Kræfter, Banjermesteren meget rigtigt ansaa for sær
deles brugelige i positiv Henseende; han ansaa det for 
en af Befalingsmændenes vigtigste Pligter i enhver 
Maade at foregaa de Værnepligtige med et godt Eks
empel. 

Og en Videreførelse af disse Synspunkter vilde det 
blive, hvis man for de Værnepligtige ligefrem ord
nede, i al Fald paa de større Togter med mange Afte
ner i søen, en Slags Foredrags-Serier af national
kulturel Art. 

Tanker af denne Art aabner vide Perspektiver, og 
de bØr, naar den danske Marine til sin Tid skal re
organiseres, faa en meget fremtrædende Plads. Det er 
vel Udviklingen som Helhed, der har ændret Syns
punkterne derhen, at Orlogsgasterne ikke længere be
tragtes uden videre som VærktØjs-Enheder, men som 
en uundværlig Del af den Helhed, der udgør Marinen. 
Der vil ogsaa herigennem, set over et længere Tids
rum, skabes den bedste Mulighed for en forstandig 
Udvikling af Marinen hen mod dens fordums Stade; 
for det er jo dog en væsentlig Del af Vælgerne, der 
i det demokratiske Danmark udgøres af gamle Or
logsgaster. 



Po1·t MorP.!'!hy, 
Papun'o Hovcdotad, hnr en 
,qm11k D"lli~g..,nh~d. 

N ew Guinea ligger Østligere end det fjerne Østen 
og vestligere end alt vestligt paa denne Jord; 

den ligger ikke i Stillehavet, er ikke australsk og hel
ler ikke malajisk. - Denne mærkelige Ø's rette Navn 
burde derfor være »Verdens Ende«, skriver Kaptajn 
Georg Michaelsson i det svenske »Folk och F6rsvar«

1 

der-er et Sidestykke til »Folk og Værn«. 
Kaptajnen gjorde i mange Aar Kolonitjeneste i disse 

fjerne Egne, i den sorte Magi's, Hovedjægernes og 
Halemenneskernes Land; og selv om først japanske 
og siden amerikanske Tropper har besat New Guinea, 
har Soldaterne dog hovedsageligt holdt sig til Ky
sterne og de faa » Veje«, der fører gennem Bjergene 
og Urskovene. Derfor passer Georg Michaelssons Skil
dringer den Dag i Dag; og mange forsprængt Solda
terafdeling har stiftet Bekendtskab med disse Egnes 
Vildskab og Mystik. 

* 
Man kan nemlig ganske vist leve so.u proso.i9k og 

spidsborgerligt paa New Guinea. Man kan bo i en mo
derne Bungalow, gaa til The-Selskaber eller i Bio
grafen, spille sin Bridge og tjene sit BrØd paa samme 
dagligdags Mande som i de store australske Byer eller 
f. Eks. KØbenhavn - blot man holder sig til de smaa 
Byer langs Kysterne. 

Men KØkken-Boyen, der stjæler Ens The, Vaske
Boyen, der klæder baade sig selv og sin Familie med 
Ens hvide Skjorter og Bukser, og hele den øvrige 
Hærskare af »Boy«er er antagelig Kannibaler, naar 
de kommer hjem til deres Landsbyer i det Indre. Og 
naar der om Natten danses i den indfØdte Bydel, er 
deres Paaklædning, eller rettere sagt Mangel paa Paa
klædning, deres Danse og deres Sange altsammen Vid
nesbyrd om, at Civilisationens Fernis er saare tynd. 

Det tænker man imidlertid ikke ret meget paa, naar 
man ligger paa sin V-eranda med det uendelige, blaa 
Hav for sine FØdder, opfyldt af palmeklædte Koral
rev, hvorover de vidunderligste Lyseffekter blafrer. 

Kanoernes hØje, røde Sejl, der ligner KrabbeklØer, 
sætter Liv i Billedet; og ude paa Stien vandrer brune 
Kvinder i svajende Græs-Krinoliner samt brune 
Mænd, pyntede med Glasperler og med Paradisfugle
fjer stukket ind i de mest lusede og uredte Parykker 
paa denne Jord. 

* 

Men bag denne Smaaby-Idyl og bag Plantagebæltet 
udenom ligger det oprindelige New Guinea og byder 
paa alle de Eventyr, man er villig til at betale Pri
sen for. - Thi Eventyr er ikke billige, og jo mere 
Eventyr, man forlanger, desto større bliver Regnin
gen. 

Hvis man vil opleve den rigtige Kannibal i hans 
eget Milieu, maa man udruste en hel Ekspedition -
og selv om man naar frem til ham, repræsenterer man 
alligevel den mystiske Magt, som han kalder » gova 
rn~n« (gm1V0rnement-men) og som Erfaringen har 
lært ham, at han ikke skal delagtiggøre i Dagens 
Men:u. 

At hilse som Diiledet viser er en gammel Skik paa New Guinea. 
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En af Papua's 
vildo Smmor 
- med Pind 
i Næsen. 

Dertor maa man helt ind til de Egne, hvor ingen 
hvid Mands Fod har traadt tidligere og her hænger 
Damoklessværdet Dag og N.at over Ens Hoved i Form 
af forgiftede Spyd og Pile, der pludseligt svirrer frem 
fra Junglens hede, mØrkegrj?lnne Dyb. - Det er den 
Pris, der maa betales, hvis man vil »gøre« det indre af 
New Guinea. 

Men her stØder man saa til Gengæld paa det helt 
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store Eventyr. Man støder paa de smaa Mennesker fra 
BJergene og kan - hvis man er heldig - !aa Lov ill 
at overvære deres vilde, .fa.nLastisk.e Fester, som Dan
sene og Musikken ude ved Kysten kun er en svag 
Afglans af. Man kommet· l Kontakt med Mennesker, 
der endnu lever i Stenalderen, og finder, at naar man 
har undgaaet deres forgiftede Pile, er de egentlig 
ganske hyggelige, - selv om de opretholder en tavs 
Reservation overfor nyfigne SpØrgsmaal om deres 
Menneskeæderi. Til Gengæld lægger de ikke Skjul 
paa andre Ting og Vaner, som det er umuligt at be
skrive, om ikke af anden Grund, saa. fordi hvide 
Menneskers Sprog savner Ord dertil. 

Men selv om man har været saa heldig at erhverve 
sig disse vilde Menneskers Tillid forsaavidt, som de 
ikke myrder En, er disse Ekspeditioner alligevel saa 
anstrengende og farefulde, at en afrikansk »Safari<!: 
nærmest er en Spadseretur i Zoologisk Have i Sam
menligning med de Vanskeligheder og Farer, man kan 
møde i det indre af New Guinea. For baade Flodernes 
vilde Strømme og Junglens kvælende MØrke siger her 
Sparto til alt, hvad man kan opleve i Afrika; - og 
hertil kommer de stejle Bjerge, samt den Kendsger
ning, at der i denne mærkelige Ø's Hjerte stadig fin
des uløste Gaad~r, hvorom der endnu hviler en My
stik, som ikke har samme Grundlag noget andet Sted 
paa Jorden. 

Der findes paa New Guinea endnu ukendte Lejer 
med Guld og Olie, ukendte Floder og Bjerge samt 

Ell Reilrel Bog 
er en gud Bog 

Aarets store historiske 
Roman 

af KNUD DAHLERUP 

J [ANN Eo,ARC 
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store, jomfruelige Omraader, hvtn· R.ygt.PrnP forf~ller 
om mæ1kelige Mennesker og Dyr. 

Disr.c R.yr,t.Pr fortwJlrr f. Tilks. om »Djruvle:;vlnet,i;, 
en Kænguruart, der er flere Gange saa stor som det 
almindelige Vildsvin og som klatrer i Træerne. De 
IndfØdte paastaar, at det findes, men endnu har ingen 
hvid Mand set det. 

Der fortælles ogsaa om »Halemenneskcne«, hvorom 
mange Stammer paastaar, at de virkelig lever, ganske 
vist dybt inde i Bjergene. Heller ik:ke disse Mennesker 
har dog endnu vist sig for hvide Mænd. Derimod har 
enkelte Ekspeditioner truffet tilslørede Kvinder, der 
bar de orientalske Kvinders Klædedragt; og en Re
geringsekspedition traf forny lig IndfØdte, der var iført 
Harnisk. Dette var ganske vist af jernhaard Bambus 
i Stedet for Jern; men de harniskklædte sorte Mænd 
lignede iØvrigt næsten fuldstændig de stolte Riddere 
fra Europas Middelalder. 

Udenfor Ø-Byen, Samarai, lurer endelig et af Gui
neas My~terier paa Bunden af et snævert Sund. Paa 
en Dybde af 25 Favne siges der her at leve en Kæmpe
Blæksprutte i et lille, nu udslukt Undervands-Krater. 
'Tidligere blev der drevet Perlefiskeri i dette Sund, 
·og det er i Perlefiskernes Fortællinger fra den Tid, 
at Uhyret figurerer med Øjne, der maaler 2 Fod i 
Diameter, og Fangarme saa lange som Masterne paa 
•en Skonnert. 

Nu er Perlefiskeriet forlængst forbi; men ingen 
Dykker tør dog gaa ned for at konstatere, hvor meget 
:sandt, der er i de gamle Beretninger. De er bange for 
,Hende«, som de IndfØdte kalder dette mystiske Dyr . 

• 
Et andet af New Guineas Mysterier er derimod i de 

:sidste Aar hævet. Det er nu fastslaaet, at der lever 
virkelige Pygmæer inde i Bjergene. De er mindst i 
,den vestlige, hollandske Del af Øen, hvor Kvinder:ne 
ikke er større end et 8 Aars Barn og Mændene oftest 
•er under 5 Fod. Men de er paa ingen Maade Vanskab-

ninlJl:'-l'j d~ har tværtimod en meget smuk og veludvik 
let Fysik og givP.r gP.rne halsbrækkende Sports-Opvis
ning~r mt:!ll~m drJro::i stojfo Klippr.:ir og Afgrunde. Des 
uden P.r ilP. mf'gPt m11sikalske. 

Derimod lever der oppe i de store BjerghØjder, i 
7-8000 Fods HØjde, stadig Mennesker, der intet anede 
om hvide Mænds Eksistens, fØr en britisk Ekspedition 
for nylig besøgte dem; og de er umaadelig lavtstaa
ende. De kender ikke til Klæder, der kan beskytte 
dem mod de iskolde Nætter - og har aldrig fundet 
uil af, at hvis de flyttede, blot nogle Tusind Fod, ned 
ad Bjergsiden, vilde de kune bo i et fuldkommen 
ideelt Klima. 

Men som sagt: Endnu gemmer New Guinea paa 
mange Hemmeligheder, som det vil koste baade Penge, 
Sved og Blod at fravriste den. 

En Opdagelsesrejsende sagde en Gang, at de Opda
gelsesrejsende paa denne Ø mest af alt minder om 
Myrer, der vandrede op og ned ad Tænderne paa en 
Kam. Det er disse geografiske Vanskeligheder, der 
har gjort den store Ø til et Mystikkens Land. - For 
hver »Tand« kan være en DØr, som gemmer en Hem
melighed. 

Ung Kvinde 
fra 
New Guinea. 

Stemningsbillede 
med Palmer, Hav, 
Bjerge og de Ind
fødtes Daade, 
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Automobiler . Generatorer 
Reparationer 

KUL 

CINDERS 

Salg: 
ToldbodveJ 6 
Cenlral 1720 

Service: 
Polllltorvel 

Central 1722 

T'RV 

BRIKETTER 

Monttrgaarden . Montergade 19 . Tdf. 9246 (S Ledninger) 

Horsens Folkeblad 
Oplag; Hv-ordaga ca, 20.000 

Sand•IJD c•. 22,000 'Byens og Egnms storste Dagblad 

B.K. 

c.o. 

CHR. J. HEY 
Veslergade 5, Tel1. 539, Odense 

Husholdnlngsvarer, Isenkram, Glas 
Porcelaln • Nilfisk Forhandler 

• Leverandør III of_rentlige og -private ln:ifih . .lllor,.•u· -

Asmussen & Weber 
Holbæk 

Vestlollands 
Forenede Trælastforretninger A/s 

NAKSKOV 
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Carl M. Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
· Fredericia · 

VILH. NELLEMANN AJs 

Carl Thomasen's Eftf. 
København 

Tegn Abonnement paa 
ZONE-REDNINGSX.ORPSET 

Platanvej 19, Kbhv, V,1 C, 9430 

O.F.Steensti-up 
Holbæk 

AutomobiHorretning 

Randers 

OTTO PETERSEN & SØN 
T obaksfirma 
Grundlagt 1855 

Dansk Stoker & Varmekedel Komp.¼ 
Bredgade 58 

Telf. C. 12179 & C. 14809 



Krigen har nænnet sig Lapland. Derfor 
har denne vigtige Del af Sverige, hvor Jor
den gemmer saa mange Rigdomme, faaet 
ny Interesse. - Her er en Skildring af 
hvorledes Sverige arbejder heroppe i det 
høje Nord. 

En 400aarig Spaadom. 

T aplands Vildmarker mellem 64. og 66. Breddegrad 
L i 38 Graders Kulde. Skoven er laadden af Rim
frost, og Solopgangen er knaldende rød som for Aar
tusinder siden. Men i Dag bryder moderne Fabrikkers 
Gungren hist og her den evige Tavshed. For vi er i 
Sveriges Malmfelt, hvis vældige Organisation er vok
set op af Ødemarken - og voksede med amerikansk 
Tempo, da den nuværende Krigs Afspærring satte ind. 
Samtidig byggede de svenske IngeniØrer paa Rekord
tid Verdens længste Tovbane fra Boliden til Kristine
berg. 

Boliden er Centrum for Grubedriften paa hele den 
Strækning langs Skellefte-Elven, hvor Jorden er rig 
paa Guld, Kobber, Nikkel, Bly, Sølv og Zink. Byen 
selv ligger paa et Terræn, hvor Lapperne endnu i 1925 
drog om med deres Renhjorde. Men allerede i 1520 
havde den berømte tyske Læge, Paracelsus von Hohen
heim, der fulgte Kristian II til Sverige, spaaet, at man 
vilde finde Guld ved Skellefte-Elven; og nu er hans 
Spaadom gaaet i Opfyldelse: Heroppe i Ødemarken 
ligger i Dag Boliden som en fuldt moderne By paa 

3000 Indbyggere, alle direkte eller indirekte knyttet 
til Guldgruberne, der i 1932 gav 8.13 Mill. svenske 
Kroner i Overskud. 

Smaa 100 km mod Nordvest boede den Gang den 
nu 80aarige Bonde, Janne Hultins paa en fattig og 
ensom Ødemarksgaard. Men de tunge, søivblanke Sten 
han fandt paa sin stenede Jord, viste en Dag Vej til 
Kristineberg, en af de svenske Grubebyer, der blev 
bygget i det hidsigste Rekordtempo, - i et Kap!Øb 
med den optrækkende Krig, der kun blev vundet saa 
at sige i sidste Sekund. For den 9. April 1940 maatte 
den sidste Damper med franske Maskiner vende om 
ud for Stavanger og søge op til Petsamo. 

Et Mønster-Samfund. 

Hultins Fund blev nemlig fulgt op af Ingeniører, 
der benyttede sig af de mest hypermoderne Hjælpe
midler, som f. Eks. radio-aktive Straaler; og Kristine
berg er nu et kobber- og zinkrigt Anneks til Boliden. 

Den er desuden i Dag en knaldmoderne By med 
1000 Indbyggere, der heroppe midt i Ødemarkens 
Kulde og Mørke bor i hyggelige Smaahuse med Cen
trålvarme, elektrisk KØkken og rinclPn<'fp. V:md DPr 
findes et fælles Marketendei.-i, som leverer de 1000 
Maaltider pr. Dag. Grøntsagerne gror i elektrisk op
varmede Drivhuse; og kollektiv Kartoffeldyrkning og 
Svineavl er i Gang. Der er fastboende Sygeplejersker 

FOLK og VÆRN 305 



flamt Konsultations- og Operationsstue for Lægen fra 
Malaa, der kommer til Byen 2 Gange om Ugen, en 
udmærket Badeanstalt, egen Post- og Telegrafslation, 
lo velassorteredc Butikker og ~ndelig Pt. VPl1Hlru

stct Drandvæsen. 

I Fritiden staar desuden Idrætsbanen og en herlig, 
projektørbelyst SkØjtebane til Indbyggernes Raadig
hed. Om Sommeren bader de i den store swimming 
pool, der er omgivet af kunstig Sandbred; og Vandet 
til den har samtidig tørlagt nogle Sumpe, saaledes at 
Laplands .Skræk, de vældige Myggesværme, overhove
det ikke optræder i Kristineberg. 

I ~Folkets Hus« pranger Brantings Billede over 
Scenen, og Talerstolen er indsvøbt i det svenske Flag; 
her findes tillige Fagfore:µings-Kontorer, Bibliotek og 
Biograf. Huset har kostet 100.000 Kr. og betales ved, 
at hvert Fagforeningsmedlem afgiver 1 pCt. af sin 
LØnning dertil. - Endelig har Frelsens Hær et Hus 
med Mødesal; og Lotterne er, som overalt i Sverige, 
i fuldt Sving. 

Men Kristineberg vilde ikke være fuldt moderne, 
hvis der ikke ogsaa var tænkt paa Faren fra Luften. 
Og det er der. 

Træerne er overalt blevet staaende for at camou
flere Bebyggelsen, og der er gode Beskyttelsesrum. 
For at Flyveralarmen ogsaa skal kunne advare Fol
kene i Gruberne, er den desuden hernede ordnet paa 
den originale Maade, at der slippes ildeluggtende Luft 

Pris Kr. 35,- i 
Vælskbind 

HISIDRIE 
Tekst' Hal Koch 
og Roar Skovmand. 
Billedredaktion, 
Otto Andrup. 

i lekst ot /Jilleder 
Flere Hundrede pragtfulde Reproduk

tioner efter berømte Kunstneres histo

riske Malerier og Tegninger. Trykt i 

stort Gavebogsformat paa svært, kd

deret Kunsttryk.papil og indbundet i 

dybfalset Vælskbind. 

HASSELBALCH 
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ud gennem Luftledningerne; og naar Arbejderne faar 
den i Næsen, ved Lle, at de skal sØge til de under
jordiske Deskyttelsesrum. 

Det fremgaar af alt dette, nt 2clv om de :ivcnnkc 
Grubebyer er vokset frem med en rasende Fart, er 
intet blevet overladt til Tilfældigheder. Der er tvært
imod heroppe i Ødemarkens Ensomhed skabt sociale 
Mønster-Samfund, - og dette gælder ogsaa for Men
neskenes Vedkommende. Af 1200 tilmeldte Arbejdere, 
akcepteres saaledes gennemsnitlig kun ca. 400 og for
inden de faar fast Ansættelse, prØves de ude i Skoven 
og v·ed Haandlangerarbejde. 

Verdens længste Tovbane, 

Men Ødemarken havde ingen Veje; og samtidig 
med, at Gruberne sattes i Gang, maatte Transport
problemet lØses. De gengasdrevne Lastvogne kunde 
imidlertid ikke klare Ærterne; og om Jernbanebyg
ning kunde der paa Grund af Afspærringen ikke være 
Tale. Derfor blev man tvunget til at bygge en 'l'ov
bane fra Boliden til Kristineberg - og den blev med 
sine 96 km Verdens længste. 

Den er bygget af 1500 Mand paa Rekordtid og ved 
Hjælp af de mest moderne Hjælpemidler samt megen 
Opfindsomhed. Ved Maalingerne i Terrænet benytte
de man sig f. Eks. af LyssØjler, som Hærens Projek
tører rettede lodret i Vejret; men selv deres stærke 
Lys blev dog ofte kvalt i den Taage af Iskrystaller, 

Det er ikke 

uden Betydning 

for den bedst mulige Løsning af 

Forsvars-Sagen, at flere og flere 

læse1 Jyllands-Posten cg paavir

kes af Bladets Stilling til denne 

Sag. 

Netto Oplaget var andet Halvaar 

1943: 40,112 og første Halvaar 

1944:43, 787. Stigningen siden 

andet Halvaar 1940 andrager 

ialt 78 pCt. 

Provinsens største Dagblad 
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der fyldte Ltift~n, naar Temperaturen laa omkring de 
40 1:.:uldegrader. 

Til Rejsningen ·nf de Master, som skulde bære To
vene, medgik 20.000 Kubikmeter Beton, 120.000 Sække 
Cement og 2200 Tons Jernkonstruktioner. Af de 503 
Master staar kun 3 paa opdyrket Jord, en fortræffelig 
Illustration til det øde Terræns Karakter, og 13 Ma
ster er rejst paa Betonfundamenter, der er støbt under 
Vandet, efter at Dykkere havde undersøgt Forholdene; 
- paa et Sted ligger Fundamentets Bund endda hele 
14 Meter under Vandoverfladen. 

Over selve Skellefte-Elven sætter Tovbanen i et 
Spring mellem 2 vældige Master paa 425 Meter; og 
medens Staalwirerne blev spændt fra Mast til Mast 
paa hele den lange Strækning, trak vældige, tanklig
nen<le Traktorer alle disse Materialer og de elektriske 
Kabler gennem Vildmarken. Herude maatte Arbejds
holdene tillige kampere i Baraklejre, omgivet af En
somhed, Mørke og Kulde saa godt som nogen Guld-

KÅHLERS KERAMIK 
JlØbes aver lze/e Landet 

A/s Næstved Tidfmde 
Vordingborg Dagblad, Præslo Avis, Møns Dagblad 

16.000 !asie Ahonmmler 

graverlejr i Alaska, - og hele Forbindelsen mellem 
Hovedkvarteret i Boliden og Ingeni,ørerrie ude paa 
Linien foregik pr, Radio. -

Den færdige Bane har kostet 17¼ Mill. Kr., og den 
transporterer 915 >Malmvogne«; der tilbagelægger den 
96 km lange Luftrejse paa 10 Timer. >KØrslen« regu
leres automatisk, baade med Hensyn til Afgang, Af
stand mellem Vognene og andre Detailler. Derfor kan 
hele Driften klares af 30 Mand, som hver Time sender 
50 Tons af Sted, - hvilket altsaa vil sige, at der paa 
et givet Tidspunkt hænger 500 Tons Malm i Tovene. 

* 

Hvad den tyske Læge, der fulgte Kristian II til 
Sverige, spaaede for 400 Aar siden, er saaledes blevet 
til Virkelighed oppe i Laplands Ødemark, - som et 
nyt Vidnesbyrd om den Offervilje, det Initiativ og 
den vældige Energi, hvormed vore Dages Sverige ud
bygger alle sine Fronter. 

Indrog" Varemærke 

PAPIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Olaf Dleller 
Fredorikoborggade 20 

Telefon Central 456 (fire - fem - 11ekø) 
(5 Ledninger) 
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1 den myldrende Vrimmel af Pcnwncr, der bofo1kcr 
VtJrrlm1'1hfatoriens 1,mldiqe Sceneri, hævder Kvinden 
en iojnefaldende Position. Hendes Rolle skifter sta
dif1, rl•m Term 11ru)P, .<Jtorro cllor mindre Betydning for 
den historiske Hamllingsgm1u, mr,n den fonnaar atlld 
at fængsle 7'i1t1rmmm Paa Hfatoriens Tribune ,1taar 
Kv!nden i et særegent 1·omantisk og nialorisk f1kæ1·. 
I mangfoldige SkiTckelsel' træder hun frem: Luoreøia 
Borgia, Maria den Blodige, Eliøabeth, Katharina den 
Anden, Louise de la Valli8re, Madame Montespan, 
Pompadour, Dubarry, kronede Regentinder og fej
rede Maitresses du Roi velcsler med lovindeagtige 
Kongemødre og fromme Kristus brude, Anna af Østrig 
og Isabella den Katolske, Jeanne d' Are og Birgitta. 
Kvinder, der ofrer sig selv for deres Kærlighed, ski/-

tm· m'ld T(11indCT, dm- ofrer alt fnr deres Pliot, Anne 
Boleyn, Lady Godiva, 1Jfa1•y Stuart, Charlotta Corday, 
Lady Hamilton, Maria Walewslw. Fattige eller 1'ige, 
adelige nllcr uadelige - men alle K vinder, som 
hve1' for sig 1tavdt1 pa1wnltgo Egenskaber, dt.'1· m· ty 
pi$ke for deres Køn, og som uden Undtagelse mere 
eller nihu1.rr.t har ,'lat deres Præq pa.a d.en 'l'td nu de 
Omgivelser, i hvillce de virkede. 
- Saadanne Kvinder har ogsaa levet i D an mark. 
I vor Historie træder de imidlertid ikke saa hyppigt 
frem i Forgrunden. Mange spiller deres Rolle helt 
ude i Kulisserne, uden at deres Betydning derfor 
maa undervurderes, og i den følgende Artilcel-Serie 
skal fors'lcellige Typer af Kvi n den i D an
m arks historien sones belyst. 

DCv;nder i Danmarkshistorien 
VIBEKE KRUSE 

D et hænder undertiden, naar man hører om et Men
neskes Sukces i Livet, at man forbavset udbry

der: »Jamen - alt det har da osse været lagt til rette 
for den Mand!« Den paagældende er maaske jævnt 
begavet, har ingen særlig Uddannelse og tilsynela
dende heller ikke nogen særlig blomstrende Ærgerrig
hed eller Energi, og dog er det som alt, hvad kan 
kommer i Berøring med, fØjer sig for ham og lader sig 
beherske af ham; det er som alle Tilskikkelser, der 

Af cand. jur. J. Holten Rasmussen 

møder ham, er Led i en Plan, som, hvad enten han 
vil eller ej, skal føre ham til Karriere, Rigdom eller 
Berømmelse. 

I Danmarkshistorien er der faa Personer, hvis Livs
bane synes i den Grad »forud tilrettelagt« som Vibeke 
Kruses. En Kammerpige, hvis Herkomst fortaber sig 
i et bundløst Dunkel, og som i sin pure Ungdom til
syneladende er gennemsyret af 1600-Tallets tvivlsom
me Tyendementalitet med al dens Uvederhæftighed, 
Letfærdighed og S!adderagtighed, puffes af ydre Mag
ter i en Fyrstes Favn - og udfolder da en saadan 
Fylde af fin Kvinde!ighed og dyb, sund Menneskelig
hed, at hun evner at fastholde Herskerens Kærlighed 
lige til hans DØd mange Aar efter at hans Lidenska
ber er slukkede - uden eet Øjeblik at misbruge den 
Styrke, Skæbnen har lagt i hendes SkØd! - Dette er 
Vibeke Kruses Livsløb. Og saadanne Begivenheder kan 
naturligvis kun tænkes at finde Sted ved Æventyr
kongen Christian den Fjerdes Hof. 

Forspillet. 
Anno 1629 stod det sØrge!ig til i Danmark. Navnlig 

i Jylland. Mange af Købstæderne laa halvt i Ruiner, 
Landsbyer var lagt Øde, Skovene forhuggede, Hande
len gaaet i Staa. Og i København sad en bitter og 
modlØs Konge, som syntes at have udtømt hele sin 
sædvanlige blodrige Handlekraft i den afmægtige 
Kamp mod Wallensteins vældige Hære. Christian den 
Fjerde saa klart, at hans Rolle i Europas Storpolitik 
var udspillet. Gustav Adolf af Sverrig havde overtaget 
den. Christian den Fjerdes Udvikling var gaaet i Staa. 
Hans Politik er fra nu af usikker, vaklende og kort
sigtig. Tungt vejer det ogsaa, at hans personlige For
hold er uordnede og ulykkelige. 

Kongens Ægteskab med Anna Cathrine af Branden
burg havde været stilfærdigt, men lykkeligt. Efter 
Dronningens DØd skejede han imidlertid ud i et løs
sluppent Frilleliv, men dette blev afbrudt den Nyt
aarsdag i 1616, da den adelige Jomfru Kirstine Munk 
»kom til ham udi Ægteskab« - ganske vist til venstre 
Haand. 17 Aar hvilede let paa Kirstines ranke Skuldre, 
ædle var hendes Ansigtstræk og Lokkerne lyste som 
Honning - men hendes Sjæl var sortere end Natten. 
Lunefuld, usædelig, helt igennem moralsk fordærvet 

Jacob von Doordt: Kristian IV. 1611. 
Tilh. Den kgl. Malerisamling, Amalienborg. 



J>P.t.flr TnaJ.-n.,.: Krl~tlAn TV f)g T>ronning Anna 
Ko.tarluo. (Roecuborg), 

1H:1.F1d1:m lydP1 Ji1ftP1iid1?-!ll! mild'-"!!tP Dom 
over den 38-aarig-e Christians »treschere 
femme«. De .tørste fjorten Aar forlØb Sam
livet ret harmonisk. 2 Sønner og 8 Døtre 
fØdte Kirstine sin :i,dyre here och troe hus
bonde«, og da Kongen rykkede ind i Tre
diveaarskrigens Tyskland fulgte hun ham 
og Hæren - og her gjorde hun Bekendt
skab med Rhingreven Otto Ludwig af Salm, 
der var Oberst for et hvervet Rytter
regiment. 

Han og Kirstine var jævnaldrende. Et 
Saar i Armen gjorde ham imidlertid ukamp
dygtig, og han fordrev en Del af sin Rekon
valescens i Majestætens Telt. Efter Neder
laget drog han med til Danmark, og vi er 
nu tilbage i Sommeren 1629. Stillingen ved 
Hoffet beskriver Christian den Fjerde selv 
i et af sine djærve Breve: »ligesom ingen 
kan læse Trosartiklerne som han bØr uden at nævne 
Pontius Pilatus' Navn, saa kan ikke heller tales om 
Fru Kirstens Horeris Begyndelse, Middel eller Ende, 
uden at Rhingrevens Navn bliver nævnet!« 

Skandalen var aabenlys, men Kongen bed Skammen 
og Vreden i sig. Han vilde for sine Børns Skyld ikke 
aabenlyst indrømme, at han »stoed med bred Hat 
paae«. I Længden var Stillingen dog uholdbar. Kir
stines Frækhed voksede med en saadan Hast, at Slad
derens Budstikke havde MØje at fØlge med. Kirstines 
Tjenestepiger var vel orienterede, især en vis Vibeke 
Kruse. Vibekes Tunge spillede saa rapt som Pernilles, 
men iØvrigt savnede hun ganske den friske Godliden
hed, der karakteriserer det Holbergske Fruentimmer. 
Ingen kendte hendes Oprindelse; hendes Medtjenere 
mumlede, at hun var Datter af en Kohyrde - en Pro
fession, der dengang rangerede lige med Rakkerens -
men forresten interesserede ingen sig særligt for Vi
beke Kammers. Mere interessante Hændelser paagik. 
Kongen tabte endelig Taalmodigheden, og det kom til 
et aabent Brud mellem ham og Kirstine. Denne blev 
forskrækket, Rhingreven forlod skyndsomst Landet, 
og Kirstine afskedigede alle sine Tjenestepiger, der
iblandt Vibeke Kruse. 

Men nu greb stærkere Magter ind i Vibekes Skæb
ne. Kirstines Mor, Fru Ellen Marsvin, havde længe 
med Bekymring iagttaget det spændte Forhold mel
lem Datteren og Svigersønnen. Ganske vist herskede 
der just ikke Ømme gensidige Følelser mellem hende 
og Kirstine, men Kongen havde overladt den erfarne 
Adelsfrue Opdragelsen af sine Børn - og det var ikke 
ringe Summer han i Uddannelsesøjemed overlod hen
de at forvalte. Ellen Marsvin satte sig derfor som 
Maal dels at bortlede Kongens Tanker fra sin Hu
strus TrolØshed, dels udadtil at begrunde Kirstines 
skamløse Forhold i et tilsvarende fra Kongens Side. 
Til den Ende tog hun Vibeke Kruse i sin Tjeneste, og 
nnPn Rh1sPJ stra>htP hnn Pftf'T at anstiftP Pn Forhin
delse mellem Christia11 den Fjerde og Kammerpigen. 
Vibeke var tilstrækkelig kØn, og Ellen Marsvin ansaa 
hende for at være et lydigt Redskab i sine Hænder. 

I Maj aflagde Kongen Ellen Marsvin et Besøg paa 

hendes Gaard Kjærstrup paa Taasinge. Han var ved 
at udskibe sig fr.a Svendborg for at sejle til Angel. 
Ellen forestillede Vibeke for ham, men hans Interesse 
vaktes ikke synderligt. Da satte et voldsomt Skybrud 
ind. Flaadens Afsejling blev forsinket. Det regnede 
Dag og Nat. Majestæten kedede sig. 

»Svigersønnernes Parti«. 

Efter Hjemkomsten fra Angel fortæller Christian 
den Fjerde selv, hvorledes han fattede Kær]jghed for 
Jomfru Vibeke. Forsaavidt var Ellen Marsvins Anslag 
lykkedes, men samtidig med at Kongen<fØrte Vibeke 
med sig til København betydede han sin:Svigermoder, 
at enhver fremtidig Indblanding fra hendes · Side i 
Forholdet var uønsket. Ellens Vurdering af sin Kam
merpiges Karakter holdt nemlig ikke Stik. I Løbet af 
kort Tid befæstede Vibeke Kruse sin Position ved 
Hoffet. Hun erkendte sig Begrænsning og holdt sig 
klogt tilbage fra al offentlig Fremtræden. Helst op
holdt hun sig paa Rosenborg, hvis landlige Idyl pas
sede hende bedre end det skumle Københavns Slot, 
hvor Hoffet havde sit Hovedsæde. Rosenborg var og
saa Kongens Yndlingsresidens. Han havde selv ladet 
det bygge. Rosenborg betød for ham et Minde om hans 
Ungdoms Regeringsaar, da hans Styre endnu tegnede 
lykkeligt, og da han som Bygmester satte sit uudslet
telige Præg paa Hovedstaden. - Samværet med Vi
beke Kruse paa Rosenborg, hvor han kunde pusle med 
sine mekaniske Sysler, den sindrige Vindebro, Hejse
stolen og Talerørene fra Kældre til Kviste, rummede 
en sjælelig Afslappelse og Adspredelse for den be
sværede Regent, der i betydelig Grad var medvirken
de til, at han i 30ernes Modgangsaar, trods alt, for
maaede at genvinde noget af den selvtillidsfulde Kraft, 
som 20ernes ulykkelige Krig havde havde tæret saa · 
haarnt paa. 

Ikke alene maatte Christian den Fjerde i disse Aar 
kæmpe mod urolige og uberegnelige Forhold udadtil 
- ogsaa indadtil herskede Opløsning og Splittelse. 
Stænderstridigheder begyndte at spire, Bønderne 
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Eliønboth nf Fmnl1rig, gift 
med Philip II af Sverige. 
(Efter De Ja llfosangere.) 

Kvindedragter fra Vibeke Kruses Tid 

Catharina af Medicis. 
(Efter· .:>e la Mesangere.) 

Maria Stuart. 
(Efter De la 11resangere.) 

spændte prøvende Rygmusklerne under Vornedska
bets Aag, og Adelsstanden var i rivende Forfald. Til
bøjelighed til Overdaadighed og Luksus tog Over
haand, Drik og Usædelighed gjorde en brat Ende paa 
mange Slægter. Hoffet selv kom i Modsætningsforhold 
til Kongen. Med overordentlig Forudseendhed havde 
Christian den Fjerde søgt at grunde et »Svigersønner
nes Parti« indenfor Rigsraadet ved at gifte Kirstine 
Munks· Døtre med unge og handlekraftige Adelsmænd. 
Af størst Betydning var Christianes Ægteskab med 
Hannibal Sehested til Nøragergaard og Leonora Chri
stinas Formæling med Corfitz Ulfeldt. Men Ulfeldts 
Ærgerrighed drev ham snart til at gaa sine egne 
Veje, der ikke fulgte Kongens, og Hannibal Sehested 
følte sig frastødt af Kongens Forhold til Kirstine 
Munk og den Behandling, hun lod hende blive til Del. 

Det var aldrig lykkedes Kirstine Munk at genvinde 
sin Plads ved Kongens Side. Gang paa Gang forsøgte 
hun derpaa, men stadig viste Kongen hende tilbage. 

vi glæder Os til den Dag, da vi 

otter i fuldt Omfang kon levere 

FJyglor og modatne smna. Kraverar. 

lndtll da heder vi om Overbæ

renhed. 

ANDREA~,1-R1· TENSEN 
Piano• og Flygelfabrik 

Hovedudsalg: ~' Vimmalskallel 42 
C.6493 København 
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Det var ham umuligt at glemme hendes Utroskab, 
omend han aldrig naaede til Bunds i Affæren. Aarene 
igennem fremsatte han de samme Sigtelser, og hver
ken Kirstine eller Ellen Marsvin, der nu helt havde 
taget Datterens Parti, kunde modbevise dem paa over
bevisende Maade. Desuden befandt Kongen sig saa 
vel i Samlivet med Vibeke Kruse, at han ikke Ønskede 
at gøre nogen Forandring. Vibeke havde fØdt ham en 
SØn og en Datter, og ved Siden af Leonora Christina 
blev Ulrik Christian (GyldenlØve) den aldrende Kon
ges Yndlingsbarn. 

Naturligvis ansaa »Svigersønnerne« Vibeke for de
res værste Fjende. Ogsaa Ulfeldt paatog sig nu Kir
stine Munks Sag som sin. Med en vis Ret maatte han 
fØle det som en Skam, at han Svigermoder var forvist 
fra Hoffet og lovede i et Slng;, Fangcrn,lrnb pun sine 
Gaarde Boller og Rosenvold. Men Kongen hævdede, 
at omend Kirstine undertiden havde Husarrest, fØrte 
hun dog i det hele en Tilværelse som »en stor Prind
sesinde«. Hun havde da ogsaa stadig bevaret sin Titel 
Grevinde af Slesvig og Holsten, og hun nævntes sta
dig i Kirkebønnerne for det kongelige Hus. 

Blev Vibeke I{ruse forgivet? 

I Modsætning hertil stillede Vibeke Kruse ingen 
Krav om offentlig Anerkendelse. Hun fik ingen Titel, 
og hendes Deputat oversteg ikke 600 Rigsdaler aarlig. 
Til Gengæld skænkede Kongen hende Godset Bram
stedt i Holsten, men hun viste større Glæde, da han 
anviste hende en Lysthave udenfor Østerport. Hendes 
Indflydelse paa Kongen var uomtvistelig. Den franske 
Gesandt de la Thulliere skrev eng.ang hjem, at »Kon
gen lader sig beherske af denne Kvinde, han har hos 
sig«. Hun stod paa en god Fod med Dronning Amia 



Cathrines Børn. Da den senere Frederik den Tredie 
som ung Hertug engang paa sønlig Vis forsøgte at 
»slaa« sin Jl'ar for f't stØrrR Økonomisk 'l'ilskucl, paa
lagde han indstændigt sin Talsmand Hans Bremer 
først at »negociere Sagen« hos Vibeke Kruse. 

Vibeke ledsagede ligeledes altid Kongen paa den
nes Inspektionsrejser i Norge og Holsten, og i 1644 
oplevede hun vel den største Triumf, idet Christian 
den Fjerde ved Udrustningen af det navnkundige 
Skib »Trefoldigheden« lod indrette en særlig Kahyt 
til hende paa Agterdækket - ved Siden af sin egen. 

Allerede i 1646 kom det imidlertid til det alvorligste 
Sammenstød mellem Vibeke og Kirstine Munk. Kon
gen havde endelig indrømmet Kirstine en ret vidt
gaaende Frihed, som nu benyttedes til en Rejse »henad 
Altona«. Paa Vejen mØdte hendes Karosse en Vogn, 
der fØrte Vibeke tilbage fra Holsten, og der skete da 
det, som Sveriges Resident i Danmark, Magnus Durel, 
omtaler, at Kirstine »kj0rde uybecke Krusse f5r sig 
utur wfigen<<. I sin Forbitrelse lod Kong_en Kirstine 
indespærre paa Boller, men denne Medfart vakte 
stærk Misfornøjelse blandt hele den hØjere Adel. 
Situationen blev yderligere spændt ved, at Vibeke 
Kruse kort efter blev heftig syg og ikke veg tilbage 
for at erklære som sin Overbevisning, at enten havde 
Kirstine Munks Slægt søgt at forgive hende, eller 
ogsaa havde Kirstine selv »forgjort« hende! 

Vibeke kom aldrig rigtig over dette Sygdomsanfald, 
og da Kongen i Februar 1648 laa for DØden paa Ro
senborg, var hun selv bundet til Sengen i sit Kam-

mer af en svær Feber. Christian den Fjerde dØdc om 
Eftermiddagen den 28. Endnu samme Aften lod ID
fol<lt. VihPkf' KrnsPs Gods forsegle og jog hende oa 
Datteren, 11.!hsabeth Sofie, bort fra Slottet. Kun en 
tarvelig Postvogn, forspændt med en rØd og en hvid 
Hest, stilledes til dere Raadighed. Men dermed var 
»SvigersØnnerne«s Hævntørst ikke slukket. 

I April krævede Hannibal Sehested og Ulfeldt, at 
Rigsraadet »efter kort Proces« (d. v. s. uden Vidne
førsel) skulde lade VibekesKruse »vederfare hvad Ret 
medfører« paa Grund af »hendes Løgne og Bagvaskel
ser mod Fru Kirsten Munk«. Rigsrnndct vilde dog 
ikke gaa med til en saadan Procesmaade, men utvivl
somt var der blevet rejst Sag, hvis Vibeke Kruse ikke 
var dØd en Uge senere. Og selv efter Døden undgik 
hun ikke ganske Svigersønnernes Hævn. Da hendes 
Lig skulde i Jorden, lod Ulfeldt det »paa Rakkervis« 
lægge paa »en foragtelig Vogn«, og Klokken 12 om 
Natten blev det fØrt udenfor Byen og1 uden Klokke
ringning eller andet kirkeligt Ceremoniel, begravet 
paa en Fattigkirkegaard. 

* 
Men Vibeke Kruses Minde fik Oprejsning gennem 

hendes Børn. Elisabeth Sofie blev en god Hustru for 
den dristige Feltmarskal Claus Ahlefeldt, og den 28-
aarige Ulrik Christian GyldenlØve vil altid blive hu
sket som Lederen af Københavns Forsvar under Sven
skernes Belejring. Det Mod, han udviste under Storm
angrebet, blev i Styrke kun overgaaet af den Kraft, 
hvormed han Gang paa Gang værnede sin Mors Ære. 

Børnerig Adelsfamilie ved Maaltidet. (Gammelt Stik). 
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SVERIGE 
Krigen er kommet Sverige tæt

tere ind paa Livet, og Beredskabet 

er derfor større end nogensinde. 

Billede 1 viser svensk Hjemme

værn under en Øvelse ved Stock

holm. Endelig viser Billede 2 en 

Sommerdag paa Ålandsøerne, -

et Omraade, som svensk Udenrigs

politik altid har haft sin Opmærk

somhed rettet mod. 
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Vinterkrig 
For 6. Gang under denne Krig 

maa Tropperne mØde Vinterens 
Strabadser og indrette deres Krigs

fØrelse efter Sne og Kuldegrader. 

Men Sne er ikke alene en Hin
dring den kan ogsaa bruges til_ at 

skjule Miner, saaledes som Bille
det viser ( 1). Den kan tillige gøre 

Transporten lettere, saaledes som 
det fremgaar af Billede 2, hvor 

tunge Vaaben og Ammunition 

transporteres paa en lille Daad, 
forsynet med Skinner. 

Derimod er det vanskeligt at 

faa de saarede tilbage gennem den 
dybe Sne i det vilde, skovklædte 

Terræn; og her maa de ovennævn
te Baade derfor ofte fungere som 

z.Ambulancer«, mØjsommeligt truk
ket af Soldaterne selv (Billede 3). 
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HANS LYSTRUP 
VÆRKSTEDERNE 
PI 1-,,GAL,.LE 5·? •KØBE NHAYN F. 

Bedre og mere moderne Værksteder .findes ikke 
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Hvad forestiller 

dette 
Billede? 

Det er Svæveplaner, der er 

transporteret paa Skib fra Ameri

ka til England. Her er de pakket 

ud paa en Flyveplads; og naar 

Vingerne hægtes paa Kroppen, er 

de klar til Anvendelse. 

,,En Folkebog om Landets Forsvar" 
Berlingske Ti<len<le 

»FORSVARSBOGEN« 

,,Den har en Mission at opfylde." 

Nationo.lti<lcndc 

,,En Bog, der har Bud til enhver." 

Berlingske Tidende 

"Ikke mindst IVIedlemmerne af det 

yngre Slægtled vil betragte ,,Forsvars

bogen" som et Værk, der er skrevet 

for den og maa læses af den." 

Social-Demokraten 

260 Sider - r6o Billeder - 3 Kr. 35 Øre 

GYLDENDAL 



CAMOUFLAGE 

Krigsskuepladserne strækker sig 
fra det kolde Nord til det varme 
Syd; og her kan Camouflagen rig
tigt tages i Brug. 

Billederne viser en Soldat, der 
har formummet sig som et Korn
N eg (1), og et Pansertog, der lig
ner en bevokset Skrænt (2).-En
delig viser Billede 3, hvorledes et 
Batteri kan forvandles til en til
syneladende Idyl. 
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TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

Wreding~ltt ~tlbmbt 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

IC 

Læ• Oplægningsanvtsnmgen 
igennem en Gang til, nanr et 
Stykke af 'l'a.get er la.gt. Det 
er billigst at 1·ette en even
tuel Fejl med det samme. 

'?J, l ~ ') ... rr ~ .,• ~l_,,_,,,.__ 
- . ·---p.t.'•~- - -
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