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SEOLEK 
.oi V .æhJ'tene 

undervurderes, saa lidt som den Tanke paa Forhaand 

skal afvises, at denne civile Undervisning med Fordel 

baade kan ændres og udbygges«. 

>Folk og Væ rn«s Artikel i November-Numret: 
>Fortid og Fremtid i F olk og Værn-Arbejdet«, 
har affødt op mod :200 Art ikler i Dags- og Fag
pressen, der alle i H ovedsagen g iver deres Til

slutning til vor e Arbejdslinier for Fremtiden. 
I Anledning af nogle Indvendinger i »Den dan
ske R ealskole«, der er Organ for Danmarks Rea l
skoleforening, gøres her et P a r Bemærkninger. 

Det er meget værdifuldt for Folk og Værn-Arbejdet 

--- ------ ---------- - - __) at kunne konstatere Tilslutning og Forhandlingsvilje 
paa saa væsentlige Punkter, ikke mindst naar det som 

Det er baade interessant og glædeligt at se Den dan

ske Realskole, der er Organ: for den private og den 

kommunale Mellem- og Realskoles Lærerstab, paa 

vægtige Punkter tiltræde de Synspunkter, Folk og 

Værn har gjort sig til Talsmand for, selv om der i 

Kommentarerne findes et Par Misforstaaelser, som 

disse Linier gerne vil bringe Klaring i. 

D. d. R.s Redaktion fastslaar Enigheden om, at Sko

len ikke skal militariseres, og fortsætter efter at have 

omtalt Muligheden af Militærets Ungdomsskole, d. v.s. 

Rekrutskole med tilsluttet Civilundervisning i Med

borgerkundskab, at >saafremt der hermed i Almin

delighed er tænkt paa, at de Mennesker, der skal være 

Soldater, kunde have godt af at modtage Civilunder

visning foruden den militære, kan der næppe 1·ejses 

Indvendinger mod Tanken« (udhævet af os). Senere 

i Artiklen omtales de forskellige Eksperimenter med 

Hensyn til Civi~undervisning, bl. a. Landstormen, og 

Redaktionen forts.ætter: >Dens Betydning skal ikke 

her drejer sig om D en danske Realskole og dens Red-

aktør, Skolebestyrer Hans J . Hansen, hvis Ord har 

Vægt i vide Skolekredse, langt ud over Realskolens. 

Det, der ifølge D. d. R er dens Redaktion og Folk og 

Værn-Arbejdet imellem, vil sikkert ved nærmere 

Drøftelser vise sig at være ret uvæsentlige Forhold. 

Hovedsummen af Indvendingerne er, at Værnenes 

Civilundervisning ikke kan erstatte Ungdomsskolerne, 

og at denne Undervisning kun kan komme de ind

kaldte til Gode. 

* 

Til den første Indvendin g er der meget bestemt at 

sige, at Folk og Væ rn-Arbejdet aldrig har drømt om, 

ej heller talt og skrevet om, a t Rekrutuddannelse med 

Civilundervisning skal kunne erstatte nogen Form for 

Ungdomsskole . Tværtimod mener Folk og Værn-Ar

bejdet, at den militære Undervisning skal have store 

Muligheder for at vække de unges Lyst til Videre-
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udvikling ved faglige og almene Højskoler, og hvor hvad der medførte, at Rekrutterne ofte kom trætte til 

Lysten er til Stede, stimulere og forøge den. Civilundervisningen, har baade de civile og de mili-

Paa eet Omraade mener Folk og Værn-Arbejdet 

dog at kunne blive en særlig Slags Ungdomsskole, idet 

Værnene blandt de indkaldte i stor Udstrækning faar 

de unge, der siden deres Folkeskolegangs Afslutning 

ikke har taget eller har haft i Sinde at tage nogen 

skolemæssig Uddannelse, men netop disse undervis

ningssky har mere end nogen anden en Civilunder

visning behov. 

Den Skole, som de undervisningssky kommer til at 

gennemgaa ved den omhandlede militære og civile 

Uddannelse, vil af forskellige Grunde være velegnet 

for disse specielle Rekrutter. De er i en psykologisk 

heldig Alder, omkring de tyve, saa sandelig ikke 

skoletrætte, da det er en fem-seks Aar siden de for

lod Skolen; de har endnu ikke naaet at stivne, men 

har en, tit leddeløs, Appetit paa Livet, som baade 

kan udnyttes og reguleres ved den rent militære Ud

dannelse, der udvikler deres fysiske Form, deres Selv

disciplin, tekniske Sikkerhed, Snarraadighed og An

svarsfølelse; da Civilundervisningen ikke er den mili

tære Uddannelses Alfa og Omega, bliver de desuden, 

selv om de ikke er i Topklassen hos Civillæreren, ikke 

blandt Kammeraterne deklasseret, men kan ved Fær

digheder paa andre af Uddannelsens Omraader hævde 

sig, et Forhold, som enhver, der har med Ungdommens 

Opdragelse at gøre, forstaar at vurdere. 

Derfor er Muligheden for gennem Civilundervisnin

gen at give de Undervisningssky Kundskaber og Im

pulser langt større end gennem Skoleformer, hvor man 

udelukkende eller i hvert Fald i fremtrædende Grad 

henvender sig til de unge ved Tale og Læsning, der 

paa disse m1ge virker som Abstraktioner, hvad der er 

deres Psyke inderlig fjernt. Endelig kommer de mest 

undervisningssky fra et eller andet praktisk Arbejde, 

det være sig aldrig saa ringe, og det vil jo sige, at de 

har gjort mange Erfaringer om Samfundet og Sam

fundslivet; disse Erfaringer skal komme dem til Gode 

i Civilundervisningen, blandt hvis Formaal ogsaa dette 

maa være: at hjælpe de unge til Rette ved at vise 

dem Pligter, Opgaver og Rettigheder. 

Helt uden Erfaringer om den blandede militære og 

civile Undervisning og Uddannelse staar man nu hel

ler ikke. Ved Landstormen, der dog kun uddannede 

Folk til militær Bevogtningstjeneste bag de kæm

pende Tropper, er Forsøget foretaget, og skønt Ud

dannelsen der kun varede to Maaneder og den mili

tære-sportslige Træning var alt for stærkt forceret, 
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tære Lærere Erfaringer for, at der kan gives en i 

enhver Henseende forsvarlig og lønnende Uddannelse 

ved Rekrutskoler. 

* 
Den anden af D.d. R.s Indvendinger, at Civilunder_ 

visningen kun vil komme de indkaldte til Gode, er 

selvindlysende rigtig. Hvor mange det saa vil blive, 

maa Fremtiden vise; formentlig skal Indvendingen 

dog heller ikke forstaas derhen, at naar alle ikke kan 

faa denne Undervisning, bØr den heller ikke indføres 

ved Værnene. Den fulde Konsekvens deraf vilde jo 

være, at al Undervisning udover den skolepligtige 

Aldeir bØr afskaffes, en Konsekvens, som hverken 

D. d. R. eller noget andet Skoleblad vil trække. Af

gørende er det blot, at de, der indkaldes, faar det 

Gode, som den blandede Uddannelse kan yde dem; og 

det vil altid blive en ikke ringe Del af Ungdommen, . 

som kommer gennem denne Uddannelse, hvis Civil

undervisning bliver enten et Supplement til Rekruttens 

tidligere (eller senere) Ungdoms- eller Højskoleunder. 

visning eller hans eneste Form derfor. 

Da Folk og Værn-Arbejdet saaledes ikke paa nogen 

Maade tænker sig, at Værnenes blandede Uddannelse 

skal erstatte andre Ungdoms- eller Højskoler, men 

tværtimod vil støtte disse, maa man, ikke mindst af 

Hensyn til dem, for hvem den blandede Uddannelse 

bliver deres eneste Ungdomsskolegang, være beret

tiget til at kalde Uddannelsen for en Art Ungdoms

skole, fordi den ganske som for Eksempel en Land

brugs- og HaandværkerhØjskole forener praktisk og 

almen Uddannelse. 

Der er altsaa fuld Enighed mellem D. d. R. og »Folk 

og Værn« om, at Værnenes Ungdomsskole ikke paa 

nogen Maade skal overflØdiggØre de bestaaende Ung

doms- eller andre Skoler. Den skal tværtimod støtte 

dem og bygge videre paa deres Arbejde. 

Der er sikkert tillige Enighed om, at Samfundet 

gennem en Værnenes Ungdomsskole har en oplagt 

Chance for at faa ogsaa de undervisningssky unge 

i Tale, og maaske i mange Tilfælde vække deres Lyst 

til senere at sØge til civile Uddannelsesskoler. 

Lærere og Befalingsmænd har derfor paa disse Om

raader et fælles Arbejdsfelt, der indbyder til Sam

arbejde, saaledes at de kan »løfte i F lok« - og der er 

intet, »Folk og Værn« hellere vil yde sit Bidrag til. 

N 

d.f Sekretær 1 Finansministeriet, cand. theol. BENDT FRrrs 

Det vil i Aartierne efter denne Krigs Afslutning 
næppe fØles som noget usædvanligt, hvis man 

midt i en fremmed Storby træffer endogsaa betydelige 
Ruiner af større Bygninger. 

Anderledes forholdt det sig i 1934, da Inspektions
skibet »Ingolf« foretog sin Jomfrurejse Nordatlanten 
rundt. Det gjorde den Gang et uforglemmeligt Ind
tryk midt i den straalende og livlige portugisiske 
Hovedstad, Lissabon, at blive stillet Ansigt til Ansigt 
med en vældig Kirkeruin, paa een Gang dybt tragisk 
og af ophØjet SkØnhed. Det var ingen ny Ruin, og 
ingen Brandspor anedes paa de hØje Mure. Vildvinen 
var naaet op til de øverste Rester af de slanke gotiske 
Loftshvælvinger, .og skønne Blomster havde bidt sig 
fast i det smuldrende Kirkegulv; med Solen straa
lende ind gennem de gabende tomme, men ædelt for
mede Vinduer og med Himlen lysende over de lette 
Loftsbuer gjorde hele Interiøret næsten et stærkere 
Indtryk end det mest fuldendte Kirkerum. 

Hvem kunde dog have tilintetgjort denne herlige 
Bygning? Ja, Diskussionen herom kom, saa utroligt 
det end kan lyde, til at præge Alverdens filosofiske og 
teologiske Debatter, i Skrift og Ord, i den sidste Halv
del af det 18. Aarhundrede, - lige fra den Dag, Kata
strofen indtraf: Jordskælvet i Lissabon 1. November 
1755. Paa ganske kort Tid kastedes paa denne Dag 
9000 af Lissabons Bygninger i Grus, mens 30.000 Men
nesker knustes til dØde i Ruinerne, - en Katastrofe 
af en saadan Pludselighed og med et saadant Om
fang, at selv vore Dages hØjeste Teknik maa renon
cere paa at præstere noget tilsvarende. 

Mange Steder i Lissabon aner man endnu Sporene 
af Jordskælvet, mest dog maaske gennem de store 
Foranstaltninger, der i Tidens LØb er gjort for at 
genskabe Byen: Anlæg af imponerende Boulevarder 
tværs gennem Byens Midte, lige ud til Havnekajen, 
Indretning af skØnne Pladser og Opførelse af Byg
ningsværker, der søger at staa Maal med dem, der 
tilintetgj ordes. 

Op og ned ad Højene 
Fuldt saa stærkt som alt dette var det dog maaske 

i fØrste Omgang Byens Beliggenhed, der gjorde Ind
tryk paa en Orlogsgast fra det flade Danmark. Lissa
bon er anlagt h en over en Række betydelige HØjder 
og lave Dalstrøg, og man maa vistnok selv ligefrem 
opleve Byen for ret at fatte, hvad dette medfører af 
Forhold, der for en Dansk er fremmedartede, ja me
get pudsige. 

Det er nødvendigt, for at overføre Billedet f. Eks. 
paa København, at forestille sig, at man fra Kongens 
Nytorv kan kigge op over de hØje Huse rundt om 
Pladsen, op til et hØjtliggende Østerbro, og iagttage, 
hvorledes Livet pulserer deroppe; eller at man fra 
Raadhuspladsen kan se næsten lodret ned paa Vester
bro eller Nørrebro, ned i alle Gaderne og Gaardene. 
Og at man, for at komme derned, maa gaa ind i en 
Kæmpeelevator, der i rivende Fart suser fra den ene 
Plads ned til den anden i langt mere end Rundetaarns 
Højde; - hvis man da ikke vælger Tandhjulsbanen, 
der er langsommere, men billigere. Man kan ogsaa i 
Fantasien tænke sig, at Strøget fra Raadhuspladsen til 
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Kongens Nytorv mangfoldige Steder er afbrudt af 
stejle Trappestrækninger paa en Snes Trin ad Gangen, 
saaledes at ogsaa Hustagene 1angs Gaden indbyrdes 
danner en vældig Trappe; Stueetagen i det ene Hus 
ligger i Højde med 1. Sal i det næste, og denne igen 
med 2. Sal i det fØlgende o. s. v. Saadanne Niveaufor
skelle midt i en Storby giver Perspektiver i Gade
billedet og store Panoramaer, men kræver unægtelig 
ogsaa større Energi hos Gaagængeren paa Gaden, end 
vi er vant til. 

Det allerførste Billede af Lissabon fik dog Orlogs
gasterne ved Indsejlingen til Byen hin pragtfulde 
SØndag Morgen den 13. Juni 1934. Et Stykke udenfor 
Havnen passerede »Ingolf« paa nært Hold Lissabons 
Kronborg, omend i langt mindre Format, Fæstningen 
Beiem, der, bygget i lyst Materiale, skyder sig frem 
paa en Pynt i den brede Tajo-Flod. Tæt ved dette 
Sted startede V asco da Gama i 1497 sin berømmelige 
Rejse, der fØrte ham den indtil da ukendte Vej syd 
om Afrika til Indien, og hvorfra han to Aar senere 
vendte hjem, medbringende en Skibslast, der ind
bragte det 60-dobbelte af samtlige Ekspeditionens Om
kostninger. Vasco da Gama ligger da ogsaa begravet 
i den pragtfulde Santa Marta-Kirke lige ved Belem
Fæstningen. 

Kort efter at Fæstningen var passeret og Salutterne 
mellem »Ingolf« og denne havde runget ud over 
den morgenstille Flod og den endnu slumrende Ho
vedstad, aabnede Udsigten over Lissabon sig helt. I 
Morgensolen knejsede snart hele den langstrakte By, 
pompøst udbredt over sine syv Bjærge; og allerede 
mens Skibet fortøjede ved Kajen, oprulledes en 
Række fremmedartede Billeder for Øjnene af de nys
gerrige Orlogsgaster. 

Et helt lille OplØb samlede sig hurtigt paa Kajen, 
og mest fangedes Blikket her af en k æmpestor, kul
sort Neger, der næsten truende ludede ind over LØn
ningen paa Skibet. Hans Tilsynekomst resulterede om
gaaende i en Række gensidige LØfter mellem Bas-
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Æslet og Muldyret spiller i Lissabons 
Gadebillede en langt større Rolle end 
den trehjulede Transportcykle hos os. 

serne om at nyde den forestaaen
de Landlov gruppevis; ingen fØlte 
Trang til paa egen Haand at bin
de an med et Uhyre som denne 
Neger. !Øvrigt var alle de· Ansig
ter, der nu nysgerrigt betragtede 
os, gustenmØrke i LØden, med 
skarpe, markerede Træk ; rent 
umiddelbart syntes de alle mere 
eller mindr e at minde om den 
spanske Ekskonge, Alfonso. In
golfs Besætning maa for denne 
Forsamling have taget sig ud som 
en sælsom Skare Blegansigter. 

De gamle Karosser 
Ud paa Eftermiddagen samme Dag vovede første 

Hold Landlovsgaster sig fra Borde. Næppe var vi 
naaet over Landgangen, fØr vi blev standset af nogle 
Mørkhuder, der ivrigt gestikulerende klargjorde for 
os, at de ønskede at optræde som Fremmedførere; vi 
betakkede os og entrede hurtigt den fØrste flotte 
Sporvogn, der passerede forbi Anlægspladsen i Ret
ning mod Lissabons Centrum. 

Spændende var dette Øjeblik, hvor alt duftede af det 
fremmede. Allerede Sporvognens Udseende var usæd
vanligt, særligt paa Grund af en gigantisk Kofanger 
paa halvanden Meters Bredde, der meget lignede en 
god dansk Havebænk, i Kollisionstilfælde aabenbart 
med Plads til 5-6 uheldige Trafikanter ; og det kW1de 
nok gøres nØdig, da Sporvognen susede af Sted om
trent med S-Togs Fart. Sæderne inde i Vognen var 
særdeles magelige, vidunderlig blØde, og betrukne 
med den nydeligste Straavævning, finere end nogen 
Damehat derhjemme paa Strøget; de virkede selv 
gennem det tykke UniformstØj herligt kØlende i Var
men. Lige foran os sad en yndig Portugiserinde med 
en lille Dreng; denne forsøgte at faa en Samtale i 
Gang med de fremmede Marinere, og efter bedste 
Evne prøvede vi paa at tilfredsstille ham; men 
overraskende virkede det unægtelig, at Drengen, Øjen
synlig tilskyndet af Moderen, trykkede et Kys paa 
Kinden af hver af os, fØr han gik; vi blev ubeskrivelig 
flove og forlegne, omend det straks efter kreperede 
os, at ikke Moderen selv havde udfØrt sin Plan. 

Det er vel næppe sædvanligt, at Orlogsgaster paa 
Landlov i en fremmed By opsøger Musæer og Sevær
digheder, men i dette Tilfælde var en fransk Turist
bog anskaffet og studeret længe fØr Marinetjenestens 
Begyndelse, en god Hjælper til at finde det bedste 
frem i den kort tilmaalte Tid. 

Et af disse Besøg gjaldt noget saa usædvanligt som 
et kongeligt Karosse-Musæum. I en stor Hal fandtes 
her Verdens fornemste Samling af aarhW1dredgamle 

Akvæduktens Buer løfter sig højt over 
Lissabons Gader, Huse og Kirker. 

Køretøjer, - 30 ialt; en Samling, 
der een Gang for alle gjorde 
Kaal paa den Illusion, at Nutidens 
luksuøse Automobiler skulde re
præsentere det mest udsøgte. Al
deles ikke! Her fandtes kolossale 
Firspands-Kareter, saa hØje, at 
de entredes ad magelige Trapper, 
og med saa dybe og rigelige Sæ
der, at selv de største Øreklap
stole maa melde pas. Elfenben, 
Alabast, forgyldte Karme og 
skØnt slebne Spejle, kostelige 
Skulpturer, fantasifulde Malerier 
i Vægge og Loft, Hynder af 
Guldbrokade og kostelige Tæpper fandtes i de fle
ste. Og i de fornemste, som Øjensynlig var indrettede 
til længere Ture, var installeret ikke blot Miniature
TekØkkener, men der var ogsaa - under hver af de 
fornemme Hynder - diskret anbragt en rummelig 
Klosetspand, som uden Afbrydelse af Rejsen og til 

!{vinder i a lle Aldre bærer Kurve elle r Krukker i alle Fa1;oner 
paa Hovedet gennem Lissabons Gader. 

Medpassagerernes tvivlsomme Forlystelse var rede til 
at modtage baade lØst og fast. Blandt de fornemste 
Numre i denne Samling var Philip !I's Vogn fra 1582. 

Et andet Besøg gjaldt det uforligneligt skønne Vand
reservoir paa en HØjde midt i Byen. Bygget af væl
dige Kvadersten, med en Murtykkelse paa mere end 
5 - fem - Meter, rummer det paa een Gang halv
sjette Tusind Kubikmeter Vand. Synet af det kvadra
tiske Bassin fra Balkonen oppe under Hallens Loft, 
er betagende; mere blaat og mere rent Vand kan ingen 
forestille sig. » V•andmoderen« er det poetiske Navn 
for denne Hal. Paa den ene Side af Væggen risler det 
klare Vand ind over en Slags Drypstensfontæne, fra 
den mere end 30 km lange Vandledning, der bringer 
Lissabons Vand til dette Sted. Maaske en endnu større 
Seværdighed er dog selve Akvædukten, baaret som 
den er paa Hundreder af hØje, skønne Buer ind over 
Lissabons Omegn, Forstæder og Centrum, adskillige 
S teder højt over Hustagene og overdækket hele Vejen. 
Desværre tillod Tiden kun Orlogsgasterne en kortere 
Spadseretur ud ad Gangen langs det rindende Vand, 
hØjt oppe over de forreste spinkle Stenbuer. 

Aftenliv i Gaderne 
Var Landlovsdagens Eftermiddagstimer saaledes 

gaaet med Besøg paa berømmelige Seværdigheder, 
saa viedes Aftentimerne helt Livet paa Gaderne i det 
aftenstille Lissabon. Vandringerne rundt i Byen disse 
Aftener aabenbarede en Hygge og en fortrolig Sam
levethed i Gaderne, som vi med vore kolde, formelle 
Gader vanskeligt kan forestille os. Alle flyttede ud 
paa Gaden om Aftenen, medbringende Stole, Borde, 
Tæpper , Madvarer og ikke mindst Musikinstrumen
ter; i hele Gadens Bredde og rundt paa Trapperne 
tværs over Gaden tumlede de snavsede Unger med 
deres kæreste Dyr: Kattene, Æslerne og Muldyrene. 
Kvinderne, der Dagen igennem havde domineret Gade
billedet med deres vældige Kurve paa Hovedet, mens 
de ranke som Lys balancerede af Sted, laa nu mage-
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ligt henslængt i doven Sladder paa Tæpperne langs 
Husrækkerne. 

Hvad der i hØj Grad bidrager til at sætte Præg paa 
Lissabons Gader, er den egenartede Udsmykning af 
Husfa\;adernes nederste Etage, der mange Steder fore
kommer i r igt Maal : Hele store Felter dækkede af 
malede Porcellænsfliser. Disse er sammenstillede til 
store Billeder, ofte over MandshØjde og i hele Ejen
dommens Bredde. Motiverne til disse Billeder synes 
for det meste at være hentet fra Landets eller Byens 
Historie, men det siger sig selv, at denne særprægede 
Udsmykning af Husene bidrager til at give Gadebil
ledet et livligt Præg. Hertil kommer - som vel i alle 
Sydens Byer - de talløse smaa Fortovscafeer, hvor 
man ganske billigt faar skænket det ene Glas Vin 
efter det andet. En Slags kandiseret Frugt var dertil 
for os Orlogsgaster en saadan Lækkerbidsken, at vi 
nær havde omsat hele vor Forstrækning i denne Vare. 

Ellers gik Pengene for en stor Del til KØb af de 
nydelige Filigran-Arbejder, som solgtes overalt: Bro
cher, Ørenringe, Manchetknapper, Bæltespænder og 
Smykker til Haaret, mest smaa Skibe, Sommerfugle 
eller Blomster. sølv eller forgyldt Sølv er Materialet, 
rigt indlagt med Emaille. 

Paa Udflugt 
Ogsaa paa en Tur ud i Lissabons Omegn bØd disse 

Dage for »Ingolf«s Basser. Giveren var en Dansk, bo
sat i Lissabon, og hans Gavmildhed fik sin rige Be
lØnning i den Glæde, som Turen Øjensynlig bragte 
Orlogsgasterne. Ud langs den gamle Akvædukt gik 
Turen i Biler, og Portugals store landskabelige Skøn
hed oprullede sig for Marinernes Øjne. Maalet for 
Turen var den hØjtliggende Borg Cintra og det endnu 
hØjere liggende Lystslot Pena. Paa en spids Kegle er 
dette sidste anlagt midt i forrige Aarhundrede, og kun 
ad den stejlt slyngede Vej rundt om Keglen er Slot
tet tilgængeligt. Udsigten her fra Toppen, der ligger 
400 m over det omgivende Landskab, var enestaaende 
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Farvede Porcelainsfliser er en almin
d elig Udsmykning af Husfa\;aderne i 
Lissabon. 

og naaede langt ud over Atlan. 
terhavet ved det europæiske 
Fastlands vestlige Punkt Cap 
Rocca. Paa dette Slot fandtes en 
stor Mængde Malerier, saa man
ge, at det ved et flygtigt Besøg 
var udelukket at faa noget :nær
mere Indtryk deraf; kun maatte 
en enkelt lille Akvarel, som In
golf-Gasternes Banjermester med 
sikkert Øje fandt frem i Mæng
den, fæstne sig: den var malet 
af den danske Prinsesse Marie, 
Prins Valdemars Gemalinde, og 
vel skænket til et Medlem af det 

daværende portugisiske Kongehus. 
Hjemturen fra Cintra førte efter en fin Middag alle 

de glade Orlogsgaster til Monserrate, en vældig bota
nisk Have, verdensberømt, fordi Alverdens Træer og 
Blomster er repræsenterede; og til en Drypstensgrotte, 
»Helvedes Mund«, lige ud til Atlanten, atter et helt 
Eventyr. Først hen under Aften rullede Bilkortegen 
hjem ad Lissabons »Strandvej«, gennem de luksuøse 
Badesteder, af hvilke Estoril har internationalt Ry. 

D anmark derude 
Stoltest af alt var dog maaske for os Marinere den 

Opmærksomhed, vort Skib, den flunkende nye Orlogs
mand, vakte. Alle Lissabons Aviser bragte foruden 
udførlig Omtale Billeder af »Ingolf«, og talrige var de 
Besøg, Teknikere og Marineofficerer aflagde ombord 
for at tage Skibet i Øjesyn og tillige for at studere 
vort 20 mm Antiluftskyts, den forstørrede Udgave af 
det Madsen'ske Rekylgevær. Vi fik et stærkt Indtryk 
af, at vort gamle Orlogsværft havde præsteret det 
bedste, - ogsaa i Henseende til de moderne og be
kvemme Forhold, hvorunder de menige Basser var 
indstallerede. 

Pudsigt nok fortøjede, mens vi laa i Lissabon, en 
smuk stor portugisisk Motoryacht lige foran os; ogsaa 
den vakte almindelig Beundring, hvilket glædede os 
mindst lige saa meget: Den var bygget i Marstal og 
forsynet med B .ri., W-Motor. 

Og at ikke blot dansk Skibsbyggeri havde Udlandets 
Interesse, derom vidnede· hele vort Besøg i Portugal. 
Anledningen til dette Besøg var den Havneindvielse, 
som en Uge senere fandt Sted i Setubal, en By 40 km 
Syd for Lissabon. Den nye Havn, som indviedes under 
pompøs Pragtudfoldelse, var bygget af et stort dansk 
IngeniØrfirma, og ved denne Fest paraderede Ingolf 
paa Reden som Repræsentant for Danmark. 

Først da denne Fest havde faaet sin straalende Af
slutning, sagde »Ingolf« Portugal Farvel og stævnede 
vestpaa ud over Atlanten til nye festlige Eventyr. 

3 2oooiar 

Brækket Ben 
lægges i Leje 
(Middelalderen). 

Professor i 
Medicin 
(Middelalderen). 

var Kirurgien kun et 

Haandværk for Barberer 

og Bødler 

K rigen har op gennem Tiderne taget mange Viden
skaber i sin Tjeneste og er oftest blevet haardere 

og blodigere derved. Kirurgien er imidlertid een af de 
Videnskaber, der vel delvis er skabt af Krigen, men 
som alligevel midt i dennes Gru fØrst og fremmest 
staar i Barmhjertighedens Tjeneste. 

Oprindelig antog alle primitive Folk, at Sygdom 
stammede fra ondsindede Aander, der maatte bekæm
pes af Medicinmænd. Men naar det gjaldt Saar, frem
kaldt af Ulykke eller under Krig, var det dog natur
ligt at søge Blodet standset; og ved Benbrud og For
vridninger laa det ligeledes nær at søge at faa Benet 
eller Armen paa Plads igen. 

Allerede i Historiens Gry, skriver bl. a. Hans G. 
Norrman i det svenske Blad »Sydsvenska Dagbladet«, 
synes man da ogsaa at have haft en vis knæsat Op
fattelse af, hvorledes man skulde forholde sig i saa
danne Tilfælde. Men end ikke i det gamle Babylon 
og Æ gypten gik man stort videre; og selv om de var 
dygtige til at balsamere, havde Ægypterne næppe no
get videre Begreb om, hvorledes der saa ud i et Men
neskes Bryst- eller Bughule. Derimod benyttede de 
det nu saa omtalte Scopolamin i Valmuen til Bedø
velser, der dog ikke var tilstrækkelig dybe til at tjene 
Formaalet paa den Maade, vi kender. 

Den foragtede Kirurgi 
I Illiaden, der antagelig blev skrevet omkring 700 

Aar fØr Kristi Fødsel, omtales de to »Feltlæger« Ma
chaon og Podalairos, som var sønner af Lægekun
stens Gud, Asklepei9s; og det fremgaar af disse Be
retninger, at de gamle Grækeres Saarbehandling be
stod i at vaske Blod bort med Vand for derefter at 
suge Saaret ud, - en Foranstaltning, der især i Be
tragtning af den Tids Munde ikke udmærkede sig i 
hygiejnisk Henseende. Derefter kom en Behandling 
med lægende Urter; og · til indvortes Brug anvendte 
man en Blanding af LØg, Honning og Gedeo~t i Vin. 
Religionen forbød imidlertid at forstyrre de dØdes 
Hvile. Derfor maatte man hente sin anatomiske Viden 
fra Iagttagelser paa Dyr; men alligevel dannede Græ-
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kernes mest berømte Læge, Hypokrat, en Skole, der 
blev saa dygtig, at dens Metoder paa visse Omraader 
har været Forbillede for Lægekunsten, helt op til 
vore Dage. 

SkØnt man naturligvis ingen Anelse havde om Bak
terier, var man alligevel klar over, hvor meget gen
nemført Renlighed betyder ved Saarbehandling; og 
kirurgiske Instrumenter maatte derfor ikke prydes 
med de Udsmykninger, som Grækerne ellers yn
dede at forskønne alle Brugsgenstande med. De skulde 
tværtimod være glatte og blanke, for at Snavset ikke 
kunde hænge ved. Man sørgede ogsaa for Kanyler til 
at lede Materie bort; og man var klar over, at glatte 
Saarkanter lægedes bedst. Man standsede Blodet ved 
at anbringe det saarede Lem hØjt eller ved at brænde 
Saaret. 

De græske Læger fulgte jo iØvrigt senere med 
Alexander den Store paa hans Erobringstag, og lærte 
f. Eks. i Ægypten en Del om Anatomi. Denne Viden 
anvendte de, da Romerne omkring Aar 200 f. Kr. be
gyndte at importere græske Læger; og den første, der 
omtales i Historien, er Arkatus, som i Begyndelsen fik 
Hædersnavnet Vulneraris, d. v. s. Saarlægen. Men da 
han, beruset af sin Succes, gik over Gevind og foretog 
en Række kirurgiske Indgreb, som ganske oversteg 
hans Evner, blev han ganske vist senere dØbt om til 
C01·nifex eller Skarpretteren. 

Andre græske Læger nØd imidlertid stort Ry og var 
ogsaa forbavsende dygtige. Arkigenes, der levede Aar 
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Andreas Vesalius (1514-64). 

· 100 efter Kristus, udførte saaledes Underbinding af Aa_ 
rer og blev derved i Stand til at foretage Amputationer 
og visse andre større Operationer - vel at mærke 
uden Bedøvelse. Og i fØrste Halvdel af det 2. Aar
hundrede menes den antike Lægekunst at have naaet 
sit Højdepunkt. Tidens mest berømte Læge, AntiLlus, 
var endog i Stand til at erstatte mistede, eller omforme 
misdannede, Ører og Næser - de saakaldte »plasti-
ske« Operationer. · 

Men alligevel dalede Kirurgiens Anseelse, og blev 
efterhaanden mere betragtet som et Haandværk end 
som Videnskab. I Stedet kom Medicinerne i Højsædet 
fordi deres Kunst baserede sig paa Filosofi. - Og sel; 
om dette i vore Dage ikke vilde være nogen Anbefa
ling paa dette Omraade, fik Lægekunsten derved for 
Datidens Mennesker det Drag af Tænkning og Mystik 
over sig, der den Gang ansaas for den eneste Vej 
fremad til Opklaringen af Livets Hemmeligheder. 

Kirurgien blev derfor gennem Aarhundreder Aske
pot, og selv Marcus Aurelius' Livlæge, Grækeren 
Galenos, der tidligere havde været Gladiator-Læge i 
Lilleasien, maatte for sin Anseelses Skyld afholde sig 
fra selv at udøve kirurgisk Virksomhed i Rom. I Ste
det gav han Anvisninger paa, hvorledes Operationerne 
skulde udføres, og da han var en berømt Mediciner, 
fulgtes disse Anvisninger blindt helt op til Midten af 
det 16. Aarhundrede. - Desværre til megen Skade, 
fordi han mærkeligt nok havde faaet den Ide, at Ma
teriedannelse i et Saar gjorde, at det lettere lægedes 
og at Materidannelse altsaa ligefrem skulde tilstræbes. 

Munke og Barberer 
Efter Galenos' DØd, ca. 200 Aar efter Kristus, gik 

det nedad for Lægekunsten; og det blev først i den 
tidlige Middelalder, at Munkene søgte at lØfte Arven 
efter de græske Læger. 

Men allerede et paveligt Dekret af 1163 forbØd dem 
at udøve Kirurgi, fordi Kirken afskyede Blod og des
uden_ ikke Ønskede, at nogen af dens Tjenere skulde 
udsætte sig for den Risiko at faa Skyld for en Patients 
Død. Derimod uddannede Klostrene Barberer til at 
rage Munkene; og disse fik saaledes Lov til at bruge 
Kniven, ogsaa paa anden Maade, for at de kunde 
udføre Aareladning og ganske enkle »udvortes« Opera
tioner. Dette gav StØdet til, at ogsaa det egentlige 
Barberlaug begyndte at give sig af med disse lettere 
Former for Kirurgi; og Lauget fik efterhaanden den
ne Virksomhed som et Privilegium, der gjorde, at Bar
bererne var stærkt søgte Udøvere af Aareladning, helt 
op til vore Bedsteforældres Tid. 

Ogsaa denne Periodes Feltlæger var oprindelig Bar
berer; men forøvrigt paafØrte de talrige BØd'ler baade 
Munkene og Barberlauget en mærkbar Konkurrence, 
dels fordi de under deres Tortur af Forbryderne hav
de faaet en ikke ringe Indsigt i Menneskets Benbyg
ning, dels fordi man mente, at de sad inde med Hem
meligheder, som de havde afpresset Heksene. 

Ambroise Pare (1517-90). 

Samtidig florerede der dog et ret udbredt Kvak
salveri, som nØd Anseelse selv i de hØjeste Kredse -
selv om det ofte gik slemt ud over Patienterne. Et 
Eksempel herpaa er den Skæbne, der overgik Mark
greve Dodo II af Rochlitz og Groiz. Han havde faaet 
Ordre til at fØlge sin Kejser, Henrik IV, paa en Rejse 
til Italien. Men da han var en meget fed Mand, æng
stedes han ved Tanken om de Strabadser, Rejsen vilde 
medfØre, og derfor sagde han ja til en »Kirurg«, der 
tilbØd at fjerne det mest generende Fedt fra hans 
Højheds Mave. - Operationen lykkedes, men Patien
ten dØde. 

Efterhaanden begyndte de Universiteter, der opret
tedes rundt omkring, dog at uddanne Læger . Dette 
skete ved Hjælp af Lærebøger, der var oversat til 
Latin fra Arabisk. Thi Araberne havde fra det øst
romerske Rige, der jo overlevede det vestromerske, 
tilegnet sig store Dele af den antike Læge-Litteratur, 
og bygget videre derpaa ved Hjælp af Mænd som 
Rhazes og Universalgeniet Avicenna. 

Men ogsaa Universitets-Lægerne saa ned paa Kirur
gien, og disse lærde doctores nedlod sig ikke til at 
foretage Operationer, men gav blot Anvisning paa, 
hvorledes de skulde udføres. Herunder støttede de sig 
især til de gamle Bøger, der jo som nævnt atter havde 
deres Viden fra Undersøgelser af Dyr; og de havde 
derfor i Virkeligheden meget ringe Kendskab til Men
neskelegemet. Selv da enkelte Universiteter endelig, 
efter fanatisk religiøs Modstand, begyndte at foretage 
Demonstrationer paa dØde Mennesker, søgte man sta
digt at bortforklare de Afvigelser fra Dyrenes Byg
ning, som man paa denne Maade blev præsenteret 
for. - Og dette Forhold samt den gængse Opfattelse, 
at Kirurgi blot var et Haandværk, der stadig blev op
retholdt, fremmede naturligvis ikke denne Videnskabs 
Udvikling. 

J>De Humani corporis(( 

Alligevel var der dog enkelte Medicinere, der brød 
med disse Fordomme og trodt alt førte Kirurgien 
fremad. Der kan saaledes i det 13. og 14. Aarhundrede 
nævnes Vilhelm fra Saliceto, Hugo Borgognoni og 
hans Søn Teodonico fra Lucca, der f. Eks. alle prote
testerede mod den fra Galenos' Tid stammende og · 
stadig almindelige Maade at læge Saar paa ved at 
fremkalde Materiedannelse. Mest berømt var dog den 
pavelige Livlæge, Guy de Chauilac, hvis store Læge
bog i Kirurgi anvendtes mange Steder helt op i det 
19. Aarhundrede. 

Disse Mænd gik desuden langt videre, end man hid
til havde vovet. De kunde f. Eks. trepanere, gøre Ind
snit i Luftrøret og operere for Struma, Svulster og 
Brok. De kunde ogsaa operere Tarme, der efter et 
Saar i Underlivet hængte ud af Maven, og lægge dem 
paa Plads, - selv om deres Vane, at opvarme Tar
men, før den blev stoppet ind i Bughulen, med en 
for Tilfældet aflivet Kat, naturligvis med et mildt 
Ord maa betegnes som uhygiejnisk. 

.t'\.'IINO ÆTATIS 

c,8 

Allerede midt i det 12. Aarhundrede havde des
uden nogle kundskabsrige Kirurger i Paris dannet 
College de Saint Come, opkaldt efter den klistne 
Læge-Martyr Cosmas. Dette Kollegium maatte kæm
pe haardt med Barberlauget paa den ene Side og de 
lærde doctores paa den anden. Men det fik alligevel 
stor Betydning, og det mest berømte Medlem var 
Ambroise Pare, der levede i Midten af det 16. Aar
hundrede. 

Han begyndte som Barberlærling, men endte som 
Liv-Kirurg hos Kong Henrik II af Frankrig, efter at 
have deltaget i flere Krige som Feltlæge. Herunder 
var han kommet ud for sine Kollegers Overbevisning 
om, at Skudsaar paa Forhaand var forgiftede af Par
tikler fra Krudtladningen, hvorfor det var en aner
kendt Frempangsmaade at brænde Saarene med ko
gende Olie. Da han en Gang manglede dette »Læge
middel«, opdagede han imidlertid, at Saarene blev 
lægt, ogsaa uden denne haardhændede Kur; og han 
anstillede derefter nogle sammenlignende Forsøg 
med og uden Olie, hvorefter han protesterede offent
ligt mod Olie-Kuren og nedkaldte Himlens Straf over 
dem, der stadig brugte den. 

Pare genindfØrte ogsaa den, siden de græske Lægers 
Dage glemte, Underbinding af Aarer, hvorved man 
igen blev i Stand til at foretage Amputationer og an
dre større Operationer. Han udførte ogsaa plastiske 
Operationer og skabte forskellige Proteser, som f. Eks. 
kunstige Hænder, der endog kunde fØre et Sværd. 
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Louis Pasteur. 

Andre Kirurger, som f. Eks. 'l'agliacezza, var sam
tidig naaet frem til en lignende Kunnen, og i 1543 
skrev Belgieren And'reas Vesalius sit berømte Værk 
»De Humani corporis«, der blev den første grundige 
og i det væsentlige rigtige Fremstilling af Menneske
legemets Bygning. 

~ ~ 

DDL 
DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 

· Verdens ældste 
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Endelig anerkendt 
Men Mændene omkring Pare og Vesalius havde 

trods alt ikke kunnet hæve Kirurgiens Anseelse op 
paa HØjde med den medicinske Videnskabs. Først i 
Slutningen af det 17. Aarhundrede opdagede de stiv
sindede doctores, at Kirurgien havde Betydning, ikke 
alene ved Ulykkestilfælde og i Krig, men ogsaa som 
et effektivt Hjælpemiddel i Kampen mod mange 
Sygdomme. 

Italieneren Giovanni Morgagni, Grundlæggeren af 
den patologiske Anatomi, paaviste f. Eks. Sammen
hængen mellem disse Sygdomme og Forandringer i de 
menneskelige Organer; og dette gav StØdet til, at 
Kravet om virkelig Lægeuddannelse, ogsaa for Kirur
gerne, nu ikke længere kunde afvises, - hvorefter 
Barberlaugets Læge-Epoke begyndte at rinde ud. 

Men de Forhaabninger, man nu stillede til Kirur
gien, kunde dog fØrst begynde at gaa i Opfyldelse 
efter de to store Fremskridt, der blev gjort i det 
19. Aarhundrede. · 

Det ene af disse Fremskridt var Opdagelsen af paa 
een Gang effektive og paalidelige Bedøvelsesmidler: 
Amerikanerne Jackson og Morton fandt i 1846 Æte
ren, medens Englænderen Simpson Aaret efter be
gyndte at anvende Kloroform og Østrigeren Koller i 
1884 fandt frem til Kokain som Lokalbedøvelses
middel. 

Det andet Fremskridt var Antiseptikens Indførelse 
af den engelske Kirurg Joseph Lister, der saaledes i 
1867 definitivt beviste Værdien af Ungareren Ignaz 
Semmelweiss og den berømte Louis Pasteur's grund
læggende Arbejde. 

Dermed var Vejen aaben for det Samarbejde, som 
nu bestaar mellem Medicinere og Kirurger i deres 
fælles Kamp mod Sygdom og Saar. Men først sent 
naaede Kirurgien altsaa frem til denne Ligestilling -
efter en Aarhundreder lang Kamp mod Uvidenhed og 
Fordomme hos den Menneskehed, hvis hØjt fortjente 
Hjælper den nu er i Krig som i Fred. 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 601 

• HORNUNG & MØLLER 
KGL. HOF-PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE i 

FLYGLER oG PIANOER 
Fornemste danske Fabrikat 

Bt Minde fra Grønland 

AF MATROS-KVARTERMESTER K. EIS EN 

Tegninger af M. Ja Cour K ruse. 

»Haardt Styrbord!« - og »Maagen<< drejer ind i en 
af Grønlands sikre Naturhavne. 

Det føles helt underligt at komme ude fra Davis
strædets hØje søer, der nu paa andet Døgn har været 
pisket op til en fantastisk Størrelse af en Sydvest
storm, hvis Vælde kun den kender, som har sejlet 
i disse Farvande. For herinde er Læ af de hØje Klip
per; man fØler det samme Velvære, som naar man 
paa en Foraarsdag søger Ly for en. Regnbyge i en 
Port. Saa bliver der Liv i »Maagen«s lille Besætning, 
og snart er det trerebede Storsejl firet i Dæk og 
Rebene stukket ud, saaledes at det er klart til at 
hejses igen for Tørring, naar vi er naaet til den lune 
Ankerplads inde i Bunden af den prægtige Naturhavn. 

Paa Eventyr 

Ankeret gøres klart, og snart ligger »Maagen<< godt 
ridende for 50 m Kæde. 

Man bliver helt andægtig af den store Stilhed, der 
hersker paa dette Sted. Det er ligegodt noget helt an
det end .at ligge derude og ride Stormen af, og vi tak
ker Forsynet, der gav Chefen den Ide at søge herind. 
Derude kan vi alligevel intet udrette i et saa for
rygende Vejr. Fiskeskibene har forlængst taget deres 
Dorrier*) ombord og har nok med at klare Grejerne 
for sig selv; der er ingen, der tænker paa ulovligt 
Fiskeri, saa længe Sydvesten har det store Ord. 

*) Smaa Baade, hvorfra Torskepilkningen foregaar. 

Efter at have fyldt Ferskvand fra Kilden, der kom
mer lØbende ned fra Fjeldet, bliver der Udskejning, 
og nu gælder det om at finde noget interessant at for
slaa Tiden med. 

Et Par af »Mænnerne« giver sig, til stor Fryd for 
RegnskabsfØreren, til at pilke Torsk. Saa er Middagen 
til i Morgen reddet. Men Kresten Sømand og Einer 
Bornholmer har noget helt andet for. Kresten spør
ger: »Maa vi laane Jollen? <<, og snart er de to paa 
Vej indover mod Fjeldet. De elsker, disse to Fyre, a t 
gaa paa Opdagelse, naar Lejlighed gives; for, som 
Kresten altid bemærker: »Man skylder sig selv at 
opleve saa meget som muligt, naar Marinen nu en
gang har gjort os den Tjeneste at sende os herop til 
en Oplevelse, der kun er et Faatal af den danske Be
folkning beskaaren.« 

Som det altid er Skik, faar Vagtmanden Ordre til 
at fØlge de to Eventyrere gennem Kikkerten. Det er 
altid rart at vide, hvor man har dem, og det varer 
heller ikke længe, fØr der sker noget derinde. Vagt
manden kommer springende for at forklare, at han 
tror, at de to er kommet i Slagsmaal et Stykke oppe 
i Fjeldet. Og det kan virkelig se saadan ud, men 
noget bestemt kan man ikke slutte sig til, da man 
kun kan se deres Overkroppe, Resten er skjult bag 
en stor Sten. 

Da der er gaaet et Stykke Tid, kan man tydelig se, 
at de bevæger sig ned mod Jollen, ivrigt kæmpende 
med et eller andet, medens en prægtig Kongeørn 
svæver over deres Hoveder. Paa Vej ud t il »Maagen« 
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- det var en dejlig 
Oplevelse for Grønlænderdrengene. 

er det kun Einer, der ror, medens Kresten tilsyne
ladende har sit Mas med at holde paa et eller andet. 
Vi er lige ved at gaa til at Spænding, og det lader til, 
at vi ikke er de eneste, der er spændte, for den store 
Kongeørn bliver ved med at svæve over Jollen, saa 
den maa jo ogsaa være impliceret i Affæren. 

Da Jollen kommer nærmere, bliver vi klar over, at 
det, Kresten har sit Mas med, maa være en stor Fugl, 
for vi ser engang imellem en mægtig Vinge baske op 
over Essingen paa Jollne. Og det viser sig at være 
rigtigt: Da de kommer langs Siden af »Maagen<<, sid
der Kresten og holder krampagtigt fast i en omtrent 
flyvefærdig Ørneunge, og den hvæser og sprutter og 
forsøger at slaa sine Kløer i Krestens Arm. Men han 
vil ikke, paa Trods af, at han i flere Maaneder der
efter bar Mærker af Kampen, give Slip paa sit inter
essante Bytte. 

De to Gutter fortæller saa, hvorledes de havde ob
serveret Ørneungen klemt fast mellem to Sten; og da 
de kiggede tilvejrs, kunde de se en Ørnerede hØjt 
oppe paa et fuldstændig utilgængeligt Sted. Der var 
ingen Tvivl om, at den lille havde været uartig og 
lænet sig for langt ud, saa at den var styrtet ud af 
Reden. 

Sorø Amtstidende 
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Fra Godthaab til Aalborg 
Den store Ørn, der havde kredset over dem hele 

Tiden, mistede imidlertid tilsyneladende Interessen 
for sit Afkom, da dette velbeholdent var ombord i 
»Maagen«. Vi saa den i al Fald ikke mere, og nu var 
SpØrgsmaalet, hvad vi skulde gøre ved Kræet. Da 
Togtet snart var forbi, og vi alligevel skulde til Godt
haab en af de nærmeste Dage for Oplægning, blev 
Tømmermanden sat til at lave et interimistisk Logi til 
vor nye Kammerat, der snart blev alles Yndling. Mad 
til den kunde vi sagtens bjerge; den aad Fisk, saa det 
var en Fornøjelse at se paa, og kunde vi en enkelt 
Gang skaffe den en Rype eller en Maage, viste den 
sin Taknemlighed ved at opfØre en hel lille Cirkus
forestilling for os: Den krøb op paa Taget af sit Hus, 
hvortil den var tøjret med en lang Ende, saa gav den 
et vældigt Hop i Luften, spilede sine Vinger ud og 
for saa over sit Bytte. 

Ved Ankomsten til Marinestationen i Godthaab blev 
den anbragt ude i Fjeldet med en stor Pakkasse som 
Logi, og den befandt sig udmærket. Her var den til 
stor Morskab for Koloniens grØnlandske Befolkning, 
der dog holdt sig paa ærbØdig Afstand, naar den be
gyndte at hvæse af dem. Men Mad fik den til Over
flod, for det var en dejlig Oplevelse for Grønlænder
drengene, naar de kunde faa den til at opfØre sit store 
Cirkusnummer, og de skyede intet Middel for at 
skaffe Maager og Ryper til den. 

Den største Triumf for os kom imidlertid til sidst. 
Vi fik en Dag Besøg af en Mand, der var rejst til 
Grønland for at studere Fuglelivet og nu fik Grøn
lands stolteste Fugl at se (den eneste Kongeørn, han 
saa paa Grønland), tøjret uden for Danmarks nord
ligste Marinestation. 

Kresten, der mente, at vi skulde have den med til 
Danmark, fik ved Velvilje fra Kolonimyndighederne 
Lov til at tage den med, da vi i December Maaned, 
efter en Sommers rige Oplevelser, med Grønlandsk 
Handels Damper »Disko« sejlede hjem. Og ved Hjem
komsten blev »Nagtoralik«, som den dØbtes, anbragt 
i Aalborg zoologiske Have. · 

I 1939 kom jeg til Aalborg med »Peder Skram« og 
benyttede Lejligheden til at aflægge »Nagtoralik« et 
Besøg. Den sad i sit Bur, udvokset og fuldfjeret, skØn 
at skue i al sin Pragt, - og jeg syntes, at »Nagtoralik«, 
da jeg kaldte paa den, blinkede med det ene Øje, som 
om den kendte mig. 

Saa stod Billedet atter for mig af den Dag, da der 
blev kommanderet »Haardt Styrbord« og »Maagenc 
drejede af for Sydveststormen ind i en af Grønlands 
lune Naturhavne. 

Skal jeg mon snart opleve det igen? 

ffiing13teb ~olfetibenbe 
Midtsjæl/ands [,rende og st,rsfe Blad 

~IiOLENS MÆND 
og 

VÆRNENE 

Det kan betragtes som givet, at der efter Krigen 

vil være bedre Jordbund for en fordomsfri og 

indgaaende Drøftelse af hele vort Forsvarsspørgsmaal, 

end Tilfældet har været de sidste to-tre Generationer. 

Ikke mindst blandt Ungdommen vil Interessen og den 

gode Vilje herfor sikkert være til Stede, og de dok

trinære og negative Forsvarsdebatter, der tidligere 

skabte uheldige og svækkende Skel og Modsætnings

forhold mellem Befolkningsgrupperne, vil simpelt hen 

ikke blive taalt; de skal hØre Fortiden til, og man 

maa samles paa et positivt og nøgternt Grundlag og 

opbygge et Værn inden for de Rammer, den inter

nationale Situation nu engang muliggør. 

Det vil være naturligt, om Skolens - det være sig 

Folkeskolens som Gymnasiernes - Mænd vil vise en 

særlig Interesse, naar SpØrgsmaalet om Værnenes 

Opbygning kommer til Behandling. Den danske Skole 

er en Grundpille i vor Ungdoms Opdragelse og Ud

dannelse, og de Værdier af karakterdannende og mo

ralsk Art, som Skolen har sØgt at indgive sine Elever, 

vil man nØdig se krydset af andre Opgaver, som de 

unge kommer i Forbindelse med, efter at Skolen har 

sluppet dem. Det maa derfor blive magtpaaliggende 

for Skolens Folk, naar Værnene skal genopbygges, 

at der skabes Mulighed og Forudsætning for, at de 

opdragende Faktorer kan komme til at virke som en 

naturlig Fortsættelse fra de almindelige grundlæg

gende Skoler i hØjere Grad, end Tilfældet har været 

inden for vore hidtidige Værn. 

At Forstaaelsen herfor ogsaa er til Stede i Officers

kredse, har vi fornylig faaet et glædeligt Vidnesbyrd 

ganda blandt Skolens Folk. Nej, Henvendelsen til os 

var en udstrakt Haand, for at vi kunde udveksle 

Tanker, drøfte fælles Opgaver og fælles Vanskelig

heder og derved lære af hinanden. I den Aand talte 

Kaptajnen om sit Emne, og i samme Aand-blev det 

modtaget af Tilhørerne, ikke alene ved Mødet i Ring

kjØbing, men, saa vidt jeg har forstaaet fra flere Sider, 

ved alle MØderne, og derfor kunde der ogsaa sluttes 

med en saglig og frugtbringende Drøftelse. 

I sit Foredrag tog Kaptajnen ogsaa et Skridt, som 

i Dag vil forekomme nogle inden for Lærerstanden 

fremmed, ja vel andre direkte imod, idet han udtalte 

som sin faste Overbevisning, at noget overordentlig 

væsentlig vilde mangle i Fundamentet under det dan

ske Folks kommende Værn, hvis Danmarks Folke

skolelæreres Medarbejderskab skulde savnes. Det var 

derfor Ønskeligt, at saa mange af Skolens Mænd som 

muligt efter endt faglig Uddannelse aftjente deres 

Værnepligt og som en naturlig Ting gennemgik Kor

netskolen for derefter det følgende Aar som Lærere 

for de ny Hold af værnepligtige at være med til at 

yde deres Bidrag til disse Holds Opdragelse og Ud

dannelse. Meget vilde derved være vundet til Gavn 

for saavel den Ungdom, hvis Tjeneste i Værnene 

Landet krævede, som for den unge Lærer selv. 

Som antydet er jeg ikke sikker paa, at en saa aktiv 

Indsats fra Lærernes Side straks vil f inde Genklang 

og Forstaaelse hos Standen som Helhed. Og dog vilde 

det værl:l den bedste og sikreste Maade, hvorpaa noget 

af Skolens Aand og Tone, som man værdsætter, kun

de faa Indpas i Hæren, og ingen vilde være saa gode 

om i Vestjylland, idet Flyverskolens Chef, Kaptajn Formidlere dertil som netop Lærerne. De vilde jo 

T. A. Poulsen, har holdt et Foredrag i fire Lærer- gennem deres Virksomhed som Kornetter og senere 

kredse, i Vinderup, Struer, RingkjØbing og Herning 

over Emnet: Gaar Værnenes Uddannelse paa langs 

eller tværs af Skolens? Det vil være overflØdigt at 

fastslaa, at det ikke fra Kaptajnens Side var et For

søg paa at drive skjult eller aabenlys Militærpropa-

som værnepligtige Officerer eller Reserveofficerer 

have Mulighed for at kunne anvende deres pædago

giske Evne og Indsigt over for de værnepligtige, hvil

ket vilde være til Gavn saavel for disse som for de 

unge Lærere selv. Endvidere vilde der være en stor 
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Opgave til for den unge Lærer, idet han ved sit 

Eksempel kunde paavirke Kammeraterne baade i Fri

tiden og under Øvelserne, saa at netop hans gode 

Eksempel, især hvis det var parret med gode Soldater

egenskaber, rent umiddelbart vilde gØre ham til den 

første blandt Ligemænd og som Følge deraf bevirke, 

at han blev sine Kammeraters naturlige Tillidsmand. 

Han vilde derved mere end nogen anden være med 

til at hØjne Aanden og Tonen mellem de yngre Be

falingsmænd, og en Anke mod disse, som maaske 

med nogen Føje tidligere er anvendt, vilde efter

haanden forsvinde. 

Hvis man imidlertid ved Ordningen af det kom

mende Værn mener at have Brug for Lærernes Evne 

og Indsigt, er der to Forhold, der absolut fØrst maa 

ændres, og det maa man se ganske praktisk og usen

timentalt paa. Mange Lærere har i deres Soldatertid 

kortere Tjeneste i Værnene. Der vil intet urimeligt 

være i dette, tværtimod. Rekrutskolens Elever ligger 

i Aldersklasse paa HØjde med eller lidt over Aften

skolens eller Tekniske Skolers Elever, og de Erfa

ringer, den unge Lærer har høstet, vil ikke være 

uden Værdi for ham i hans fremtidige Virke. 

Det er reelle og nøgterne Indvendinger, der her er 

gjort, og jeg tror som nævnt, jeg tør sige, at sker 

der ikke Ændringer i den Retning, der er anvist, vil 

et F°orsøg paa at gøre Lærerne til direkte Medarbej

dere inden for Værnene være omsonst. 

De nævnte fire Møder i Vestjylland inden for Læ

rerkredse synes iØvrigt efter Diskussionen at dØmme 

at indeholde et Fingerpeg om, at man inden for Læ

rernes Rækker stort set var enige om, at Værnene 

og Skolens Opdragelse og Uddannelse gik paa langs 

af hinanden. Naar man erkender dette, er det kun 

allerede under de nuværende Hærlove staaet over for rigtigt, ja nødvendigt, at Værnene og Skolens Folk 

Muligheden af at kunne fortsætte i Hæren som Kornet kommer paa Talefod med hinanden, saa eventuelle 

og Officer, men trods baade Evne, Vilje og Lyst er de Misforstaaelser og Modsætningsforhold kan - jævnes, 

dog veget tilbage herfor. To ·omraader, LØnspØrgs- og man i Stedet kan lære hinandens Synspunkter og 

maalet og især Anciennitetsforhold har stillet sig hin- Vilkaar at kende, saa meget mere som begge Parters 

drende i Vejen. Disse to Anstødsstene maa uvægerlig Hovedopgave er Ungdommens Opdragelse og Uddan-

fjernes, fØr man kan vente, at de unge Lærere i større 

Tal vil melde sig til_ fortsat Tjeneste_ Det kan vel kun 

ske ad Lovgivningsmagtens Vej, men saa maa denne 

træde til. 

Det vil muligvis være for meget forlangt, at en 

Kornet faar samme LØn som en ung Lærer, men 

noget maa Kornetlønnen hæves, og endvidere maa 

der aabnes Udveje for ved særlige Tilskud som Or

lovspenge eller andet, at den unge Lærer ved Tjene

stetidens OphØr ikke helt staar uden Midler og saa

ledes er hindret i Afdrag af eventuel Læsegæld og 

andre uafvendelige Udgifter. Og med Hensyn til An

cienniteten maa Undervisningsautoriteterne anerkende 

den Periode, de unge Lærere har udfØrt Arbejde som 

Befalingsmænd, som Tjenestetid, saa de ikke ved 

Hjemsendelsen staar paa bar Bund og risikerer at 

blive distanceret af Kolleger fra yngre Aargange, 

som enten ikke har været Soldat eller kun haft en 

Aarhus Amtstidende 
Stiftet 1866 
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nelse. Det bØr ikke kunne ske i den kommende Tid, 

at den ene Part af Uvidenhed om den anden Parts 

Forhold og Arbejdsvilkaar kommer til at bryde ned, 

hvad denne har bygget op. Det er givet, at en saadan 

Vekselvirkning mellem Skolens og Værnenes Mænd 

vilde falde saa meget lettere og naturlig, hvis Hoved

parten af Danmarks Lærere i Fremtiden stod som 

eRserveofficerer i Værnenes Tjeneste. 

Indtil videre mf\a SpØrgsmaalet om Skolens og Vær

nenes indbyrdes Forhold imidlertid staa i Forbere

delsens .og Forventningens Tegn, og det vilde være 

heldigt, om de to Institutioners Mænd allerede nu i 

denne Mellemtid kunde faa noget mere FØling med 

hinanden, f. Eks. gennem lignende MØder som de 

nævnte i Vestjylland, saaledes at der var skabt en 

nærmere forstaaende Kontakt, naar den Tid kommer, 

da Værnenes Genopbygning skal finde Sted. 

De nationale Problemer behandles udførligt i 

A/ sSYDSJÆLLANDS KONSEHVATIVE 
PRESSE 

Næstved Avis - Haslev Avis - Vordingborg Avis - Præstø 
Aftenavis - Ringsted Avis - Møns Tidende 

SPORT OG VÆRN 
Samarbejdet niellem civil og militær Idræt i Sverige 

I Efteraar~t ~944 holdt den svenske Hær en stor 

Gymnastik- og Idrætskonference i Stockholm, og vi 

anfører efter »Svensk Idrott«, November 1944, en 

Række Udtalelser fra dette Møde, dels fordi de har 

Bud ogsaa her i Landet, dels fordi hele denne Kon

ference viser baade hvor stor Interessen i Sverige er 

for militær og civil Idræts gode Samarbejde, samt 

hvorledes det militære Idrætsreglement for den sven

ske Hær bliver til. 

To Hovedpunkter. 

»Svensk Idrott<<, der er det civile »Riksidrottsfi::ir

bundet«s officielle Organ, bringer Referatet af Kon

ferencen i stort Udstyr og fastslaar indledningsvis 

fØlgende: 

1) Der syntes paa Konferencen fra militær Side at 

være et voksende og meget stærkt Ønske om 

fortsat og intensiveret Samarbejde med den civile 

Idræt. 

2) Der var desuden en - om muligt - Øget For

staaelse og Værdsættelse af Idrætten som en be

tydningsfuld Faktor i den militære Uddannelse 
' 

selv om der paa visse Omraader maa gives Idræt-

ten i Hæren en Form, der mere direkte end den 

civile peger mod de militære Maal. 

Den gode Idræt skaber den gode Soldat. 

Til Konferencen var mØdt Officerer fra hele Lan

det og inviteret en Række Ledere af den civile Idræt. 

Den afholdtes under F orsæde af Arme-General Ar

chibald Douglas, der bl. a. indledede med at sige: 

»Idrætten er blevet en af vore største Folkebevæ

gelser, hvis Betydning for Folkesundheden - og jeg 

tager dette Ord i baade fysisk og psykisk Mening _ 
ikke kan overvurderes. 

Set fra et militært Synspunkt er Idrætten af en 

saadan Betydning, at den maa placeres stærkt inden 

for vor Organisation og Uddannelse. 
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Psykologisk har Idrætten tillige den Betydning, at Han betonede dernæst Betydningen af snævrere 

den er Nøglen til Ungdommens Interesse, og at den Kontakt mellem den civile og den militære Idræt. J eg 

som intet andet formaar at skabe godt Kammeratskab vil gerne slaa fast - sagde Majoren - at eet af de 

mellem Befalingsmæn~ og menige. store Maal for Hæren maa være dette: Hver Soldat 

Materielt set maa vi militære desuden interessere en Idrætsmand, en Idrætsmand med Liv og Sjæl, med . 
os for Idrætten, fordi den - udøvet paa rette Maade alle den virkelige Idrætsmands bedste Egenskaber, 

- maaske er den bedste » Vækker«, naar det gælder hærdet og haard, initiativrig, opfyldt af Mod, Kon-· 

at skabe en god Soldat. Hver Officer og Underofficer kurrencelyst og Sejrsvilje. 

maa derfor være noget af en Idrætsleder, - selv om Derfor gælder det om at vække Interesse for Idræt

de vældige Krav til Kundskab og Træning paa mange ten hos hver eneste værnepligtig, allerede som Re-

andre Omraader, som den moderne Krig stiller, gØr, 

at det store Flertal af Officerer ikke direkte kan være 

Idræts:Ledere, naar de har passeret de første Ung

domsaar. 

Idrætten selv kræver imidlertid saa megen Special

uddan nelse og Sagkundskab, at det er nødvendigt at 

uddanne et Antal Officerer og Underofficerer som 

særlige Idrætsledere. Og den maa indfØjes i vor Ud

dannelse under nØje Hensyn til de rent militære Ud

dannelseskrav. Der menes herved ingenlunde, at den 

skal sættes i Skyggen. Men dens Forkæmpere bør 

forstaa, at Idrætten er et Middel blandt mange andre, 

krut - og paa en saadan Maade, at han tager denne 

Interesse med sig hjem og fortsætter med at drive 

Idræt i Aartier. 

Denne Idrætsudøvelse bØr i selve Tjenestetiden fØl

ge den Linie, at den ikke sigter paa Eliteproduktion, 

men sker saaledes, at den bliver Idræt ·for alle og 

vækker Interesse hos alle. 

I Fritid:en bØr Idrætten derimod være mere indivi

duelt præget; men alligevel er.der her et stort og be

tydningsfuldt Arbejdsfelt for interesserede Befalings

mænd. 

Det er herunder vigtigt, at baade de militære 

ikke et Maal i sig selv. Derfor er det rimeligt, at den Idrætsforeninger og de enkelte militære Idræts

Idræt, som har direkte med vor Uddannelse at gøre - udøvere, i den Udstrækning Tjenesten tillader det, 

f. Eks. Skydning, SkilØb, Ridning o. s. v. - maa ligge deltager i civile Sportsstævner. Thi den Kontakt, som 

i Spidsen, medens anden Idræt kun kan udøves i be- opnaas herved, kan ikke overvurderes. - Paa samme 

grænset Maalestok og saaledes, at dens Udøvelse ikke Maade er det vigtigt, at militære i størst mulig Ud

gaar u d over den Øvrige Uddannelse. Imidlertid maa strækning deltager i de civile For eningers forskellige 

den dog paa enhver Maade opmuntres.« Kursus, fordi der i Reglen her findes de bedste Læ-

Derefter talte Arme-Inspektøren, General Ryman, rerkræfter, som Landet raader over. 

om de gældende Uddannelsesbestemmelser. Generalen 

hævdede b l. a. Vigtigh~den af, at Militæret lægger 

Vægt paa Svømmeundervisning, saa længe denne sav

nes i Folkeskolen. Han udtalte desuden, at for det 

fastansatte Mandskab optager Gymnastik 6 % af Øvel-

sestiden, ved Officersuddannelsen 5 % af denne. 

Endelig redegjorde Major Einar Råberg for Riks

idrottsforbundets Syn paa Idrætten i Hæren ved først 

Endvidere talte bl. a. Sekretæren i SkilØber-For-

eningen, Sigge Bergman. Derefter saa man Sports-

film og overværede de militære Svj2)mmekonkurrencer 

i Sportspaladset, hvor bl. a. Prins Gustav Adolf var 

mellem Tilskuerne. 

Den næste Dags Formiddag gik med Besøg paa den 

at erindre om, i hvor stor Udstrækning det var fra store nye Badeanstalt paa Boson, og om Eftermid

Hæren, at Initiativet til Idrætsbevægelsen var kom- da,gen fortsattes Forhandlingerne, hvorunder en Ræk

met, samt om hvor mange af Sveriges bedste Idræts- ke kendte civile og militære Idrætsfolk havde Ordet, 

mænd, Hæren havde skabt. - blandt disse sidste Ski-Majoren Torsten Wiklund 

KRlJSØE & 00. 
I,aluebod Brygge 4 , l(øbenliaun V 

C. 3530 (7 Linier) - Rigstelefon: 247 (3 Linier) 
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og Hærens nye Idrætsofficer, Kaptajn R. Linder. 

Den 3. Dag gik med mere interne Forhandlinger. -

Og nu er Kaptajn Linder beskæftiget med at sortere 

det righoldige Materiale, som blev samlet under Kon-

ferencen. 

Thi det er paa Basis heraf, at det nye Idrætsregle

ment for den svenske Hær skal udarbejdes. 

Foroven: Undervisning i fritstaaende Øvelser. 

Til højre: Over Hesten i lodret Stræk. 

Forneden t il venstre: Ribbeøvelser. 

Forneden til høj re: Undervisning i Anatomi. 

KURSUS FOR IDRÆTSINSTRUKTØRER I DEN 
SVENSKE HÆR OG F LAADE 

'--------------
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A/s Holger Petersen 

~trling~ltt mbtnbt 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABR IKER 
K Ø B E N HA V N F. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- 06 GUMMIFABRIK 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK Kjøbenhavn Køge 

HEDE NIELSENS FABRIKER A/s 

20 FOLK og VÆRN 

Fabrikation af: 
Cykler - Sadler - Radio 

HORSENS 
Telefon 750 (4 Linier) 

OG -PRESSEN 
»Folk og Værn« kan glæde sig ved, at baade Dags-

pressen og den periodiske Presse i stigende Grad 
kommenterer Bladets Indhold og benytter dets Ar
tikler. Hver Maaned sker dette i ca. 120-140 Blade 
og for sidste Maaneds Vedkommende noterer vi f. 
Eks. en socialdemokratisk Korrespondance, hvori det 
hedder: 

»Folk og Værn«, hvis For:side fortæller om et af 
Gardens Juleminder, er et Julehefte i Takt med de 
Stemninger, der rører sig i os alle ved dette Solhverv, 
- gennem de mange og smukke Illustrationer og gen
nem sit afvekslende Stof, der dog stadig er i Berøring 
med det aktuelle.<< 

Blandt de Artikler, der har vakt størst Opmærk
somhed, indtager i Øjeblikket vor Artikel i November 
Nummeret: Folk og Værn-Arbejdet i Fortid og Frem
tid en Førerstilling. Den blev straks i første Omgang 
refereret og kommenteret i 183 Blade fra Skagen til 
Gedser; og dens Indhold, der jo former sig som et 
Fremtids-Program, er siden gjort til Genstand for 
Omtale i en Række Artikler, ogsaa i den periodiske 
Presse. - Artiklen er desuden udsendt i et Oplag af 
100.000 Eksemplarer til alle Kredse i vort Land og 
vil indtil videre stadig kunne faas gratis ved Hen
vendelse t il Kontoret, Vester Voldgade 117, Kbhvn. V. 

• 
Interessen har især samlet sig om to Punkter i dette 

Folk og Værn-Arbejdets Program - thi det er jo i 
Virkeligheden det, Artiklen er - nemlig om: Værnene 
som Ungdomsskole og Værnenes Demokratisering. 

Paa begge Omraader er vore Udtalelser mØdt med 
Tilslutning og Tillid fra den aldeles overvejende Del 
af dansk Presse; og dette er en Glæde og Opmun
tring til at fortsætte Arbejdet. - Men samtidig vil 
vi dog gerne understrege enkelte Ting, for at ingen 
Misforstaaelser skal forekomme. 

* 
Et stort konservativt Blad skriver i sin iØvrigt aner

kendende Omtale af vort Initiativ til Slut følgende : 
»Men samtidig med, at man med Forstaaelse ser 

paa alt, hvad der gøres for at bedre Mandskabets 
Kaar, hØjne dets kulturelle Standard og underbygge 
dets sociale Position, maa man fastholde Bevidstheden 
om, at Hær og Flaade, trods den næreste Samklang 
med Folkets Helhed, aldrig kan glide over i en graa 
Almindelighed, men fremfor alt har den Opgave at 
være netop Hær og Flaade med alt, hvad deraf 
følger.« 

Dette er naturligvis fuldstændig rigtigt. Man maa 
aldrig tabe Værnenes Hovedformaal af Sigte; og det 

Program, vi gaar ind for, sigter netop mod det Maal: 
At skabe Værn, der er Kød og Blod af Folket, -
KØd og Blod, der skal give dem Øget Kraft til at løse 
deres Opgave. 

Derfor maa Værnenes Demokratisering naturligvis 
heller ikke ske paa Bekostning af den militære Disci
plin; den skal ske ved alles lige Ret til at naa de 
hØjeste Stillinger, forudsat at man har de fornødne 
Evner, Anlæg og Karakteregenskaber samt begynder 
i Tide. Dette samt en Befalingsmands-Uddannelse, der 
sikrer nær Kontakt med Befolkningen, skal - som 

· det hedder i Programmet - »give den Demokratise
ring af Værnene, der uden at forringe Disciplinen 
baade sikrer Værnenes solide Forankring i Folket og 
giver dem fornøden Slagkraft til at løse deres særlige 
Opgave.« 

Det maa endelig - overfor enkelte Presseudtalelser 
- understreges, at paa dette (samt paa andre Om
raader) maa den faglige Udarbejdelse af Planer for Ud_ 
dannelse og de enkelte Befalingsmandsgruppers P la
cering til sin Tid foretages af Generalkommandoen 
paa et rent sagligt Grundlag og efter de Erfaringer, 
der foreligger fra de Lande, hvis Værn har deltaget 
i Krig. 

Med Hensyn til Værnene som Ungdomsskole hen
viser vi til Artiklerne i dette Nummer. Det er os en 
særlig Glæde at fremhæve Overlærer J. J. BrØg
ners Artikel som et Viånesbyrd om, at Tanken om et 
tillidsfuldt Samarbejde mellem Skole og Værn er ved 
at slaa Rod og mØde Forstaaelse i vide Kredse ogsaa 
indenfor Skolen. 

• 
Blandt de meget faa Presserøster, der har mØdt vort 

Program med nogen Skepsis, · maa desværre nævnes 
en Korrespondance i enkelte socialdemokratiske Pro
vinsblade, der vel til fulde accepterer selve Pr~gram
met, men dog synes at nære Tvivl om den Oprigtig
hed, der staar bag det og bl. a. efterlyser visse Befa
lingsmandsorganisationers »Repræsentation« i Folk
og Værn-Arbejdet. 

Der maa hertil siges, at ingen Befalingsmandsor
ganisationer er :,,repræsenteret« i dette Arbejde. Thi 
der maa ikke heri indblandes faglige eller organisato
riske SpØrgsmaal; og Organisationerne som saadanne 
- hvadenten det drejer sig om Officers- eller andre 
Organisationer - er indstillet paa særlige fagl ige og 
Økonomiske Op,gaver, som kun vil kunne være en 
Dødvægt for Folk og Værn-Arbejdet. 

Dette er taget op og maa videreføres ved den en
kelte Befalingsmands Indsats, ved Hjælp af den Aand, 
der paa ·tværs og paa langs af Organisationerne ar-

FOLK og VÆRN 21 



bejder for Ideen. - Og i dette Arbejde faar enhver 
helt naturligt Indflydelse i Forhold til Indsatsens 
Størrelse og dens Resultater. 

Folk og Værn-Arbejdet er nøje kendt af mange 
Mænd fra førende Kredse i vort Land, deriblandt en 
lang Række socialdemokratiske Førere, der mange 
Gange her i Bladet og paa anden Maade har udtalt 
deres Tillid til den Maade, det drives paa. Folk og 
Værn-Arbejdet ledes desuden af Forsvarsministerens 
Foredragsudvalg, hvori de 4 store Partier er repræ
senteret under en socialdemokratisk Formand. -
Derfor burde maaske de nævnte Tvivlere tage mere 
Hensyn til disse Kendsgerninger end til gamle For
domme. - De er tillige altid velkomne til at tage 
deres Del af Samarbejdet. 

* 

Til Slut kan nævnes, at nogle faa radikale Provins
blade har taget skarp Afstand fra vort Program, bl. 
a. ved en Artikel med den bombastiske Overskrift 
»Slaa ihjel i Julen!« 

Det hedder heri bl. a.: 

»Med andre Ord er det Generalernes fromme Jule
Ønske, at Børnene i Skolen og vore civile Sportsorga
nisationer skulde spændes for Militæragitationens 
Kanonlavet - og jages ud og slaas ihjel. 

Maa vi bede d'Herrer Generaler om at holde Fing
rene fra Skolen og vore fredelige Sportsforeninger .. . « 

men Jorden over har den danske 

Cement Ry for sin fremragende Kva

litet, der skyldes saavel de fortrinlige 

Raamaterialer, der staar til de danske 

Cementfabrikkers Disposition, som 

disses høje tekniske Stade. 
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Grundlaget for denne Paastand er formentligt føl
gende Del af Programmet: 

- 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 
udbygges, ogsaa saaledes at der gives Uddannelse i 
Medborgerkundskab, hvadenten hele denne Ungdoms
skole skal omfatte hele Uddannelsestiden eller hen
lægges til en Del af denne.« -

Man vil lægge Mærke til, at vi udtrykkeligt bruger 
Ordene: »Fortsættelse af Ungdomsopdragelsen i den 
borgerlige Skole« (Udhævelsen af Red.) - Der er 
altsaa i kke Tale om nogen som helst Indblanding i 
Skolen fra vor Side, og Bladets Paastand svæver 
saaledes frit i Luften. 

Vi overlader det herefter ganske til Læserne at 
bedømme denne Art af »Oplysningsarbejde« og er 
forvisset om, at vore 100.000 Programerklæringer nok 
skal blive læst og forstaaet paa rette Maade. - Vi 
er til dette Programs Realisation rede til at samar
bejde med enhver under det Motto, som stod paa 
Programmets Forside: 

Det er vort Maal, at Folket og Værnene skal blive 
eet! Midlet hertil er Forsta-aelse og Samarbejde! 

F. L. SM I DTH & CO. A/s 
Ingeniører og Maskinfabrikanter 

Vestergade 33 · København K. • Telefon C . 6098 

Automobiler og Generatorer 
Salg og Service 

Finsensvej 50 Central 2604 

Det rige Vestafrika 

Da Liberia søgte Optagelse 
i U.S.A. 

Eftrretningn om Liberias Krigs
erklæring til Tyskland i Begyn
delsen af sidste Aar lØd ikke di
rekte frygtindgydende. For denne 
Negerrepubliks hele militære Styr_ 
ke bestod af en Broncekanon fra 
Midten af forrige Aarhundrede, 
nogle Jagt geværer og en Mængde 
Assegajer. Den liberianske Flaade 
var tilmed en saga blott. Den be
stod i sin Tid af en gammel Lyst
jagt, som Præsident Barclay i 1913 
købte af en Englænder og udsty
rede med et Par gamle Kanoner 
samt en Besætning paa 30 Mand. 
Men den blev allerede under sid
ste Krig sænket af en tysk Ubaad 
ud for Hovedstaden M onrovia. 

Samme Præsident er af Navn 
tillige Sagfører; men hans Hoved
indtægt stammede fra Frimærke
salg, lige indtil Krigen Ødelagde 
Forretningen. Den Gang gik han 
endda ofte selv om Bord paa Tu, 
ristdamperne som sin egen Agent 
og sagde heller ikke Nej til en 
drink som Gengæld for sin Auto
graf. 

Siden de fØrste frigivne Neger
slaver sendtes over til »det sorte 
Palæstina«, har Liberia nemlig 
manglet Penge. Skønt det 
ligesom det øvrige Vestafrika -
fra Naturens Haand er et rigt 
Land, har Negrene ikke været i 
Stand til at styre sig selv, m en 
har stadig faaet Laan fra Ame
rika; - ja saa sent som i 1900 an
søgte Liberia endda om Optagelse 
i U.S.A. 

For Liberia er vigtigt i Krig som 
i Fred, ikke alene paa Grund af 
sine Rigdomme, men ogsaa paa 
Grund af sin Beliggenhed ved At
lanterhavssnævringen, lige over 
for Brasilien, samt sit Naboskab 
til fransk Vestafrika. Derfor har 
U. S. A. nu ogsaa forlængst skaffet 
sig Kontrol over Landet. Det har 
bl. a. paabegyndt Gummiproduk
tion i stor Maalestok, og Roose
velts Modstandere paastaar, at han 
tillige strækker sin Haand ud efter 
de franske Nob obesiddelser og 
belgisk Congo. 

Palmer og Benzin. 

Det var den berømte Kardinal 
Richelieu, der i Midten af det 17. 
Aarhundrede begyndte den fran
ske Kolonisation af Nabolandet, 

E lfenbenskysten, som derfor er 
F rankrigs ældste Koloni. Men i 
Dag er fransk Vestafrik a saa stort 
som Europa (undtagen Rusland ), 
selv om det kun har 15 Mill. Ind
byggere. - Og det er umaadeligt 
r igt. 

Helt op til vore Dage traadte 
dog især de m ilitære Interesser i 
Forgrunden, fordi den franske SØ
magt her kunde støtte sig paa 
gode Havne som Dakar , Abidjan, 
Konakry, St. Louis samt Colomon, 
og fordi den franske H ær kunde 
rekrutteres med de berømt e Sene
galskytter fra disse Egne. Men i 
den seneste Tid fik Frankrig t il
lige Øjet op for disse Landes væl
dige Rigdomme, af hvilke de vig
t igste er J or dnØdder, P almeker
ner, Bananer, Kakao, Kaffe, Majs, 
Gummi, Bomuld, Mahognitr æ, Guld 
og Elfenben. Især viste m an op 
mod den nuvæ ren de Krig øget In_ 
teresse for Palmerne og Jor dnød
dern e, fordi man her af kan ud
vinde et Br ændstof, der paa ud
mærket Maade erstatter Benzin og 
Smøreolier. 

~ 
F P. IKA 

Den Gang sagde Præsident Mac 
Kinley imidlertid Nej. - Og i Dag 
Ønsker Præsident Roosevelt sik
ker, at han havde sagt Ja. ' 

c).~(> 

~1,, (; LI INE_., 13 u GT 
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Dansk Stoker & Varmekedel Komp.¼ 
Bredgade 58 

Telf. C. 12179 & C. 14809 

Desuden voksede Bomulds- og 
Gummiproduktionen, og Guvernør 
de Boisson, der ganske vist nu er 
arresteret af sin gamle Modstander 
fra det fØrste mislykkede Angreb 
paa Dakar, General de Gaulle, 
havde udkastet en Plan om at gøre 
Niger-Floden til det samme for 
Vestafrika, som Nilen er for Ægyp_ 
ten. Den passerer nemlig helt oppe 
i sin nordlige Bugtning et stort 
Sumpomraade, en tidligere SØ, og 
ved Hjælp af Dæmnings- og andre 
Vandreguleringsanlæg haaber man 
her at kunne skabe et Bomulds
areal af stor Værdi. 

Samtidig er der gennem den 
tropiske Urskov og Ørkenen læn-

gere mod Nord bygget et impo
nerende Vejsystem op: Fra Flaade
stØttepunktet Abidjan lØber El
fenbenskystens Hovedbane op til 
Wagadugu, og fra denne udsprin
ger tre store Motorveje. Den ene 
gaar til Bamako, hvor den træffer 
Senegalbanen til Dakar. Den an
den rammer Kankan og Banen 
Kankan-Konakry. Den tredie er 
den store Transsahara-Autostrada, 
som lØber mod Nord, op langs den 
Transsahara-Jernbane, der er un
der Bygning, og forbinder Guinea
bugten med Algier og Marokko 
paa samme Maade som Autostra
daen fra Dakar forbinder denne 
By med Casabl·anca ude paa Nord
vestysten. 

Et afrikansk Ostindien. 

Disse afrikanske Rigdomme om 
kring Guineabugten har faaet de
res særlige Betydning, efter at det 
ostindiske Marked i ,hvert Fald i 
Øjeblikket er besat af J apanerne. 
Thi Vestmagterne vil her, i det 
mindste i nogen Grad, kunne finde 
Erstatning for mange af de livs
vigtige Produkter, som det fØr har 
maattet hente langvejs fra, - som 
f. Eks. Gummien i det fjerne Ost
indien. 

Derfor vil man sikkert ogsaa i 
Fremtiden have sin Opmærksom
hed henvendt paa disse rige Egne, 
umiddelbart udenfor saavel Euro
pas som Amerikas Dør. 

Yra DET FJERNE ØSTEN 

Filippinerne er atter eet af den 
vældige Stillehavsfronts Brænd
punkter. Disse Øer, der fØr Krigen 
hørte under U. S. A., blev i 1942 
besat af Japanerne. Nu er uncle 
Sam atter gaaet i Land for at til
bageerobre Landet, og Billedet vi
ser Hovedstaden Manila, brænden
de efter et Bombardement, - der 
dog fandt Sted under det japanske 
Angreb. 

Paa den modsatte Side af det 
fjerne Østens Krigsskueplads er 
der engelske Angreb i Gang fra 
Indien og det indiske Ocean for at 
generobre Burma og den berømte 
Burmavej, der fØrer ind til Chiang 
Kai-sheks kinesiske Hovedstad 
Chunking. Billedet viser britiske 

Punjab-Solcl:ater fra Indien, der 
holder Hvil paa en ensom Jern
banestation. Bog-Anmeldelse 

. General Hans Christoph Hede
mann. 1848. Af Johan Nordentoft. 
Udgivet af Det krigsvidenskabelige 
Selskab. I Kommission hos N. Olaf 
Møller. 

En Opfordring til den kendte 
Militærhistoriker, OberstlØjtnant 
J ohan Nordentoft om at udgive 24 
hidtil utilgængelige Breve, som 
General Hedemann skrev til sin 
Kone under Krigen 1848, har fØrt 
til en lille Bog - og en Bog, hvori 
Oberstløjtnanten med vanlig Dyg
tighed opridser et Billede fra .den 
Tid, hvor nye Tider, som nu, lØb 
Storm mod de gamle, 

Bogen viser tillige de Vanske
ligheder, der ogsaa den Gang var 
til Stede med Hensyn til den rette 
Afgrænsning af Krigsministeriets 
og den kommanderende Generals 
Kompetence. Den vil derfor blive 
læst med Interesse, ikke alene paa 
Grund af sin klare og kloge Skil
dring af Begivenhederne, men og
saa med Henblik paa Fremtidens 
Ordning af disse vigtige SpØrgs
maal. 
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MILITÆR-UD DANNELSE 

Krigen er blevet haardere og 
mere krævende af hver enkelt 
Soldat, baade i forreste Linie og 
for Hjemmeværnsmandens Ved
kommende. Billederne er svenske 
og viser Vinterkrig, baade naar 
Soldaten ligger klar ved Geværet, 
og naar han faar sit haardt til 
trængte Hvil, her under et hurtigt 
bygget Skærmtag midt i Sne-Ødet. 

De to andre Billeder viser en 
Øvelse· i Nærkamp og en af Hjem
meværnets Veteraner. 
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Og her er endelig et Par Tegninger fra »Folk og 
Værn«s svenske søsterblad »Folk och Forsvar«. 

Grundlagt 17JJ 

D ET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 32 . KØBENHAVN K 

CENTRAL 3 3 7 1 

BOGTRYK , DYBTBYK , CLICØEER 

Frederiksbor~ A1ntstidende 
Hillerød 

Amtets ældste Blad 

Da indbundne Aargange 1945 kun kan faas i et begr=~ 
Til Læserne ! Antal Eksemplarer, beder vi interesserede Læ sere indsende 

Bestilling til »Folk ogVæ rn«s Eksp. snarest og inden l.Marts 

Fyns Tidende 
<Jf u.•ligst og bedst 

Køb altld paa ReJse Morgenbladet Fyns Tidende 

Hold Fyns største og bedste Blad' 

ALFRED OLSEN & Co. A/s 
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Marinens Kokarde 
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Emaille, sælges gennem Landets Guld

smede til Fordel for "Soldatens og Or

logsgastens Fond" 
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SKOLEN OG VÆRNENE 

I tilslutning til et udmærket foredrag, som chefen 
for »Hærens Flyverskole«, kaptajn T. A. Poulsen 

har holdt i forskellige lærerkredse, og hvori han slaar 
til lyd for at anvende lærere som reserveofficerer i 
værnene for derigennem at koordinere skolens og 
værnenes ungdomsopdragelse, har overlærer J. J. BØg
ner, RingkjØbing, i sidste nummer af »Folk og Værn« 
skrevet en artikel om spØrgsmaalet, som giver mig 
anledning til ogsaa at komme med et par bemærk
ninger, skØnt jeg i mange retninger er enig med ham. 

Hvis vi overhovedet i fremtiden skal have et stær
kere udbygget forsvarsberedskab, vil sikkert de fleste 
af os være enige med de to ovennævnte i deres haab 
om, at skolens og værnenes arbejde i saa hØj grad 
som muligt maa komme til at virke i forlængelse af 
hinanden og ikke - som ofte hidtil - paa tværs af 
hinanden, og en gennemførelse af kaptajn Poulsens 
forslag vilde utvivlsomt være til gavn for saavel det 
værnepligtige mandskab som værnenes officerskorps, 
bl. a. fordi den mangel paa pædagogisk metode og 
forstaaelse, , som man ofte har kunnet iagttage hos 
de militære lærere, maaske i nogen grad kunde af
hjælpes derved. Endvidere vilde forslaget sikkert fØre 
til, at værnene fik en mere folkelig karakter, hvad 
baade fra skolens og demokratiets side maatte hilses 
med glæde. Paa den anden side vilde de unge lærere 
i deres værnepligtstid formentlig ogsaa kunne lære 
adskilligt af værdi for deres senere skolegerning. 

Overlærer BØgner gaar i sit indlæg især ind paa 
denne specielle »lærerværnepligt«s problemer og be
handler bl. a. de praktiske reformer m. h. t. lønninger, 
anciennitet og lign., som nødvendigvis maa gennem
føres, fØr man kan forlange denne ekstra indsats af 
lærerne. 

Dette er selvfølgelig vigtigt; men det er efter min 
mening ikke det a.fgØrcndo i sagen. Det afmsr,mdP. 
maa være den stilling, som det store flertal af befolk
ningen i det hele taget har til forsvarsspØrgsmaalet. 
Lærerne kan nemlig ikke gaa ind i et saa intimt sam
arbejde med værnene, fØr befolkningens store flertal 
af gjort ønsker det. 

Af Rektor SIGURD HØJBY 

Af hensyn til arbejdet i skolen, der i udpræget grad 
er afhængigt af forældrenes tillid til læreren, kan han 
ikke sætte denne paa spil ved at arbejde i en retning, 
som forældrene evt. ikke bifalder. Det er formentlig 
heller ikke værnenes hensigt, at noget saadant skulde 
forsøges; men det er nødvendigt at gøre denne side 
af sagen klar, inden de afgørende skridt tages. 

At det vilde være lykkeligt, om vort politiske liv 
kunde befris for de opslidende stridigheder om for
svarsspØrgsmaalet, vil sikkert alle indrømme; men 
jeg tror ikke spørgsmaalet endnu er saa afklaret, at 
kaptajn Poulsens forslag kan tages op til en realitets
forhandling. For øvrigt naar vi vel næppe til nogen 
klaring, fØr vi ser, hvad den kommende fred vil brin
ge, for fØr kan vi jo ikke tage endelig stilling til hele 
forsvarssagen. 

For skolens vedkommende kan der imidlertid kun 
være grund til glæde over den indstilling - baade 
overfor værnenes opgaver og overfor det almindelige 
folkelige arbejde - som finder udtryk i kaptajn Poul
sens foredrag, og den dag, da der staar en virkelig 
folkestemning bag værnene, vil de praktiske vanske
ligheder m. h. t. lØnninger, anciennitet o. s. v., som 
overlærer BØgner omtaler, næppe være svære at 
klare, og jeg tror ogsaa, at lærerne i det tilfælde gerne 
vil paatage sig den nye opgave, som et demokratisk 
værn vil stille dem, 

Saa vidt jeg kan se, er denne folkestemning imid
lertid ikke til stede - i hvert fald ikke i et saadant 
omfang, at den intime samvirken mellem skolen og 
værnene kan etableres. Derimod er det udmærket, at 
lærerne paa samme maade som arbejderne og andre 
befolkningsgrene allerede nu mØdes med officererne 
og faar lejlighed til at udveksle tanker om fremtidens 
opgaver. Mange fordomme og misforstaaelser kan 
ryddes af vejen derved, og den derigennem skabte 
kontakt mellem skolen og værnene vil være af værdi 
den dag, vælgerne (og stormagterne!) skal afgøre 
spØrgsmaalet om vor fremtidige forsvarsordning. 

(Redaktionelt Svar paa næste Side). 
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SKOLEN OG VÆRNENE 
Vi takker for Rektor Sigurd HØjbys ovenstaaende 

1nnlæa, m<'n vil noa arrnr 1trnk!l knyttl" ""t T'nr Dl"

mærkninger dertil. 

Vi er ganske enige om det glædelige i, at Lærerne 

paa samme Maade som Arbejderne og andre Befolk

ningsgrupper allerede nu mødes med Værnenes Mænd 
og faar Lejlighed til at udveksle Tanker om Frem

tidens Opgaver, og vi er tillige sikre paa - som Rek

toren ogsaa skriver - at mange Fordomme og Mis

forstaaelser kan ryddes af Vejen derved. 

Vi er tillige enige i det selvfølgelige, at hvis Fol

kets store Flertal er mod Forsvaret, saa kan der intet 

Samarbejde blive mellem Lærere og Værn, ganske 

simpelt fordi der saa intet Forsvar vil blive. Paa den 

anden Side nægter vi indtil videre at tro - hvad der 

muligvis mod Rektorens Mening kan læses ud af Ar-

, tiklen - at de danske Lærere ikke Ønsker selv at 

være med i Udviklingen, men kun opfatter det som 

deres Opgave at være Eftersnakkere. 

Tværtimod er de ofte gaaet i Spidsen for Udvik

lingen, selv om vi paa vor Side ikke altid, og især 

ikke paa ForsvarsspØrgsrnaalet Omraade, har været 

enig med dette Flertal. Der er ingen Grund til at 

skjule, at Værnene og Flertallet af de danske Lærere 

baade med Hensyn til Mentalitet og de rent praktiske 

SpØrgsmaal har staaet i hver sin Lejr, hvad denne 

Sag angik - og heller ikke til at skjule, at denne Del 

af Skolen i hØj Grad var sin Mening bekendt. 

Derfor er der heller ingen Grund til at tro, at de 

danske Lærere ved den Interesse, der nu vises for at 

udveksle Tanker og rydde Misforstaaelser af Vejen, 

blot tænker paa at hænge bag paa en Udvikling, der 

maatte være paa Vej. - Som de var deres Mening 

bekendt, da den gik imod et datidigt Forsvar, vil de 

sikkert ogsaa være det, hvis den gaar med et kom

mende. 

Hovedstadens 

Brugsforening 
Am. b. A. 
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Et redaktionelt Svar til 
Rektor Sigurd Højby 

Vi Ønsker imidlertid ikke kunstigt at fremme en 

Udvikling blandt de danske Lærere, der paa Grund

lag af de sidste Aars Begivenheder og Fremtidens 

sandsynligvis storpolitiske Rammer, nu maatte ten

dere mod en anden Indstilling til Forsvaret end hid

til - og dermed mod en Mentalitet, der sikkert vil 
udjævne en Del af den Forskel i pædagogisk For

staaelse og Metode mellem Lærere og Befalingsmænd, 
som Rektoren peger paa har eksisteret. 

Vi har for vor Part lært af Udviklingen, at i Nu

tidens totalitære Krig er det en uomgængelig Betin

gelse, at Folk og Værn er eet, hvis et Forsvar »skal 

nytte<<; og vi rækker derfor vor Haand ud til det Sam

arbejde mellem Skole og Værn, der i saa Fald er uom

gængeligt nødvendigt, saaledes at Skolens og Værne

nes Opdragelse ikke gaar paa tværs, men paa langs 
af hinanden. 

Som en praktisk Metode til at naa dette Maal er det, 

at vi bl. a. foreslaar Lærerne ikke at gøre Modstand 

mod, men tværtimod vise Villighed til dette simple, 

at de som andre kvalificerede unge Mænd i Værne

pligtsalderen lader sig uddanne til Kornetter og Se

kondløjtnanter samt eventuelt senere bliver Reserve

officerer i de Værn, som Folkestyret skaber og som 

altsaa er et Udtryk for Folkeviljen. 

Vi peger paa den store Betydning, det vilde have, 

hvis Lærerne saa, at her var et Felt, hvor de kunde 
arbejde til uhyre Gavn, baade for Befolkning og Værn, 

- en naturlig Opgave i nær Kontakt med det med

borgerlige Hverv, de har paataget sig og en Opgave, 

som Samfundet derfor ogsaa burde lette for dem, f. 

Eks. efter de Linier, som Overlærer Bøgner pegede 
paa. Red. 

ALFRED OLSEN & Co. A/s 



I(rigsskibssej lads ove1~ Land 
Af Fuldmægtig, Søløjtnant (R) Honnens de Lichtenberg 

Saa vidt det vides, er det kun hændt een Gang i 
Nordens nyere SØkrigshistorie, at KrigsfartØjer 

i stor Stil er bragt ud af deres rette Element: Havet, 
og slæbt milevidt over tørt Land til et andet Vand. 
At noget saadant skete netop paa Tordenskjolds Tid 
synes kun naturligt. 

Krigsbegivenhederne i det attende Aarhundrede 
mellem Danmark-Norge og Sverige rummer for de 
fleste et Skær af Forvovenhed og romantisk Dristig
hed, en langt mere personlig Deltagelse i Begivenhe
derne end i mange andre og mindst lige saa tapre 
Krigeres Hændelser i Fortid og Nutid. 

For Danskernes Vedkommende har den ungdomme
lige Søhelt Peter Tordenskjolds eventyrlige Bedrifter 
til en vis Grad fordunklet Svenskernes Modtræk i 
Krigskunsten, endskønt en Feltherre som Sveriges be_ 
rømmelige Soldaterkonge Carl d. XII har øvet Bedrif
ter og Gang paa Gang aflagt Beviser for mindst lige 
saa meget Mandsmod og Dristighed som den sagn
omspundne dansk-norske SØhelt. 

Under Svenskernes Belejringer i 1716-18 af den 
norske Grænsefæstning Frederikssten fremførtes Be
lejringshærens Forsyningstransporter ad søvejen gen
nem den svenske Skærgaard til Dynekilen og Strøm
stad. 

Da en dansk-norsk Eskadre blokerede Kysten vi
dere nordpaa, maatte Transporterne herfra videre
føres over Land. Svenskerne havde derfor slaaet Bro 
over det smalle Svinesund, Grænsefarvandet mellem 
Norge og Sverige, der samtidig danner Forbindelse 
mellem Idefjordens vidtstrakte Fjordkompleks og 
Skagerrak. 

Fr.a dansk Side fore
toges der naturligvis 
flere - desværre for
gæves - Forsøg paa at 
Ødelægge denne for den 
svenske Belejringshær 
saa vigtige Bro, der 
selvsagt var stærkt be
skyttet af svenske Bat
terier langs Svinesunds 
Sydside. Tordenskjolds 
velkendte Sejr i Dyne
kilen, hvorved en stor 
svensk Transportflaade 
Ødelagdes, nØdte Carl d. 
XII til for en Tid at 
trække sig tilbage fra 
Norge. For Tordenskjold 
lykkedes det dog heller 
ikke at Ødelægge den 

Parti fra Svinesund. 
Efter et gammelt Stik, 

vigtige Svinesund-Bro, der var af saa stor Betydning 
for den svenske Hærs Retræte. 

Da en Optræden af Krigsfartøjer i Idefjorden vilde 
være meget generende for Belejringshæren foran 
Frederikssten, for hvem Fjorden som Transportvej 
var af største Betydning, og da ingen af de krigsfø
rende Parter kunde fØre Fartøjer ad Svinesund til 
Idefjorden, recognoscerede Toi·denskjold først i Ok
tober 1717 ind til Trosneskilen for her at undersøge 
Muligheden for at føre mindre Fartøjer over Land til 
den indre Fjord. I sin Indberetning anfører den altid 
initiativrige unge Søhelt; at det lod sig gøre at 
armere to fra Svenskerne erobrede Skibe og føre dem 
over Land; dog, da disse Fartøjer kun var indrettet til 
at fØre Sejl, foreslog Tordenskjold, at to Rochalupper, 
som var mere anvendelige i den lange, snævre Fjord, 
burde overføres, og hertil rekvireredes 50 Soldater og 
24 Heste til Assistance i Rosnekillen den 23. Oktober. 

Den første Chalup er antagelig fØrt over Land den 
samme Dag, og af To-·rdenskjolds Journal fremgaar det, 
at en Dobbelt-Chalup den 27. Oktober er fØrt over 
Land fra Rosneskillen til Knivsø. 

Efterhaanden lykkedes det den i Idefjorden paa 
denne Maade samlede dansk-norske Flotille af min
dre OrlogsfartØjer at forhindre eller i det mindste 
besværliggøre de for Belejringen af F1·ed:erikssten 
nødvendige Transporter af Mandskab og Materiel 
ovtr til Fjordens norske Kyst. 

Af svenske Beretninger fremgaar det, at Kong Carl 
d. XII, som under sine norske Felttog hyppigt havde 
sit Hovedkvarter i Strømstad, nu her fattede en Plan, 
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OSLO FJORD 
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TISTEOAIEN 

NORGE 

Mange af Officererne i Kongens 
Krigsraad har sikkert anset dette 
Transportprojekt som noget fuld
:;tændig forfløjent og uigennemfør
ligt. Det drejede sig jo om ret sto
re, tunge l!'a1 lØJe1, og at .røre en 
hel Eskadre af den Slags Skibe 
flere Mil over Land, maatte jo staa 
for enhver som noget, det ikke 
stod i menneskelig Magt at udføre. 

En skØnne Dag i Begyndelsen af 
Juni Maaned 1718 paabegyndtes 
trods alt dette mærkelige Fore
havende. Ved Hjælp af Mænd i 
hundredvis, Heste, Spil og Kraner 
trak man ved Skageraks Kyst i 
Strømstad de fØrste af Eskadrens 
FastØjer paa Land,det var Galejer

GRÆNSE 
ne »Castor<< og »Pollux« samt 5 Ka
nonchalupper. Nu begyndte den 
egentlige Landtransport, hvis før-

hvis Ide vel nok stammede fra Tordenskjolds Baad
transport over Land, men hvori Feltherren ved sin 
Transport af den svenske Galaieskadre fra Sveriges 
Vestkyst til Idefjorden - en Strækning paa ialt 3 Mil 
- i Dristighed og under Overvindelse af uhyre Van
skeligheder langt overgik det .af Søhelten angivne 
Forbillede. 
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I 
I 
1 
I ste Etape var Carlsgatan, Byens 

senere efter Kongen opkaldte Ho
vedgade. Herfra gik det ned i den 

første SØ paa den lange Færd, Stromvattnet, gennem 
hvilken Galejerne og Chalupperne roedes op til Her
regaarden Blomsholms Strand, hvorfra de over Land 
slæbtes op til den næste sø, Faringen; Terrænet steg 
jævnt væk hele Vejen, og jo længere man kom frem 
des større blev Vanskelighederne. Gennem søerne 
Langen, Elgsjon, Priistvattnet m. fl. naaede man sta-
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dig længere frem mod Maalet for Transporten: Hcil
lesmDrk ved Idefjordens Bred. 

Det var imidlertid de utroligste Besværligheder, 
mm1 mØdte. Saaledcs slrnldP 8kih1:me transporteres 
over bundlØse Moser og Engdrag, hvor Heste og Folk 
aank l og vur i Far~ fo1 al omkomm<' TfØlgr Ov('r 
leveringerne i Bygderne hedder det sig ogsaa, at en 
Del af Cm·l d. XII's Gutter satte Livet til under denne 
eventyrlige Færd. At denne overhovedet kunne gen
nemføres, maa i hØj Grad tilskrives Kongen, som per
sonlig var med, og som æggede sine Folk til fornyede 
Anstrengelser, naar alt syntes at se haablØst ud. Da 
det var lykkedes at faa Skibene et godt Stykke frem 
i forholdsvis kort Tid, lod Kongen uddele kontante 
Ducører til hver Mand. En stærk Hede herskede netop 
under Udførelsen af dette ejendommelige Foretagen
de og gjorde ikke Arbejdet lettere, men der blev ikke 
sparet paa Forfriskninger til de tørstende Gutter, som 
læskede sig ved de aldrig tomme Ølfade. 

Den 7. Juli rungede Glædes- og Triumfskrig hen 
over Idefjordens Vande: det fØrste Skib, Galejen 
»Castor«, var ved Maalet og søsattes 1 ldefjorden efter 
den lange Færd over Land, og uden at trættes gik man 
i Gang med de Øvrige Fartøjer. 

Af Eskadrens Enheder beredte Galejen »Luren<< de 
største Besværligheder; den var nemlig den st~rste, 
og der maatte ekstra Foranstaltninger med TØmmer
broer, Kramspil og andre Trækanordninger til for at 
fØre dette FartØj frem. Da man kom op i den lille 
IndsØ ElgsjOn oppe i Niisinge, og Galejen roedes over 
SØen for at blive taget paa Land igen, opdagedes det, 
at der ikke var Plads til Skibet i det Bjergpas, som 
fØrte op fra Søen. Man maatte derfor med store An
strengelser og under stort Tidsspilde slæbe »Luren<< 
en betydelige Omvej, men omsider naaede dog ogsaa 
denne Galej frem til HiillesmOrk og søsattes under 
Jubelraab fra tusinde Struber. 

Hen paa Eftersommeren var saa hele den tidligere 
i Strømstad indespærrede svenske Galej- og Kanon'T 
chalupeskadre samlet paa Idefjorden. Man kan ikke 
fortænke Danskerne og Nordmændene i, at de blev 
noget chokerede ved at se denne svenske »SpØgelses
flaade« komme vandrende over tØrt Land og søsættes 
i Idefjordens BØiger. Det varede dog ikke længe, fØr 
de svenske Orlogsfartøjer med det glatte Lag over
beviste deres Modstandere om Realiteten af deres Til
stedeværelse. 

Gennem den heldige UdfØrelse af dette gigantiske 
Transportforetagende kunde Belejringen af Frederiks
sten understøttes betydeligt, og Carl d. XII havde 
derved gennemført sin Hensigt. 

I September 1718 begyndte saa endelig det afgøren
de Angreb paa Norge. Medens en Nordarme trængte 

:Model af en Galei. 
Galeien Jægersborg (1745-68). 12 Kanoner. 

(Holmens l\Iodelsamling), 

Mindestenen ved HållesmOrk, hvor Fartøjerne søsattes i Ide
fjorden efter Transporten over Land. 

frem mod Trondhjem, rykkede en Sydarme under 
Kongens personlige Kommando op mod Svinesund
Tistedalslinien. 

Paa ldefjordens Vande udkæmpedes,,Smaakampe 
mellem de dansk-norske og de svenske .Søstridskræf
ter, uden at det dog kan ses, at nogen, af Parterne 
vandt noget afgjort Overtag. 

Den 16. November samme Aar sænkedes imidlertid 
efter Generalløjtnant Sponnecks Ordre hele den nor
ske Flotille sammen med alle de ved Frederikshald 
beliggende Fartøjer. I det afholdte Krigsraad havde 
man besluttet at opgive Forsvarslinien: Svinesund-
Tistedalen til Fordel for den mere tilbagetrukne 
Glommenlinie, og Svenskerne, som nu fuldstændig 
beherskede Idefjorden, kunde herefter uhindret fØre 
alt, hvad der var Brug for til Frede1iksstens Belej
ring, frem ad denne Vej. 

Det var Afslutningen paa Svenskernes stort anlagte 
strategiske Opmarch, som Torden.skjold stadig havde 
haft for Øje og ved offensiv Virksomhed havde søgt 
at hindre. Men i Løsningen af denne Opgave var der 
- saavel af den kommanderende General i Norge, 
som af Myndighederne i Danmark - paa alle tænke
lige Omraader lagt ham Hindringer i Vejen. 

Kun Cm·l d. XII's DØd i LØbegraven foran Frede
rikssten den 11. December 1718, hvorved den svenske 
Hærs heldige Fremmarch ændredes til panikagtigt 
Tilbagetog, frelste Norge fra en meget truende Fare. 

Men i NordbohusHins Grænsebygder lever endnu 
Navne som »Galejmosen<<, og Resterne af de udlagte 
Broer og svære Tømmerstokke er endnu synlige Min
der om denne mærkelige Skibstransport over Land. 
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To Fjender blev Venner 
" for 81. ~(ar ftben 

EN SAMTIDIG SKILDRING 

fmtbt bc irfc m11uge rvfe lmiltbcr frn St'rigen i 1864, ii1111r 
ffivttcrfægtningeu ben s. \marts ueb .l)efen St'ro font et 
11f be fmuHeftc. €tt liUe filfbcfing b11nfrc !Dmgoner 

unber fojt1111nt be @i11i11t 2!u6rdns '8emfr116 font Ocr i .\tamp 
meb oftmig(Fe .puf11rer, jog bem 
1rn11 15'fugt og fflltfebe uor .i)ær en 
uelfommen '8riii Jlllll 4 ltimer, ber 
benvttebe!I ti( Ilt f1111 rommet IDejfe 

for fawetter og !Depoter og tif at 
bringe '8obfolfet i @itilling. 

tlnber .ft'mnpen 6feu en ajimigff' 
Dificer,D6edeutn1111t,@re1.1 be @:;er: 
ni 11; ijaarbt faaret, og mellem 6nm 
og 6an!I rolobilanber,foftnant@iaiut 
ruubiliu, opffob fmere et ribberfigt 
menff'a&, fom 6cgge 6ar plejet gen, 
nem filarene. 

Dm bettc 6ar be @iaint 2Iu611i11 
feuere fortalt falgenbc: 

Løjtn. r:ie Saint.Aubain 
, _J 

,,mi - b. 1,1. f. iertuagten ueb J)ejen Jtro - 6aube fo ben 28, 

'8e6rnar 6,rnt et @i11mmeniiob meb bc preuofiff'e .puoam, fyuor 3 

af !Jore '8ofr &fo1,1 fe111g11e og 1 - snief!I St'j el bf e u - ffubt. Scg 
fouebe ba mig fefu: !Jeb foriie fejiigf1eb at 6æ1Jne bett .pijiorie. 
I.men ret u11r bet iffr; t6i Suiiru.rcn, fom oum i .\to6et gentagne 
@1111gc inbff'ærpebe!I, fob paa: ~ngett .\tamp, run 9Mogno!lccring. 

@inn rom ben 8. lm11rt1t mi unr lige flllact af J)ejicne og tinr 
begl)ttbt at fobte af, bA ber 111elbte!I en fre111rl)ftet1be, fjmbtlig 
!lffbeling frll !Bfoatær @itOO. :J en iart fotll bi l)llll !JOCe ,Pelle og 
ub pan fa11beuejen. :Jeg ~nube 4 Unberoffimer og 23 lmettige. 
l),eb ab mamn fom en !lffodittg ojlmigffc J)ufarcr galoppmnbe, 
ialt 38 ffi1)ttm. Seg lob bem fomme nærmere for at fe, om ber 
fufgte ett iiorre ®tl)rfo efter; ba bet me unr Jtilfæfbet, fomman: 
bmbe jeg ircmab. :Jeg 1,1ar felu i ®pibfett, fn11 fulgte be 4 Unbew 
officerer og efter bem be I.menige. Q:t ,Øjcblif e~er uar .ftampcn 
i fulb @ang. $lubfcfig ramte et ®abd6ug min J)eji i .pouebet; 
J)ugget trængte igennem til menet, og vi tltJ1·tebe. lmeben!I feg 
faa paa :Jorbm, f[oge!I be omfring mig, og jeg troebc, at be 
oaube trampet mig i6jer. IJ1ogfc ®eftwber unr jeg beuibtlfo!.l, oø 
ba jeg 6reu i @itnnb til at tænfo, unr bet ett faa uoe6agelig 
Za11fie, ber trænqte ftg va11, f om bm, at jeg fynube ouertrnabt 
min ~niiru,:, uilbe bliue iirnffet og begrnbmt. Dmfiber fir jeg 
mig ai·beibet fri af min {)eii, og tif miu DrnrafMfe 1Jar ber 
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jiiUe omfring mig, mebenø ber lob .pejletrampen @i9b vaa, ~et 

u11rtlfebe iHe gobt; mine ioff oar maaffe fangne llg art tabt. 
Seg fom vaa !Benette; tieb @iiben fab en ~raglln 111eb blobigt 
!l!1111gt. J)e1n fortalte, at Øtlerl'igcme 6aube truHet fig tif611!le og 

Ober-Løjtnant Czernin 

foi-fulgte!I 11f uore io1t :) Cl! S,,11/f: 
tom jeg paa ban!I f,)eji for at iub: 
()ente mitte 5'0IF. .pejien uar imib,. 
(crtib bfeuen f aaret i .lt'1·9bfet og uil be 
iHe frem • .pe!big1.1i!I jlob ber en bem: 
fos otlmigff Dfficersfyeji i IJ1ær6e: 
ben, et prægtigt !Bfob!lbpr. Seg !JRr 
me fe11 til Ilt tllntlttC i @iabfcu O!J 

af @iteb ub ab l:a11beue;en. @inart 
baube jeg iubtentet mine '8olr, fom 
troebe, at jeg uar jlll11et ibief og nu 
6iliie mig meb .l)urraraab. 

@jlmigerne traf fig /iabig ti l611ge, 
og !Ji fufgte efter bem et ®tvne. 
@ill!l !Jen btc ui om. mi ijaube taget 

3 i1111ger, og Oenne paa @:6auofcen fa11 en ij1111rbt faaret otlerrigff' 
Officer. :seg gif 6en til [Jam, 6ifiie og gau ~11m en ®navs 11f min 
ISrænbcuinof{af{'e; bagefter fif ieg ffaffet en 2!1·6ejbøuog11, f9(bt 
meb J)a(m, ijuori 1,1i hmbe fore 6am iub til m1,e11, ij!Jorfm 6an 
f enm bfeu bragt tH .ftobenba!Ju og i 1tblagt vaa bet gamle fanb~ 
fabetafobemi, ber uar inbrettet til faiaret. 

$a11 ben ltib op6ofbt fig i .lt'abe11[)111J1t Cll !Bntlllt @it11 m pc af 
IJ11Jf o:®(ægten • .l)a11 6n1Jbe uæret i o~migff ltiencfre og 11f{agbe 
bccfor ben [narebe Dffim gent119nc !Bef og. :3 en af biafc @ia1111 

foler l)trebe ©reu be @: ;e ru i 11 ,Ønffet om at f11a et !BiUebe af 
mig; men i !lfuguft 6reu 61111 ubffmet og ubue,:fet meb en b1111ff' 
Dffim. IJlogen ltib efter ffE ieg fra StidJoe et mm fm 6am, 
fJuori 611n fporger efter fi11 .i)eft og om bet er muligt at f1111 ben 
tilbage. :)eg fuarebe, 11t {)ellen 1J11r i 111 in !Befibbeffe men tun 
f om ltjenetre6eii, og fttnbe bcrfor irre opfp(be 61111!1 @uff'e; f am: 
tibig frnbte jeg 6mn bet onff'ebe '8otografi og ffE nogen ltib efte1· 
fm lto11ber et fJJerte!igt mm meb 6aMilltllgrafi. :1 mreuet ftob 
&r. a.: ,,:Jeg !Jifbc gerne 6noe rcilio6eb tif en ©m10 at tr~Hc 
©m!I -9aanb fom men". ~rm &nb oafan om,. Ql)i~ ba lJlll' muligt, 
Ilt faa fin @3n6ef igctt. ~cu M bntt, i bet ben .)torµornl, fom 6nub e 
taget brn, eftcrfom 6nns -Ønffe og fom XaF mobtog en ®erffum1.l: 
pi&c meb bano \monogram ubff'anm i rolerffum. 



Niels Kjeldsens Kamp ved Højenhede 28. Februar 1864 

:l et f•lgenbe ~reo aftalte• ~efog 6•• mig i Jtolbing, noar 
~orbolbene tillob bet. !Det oleo imiblmib m, til noget, forbi 
,Øffmigem, i \!Jlel!emtiben oar bleuet uenige meb \l)reusfem, og 
berfor traf fig tilooge, oort fra .i)olften. Og be folgenbe 'l!ar oar 
io f" unnfl'elige for ,Øffmigerne, nt ~,foget ffnbig maatt, ub, 
fætteo. 

lll! l1olbt oo bog unbemttebe om Qinanben; og efter iæge, 
!ongreofen i rulien 1870 ftl ieg gennem ,Øjenlæge \Il 6 i li p f, 11 en 
.l)ilfen fe• b, I!:! er II in, fom nu oar gonet ub •f ll:jeneffen meb 
ffiitmeffm@:barge og leuebe fom @loboejer. 

~erff i 1886, ba jeg fom @:bef for ffiibe, og ~eITngfl'olen 
fenbt,; til Ubfonbet for at ffubm fremniebe ffiibe\l'oler og bl. n. 
gæffebe rulien, traf oi binanben. :jeg \l'reo til \llrag, M et bjert,, 
ligt ®oar, og !Dogen for mit ~,fog bleo fafff•t. llli mobfe; PR• 

:lecnoaneffotionen, og bo ban boebe nogle \!Jlil fm ~Qen, bnobe 
bmt i et .l)otel lejet et ®epnratoærelfe og ber !abet anrette en 
fefflig \!Jlibbng. llli bra, !Duo oeb @luppen og forbQoebe ,; i 
\!Jlittberne, og bo ban borte, at jeg oar rejff til \llrng olene for 
~,foget• ®!9lb, onb bnn mig bo nogle !Dage 600 fig pan @lobfet. 
SJireffe SDag !om jeg berub, bentet nf 6am felu oeb ®tatiouen, 
mobtaget pna .l)ooebo9guiugeno \trappe af bnu; .l)uffrn, ~•ru og 
jele ll:jenerµnb og tilorngt, nogle bt)ggelige SDage ber. Og oeb 
'l!f\l'eben aftolte oi et ~,fog l1er i SDaumar!, l1oor oi fammen 
oilbe gæffe oort gamle Jtnmpffeb". 

!De.oæm oleo bette ~efog albrig til noget, men ~ægtniugen 
oeb .l)ojen Jtro, bette lllibuesbtJrb om bntt\l' \!Jlob og lllilje t,ob; 
al \!Jlobgang, blioer me minbre fmn! oeb bet <!:fterfoil, bet ~! 
for be 2 \!Jlobffanbm. 
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Fremtids-Fantasie1• 
i 1825 · og nu 

Man ser med store Forventninger hen til den væl

dige Udvikling, som Lufttrafikken vil faa efter Kri

gen og venter, at Flyvemaskinen snart vil indgaa i 

Hvermands Dagligliv. 

Hverken Lufttaxa eller Luftlandetropper er dog 

Nyopfindelser i den Forstand, at man ikke, i hvert 

Fald paa Papiret, har opereret med dem for over 100 

Aar siden. - Billederne 

viser to engelske Tegnin

ger fra 1825. Det ene 

forestiller Skotter som 

Faldskærmstropper, det 

andet foreviger en Luft

taxa-Holdeplads i Paris, 

tegnet af George Cruiks

hank. 

Det tredie Billede viser 

endelig, hvorledes en ame

rikansk Tegner kort før 

Holdeplads for Luft-Drosker. 

Fremtidsfantnoi, tegnet i 1825. 
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Skotter som 
Fa!dskærmst1·opper. 

denne Krig forestillede 

sig i et Angreb. - Han 

fik Ret, og forhaabentlig 

vil det snart vise sig, om 

Hr. Cruikshank omsider 

ogsaa vil faa Ret. 

Ste11ko1upasset 
Medens Krigen nærmer 

sig selve det japanske 

Moderland, ligger der ja-



Japanske Soldater hilser 

Kejseren og Forældre »Gocl 

Morgen« i det Fjerne, 

panske Soldater i Garni

son over hele det ud

strakte Omraade fra Bur

ma og Kina i Vest til 

Øerne ude i Stillehavet 

og fra Kurilerne i Nord 

til Java i Syd, - ofte 

langt bag Modstandernes 

Fronter. 

Men hvordan det end 

gaar, er det vigtigt for 

den japanske Soldat at overholde sine religiøse og 

halvt rehg1Øse Pligter. Tæt ved hver LeJr eller Kaser

ne er der derfor, paa en fri Plads, indrettet et Sten-
1 

Komp~s, dl'!r visl'!r Rl'!tningen til det fjeml'! Tokio og 

Soldatens Hjemegn. Herhen begiver Japaneren sig i 

den tidlige Morgen straks efter Appellen, og hans 

fØrste Hilsen gælder Kejseren, den næste hans For

ældre. Det er en Pligt, der falder uden for hans mili

tære Pligter og betragtes som et privat Anliggende. 

Derfor kan den japanske 

Soldat ogsaa selv vælge, 

om hans Hilsen skal være 

militær eller civil. - Ef

ter Billedet at dØmme 

foretrækker de fleste den 

civile Hilsen. 

Som en amerikansk Tegnor 

forestillede sig et japansk 

Angreb paa Dutch Ha1·bour. 
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65 er udøvende Surrealist. Hans 
Overordnede e1· overordentlig in
teresseret i at omsætte hans Evne 
i praktisk Arbejde - Kamouflage! 

General Wingate, den ny Lawrence af 
Arabien, i Burmas Jungle. 

ALLEVEGNE 
FRA 

Fortsa(fm Sid(.W' 
¼:~i.~tJ,K.:{) 

Svensk Humor 
Her er lidt svensk Humor, taget 

fra vort søsterblad »Folk och For

svar«. 

KRIGEN I BURMA 
Kampene i Burma, hvorunder 

Englænderne søger at tilbage

erobre dette Land, som gik tabt 

under den store japanske Offensiv 

i Krigens Begyndelse, er en Kamp 

om Jungle og vilde Bjerge, men 

ogsaa en Kamp om de Floder, der 

udover den berømte Jernbane fra 

Rangoon over Mandalay til den 

ikke mindre berømte Burma-Vej 

ind i Kina, er Burmas bedste Tra

fikaare. Det er endelig en Kamp 

om de vigtige Oliefelter inde i Lan

det, nordvest for Rangoon. 

Vi bringer et Billede af japan

ske Soldater paa March gennem 

eet af disse Olieomraader samt et 

Billede af den 38-aarige britiske 

Brigadegeneral Charles Wingate, 

der i London kaldes den ny Law

rence af Arabien. Det var denne, 

der som Avantgarde for det bri

tiske Angreb landede med sine 

luftbaarne Tropper dybt inde i 

Junglen, 300 km bag de japanske 

Linier, og i lange Tider maatte 

fØre en forbitret, isoleret Kamp 

uden andre Forsyninger, end hvad 

han kunde faa gennem Luften. 

Billedet er taget i denne Periode 

og viser Wingate i Samtale med 

sine nærmeste hvide Medarbej

dere. - Hvorvidt han, som den 

rigtige Lawrence, har særlige For

binuelser mei.l <.len l.Jmme:;isk.e Be

folkning, forlyder der dog indtil 

nu intet om. 

En Hestesko, 
jo - den er go', 

som Dørens Smykke 
den maa gi' Lykke. 

Men dernæst kommer FØ1gen af, 
at Skoen ramte, hvor den traf. 

Saa fik han Tid at tygge paa, 
hvori at Lykke mon bestaa. 

Japanske Troppet· i Burmas Oliefelt. 
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Kampen i de sorte Bjerge 
Da Tyskerne i Foraaret 1941 rykkede ind paa Bal

kan, skete dette i Forstaaelse med de daværende 
Regeringer i Bukarest og Sofia, hvorimod den jugo
slaviske Regering gjorde Modstand og efter en kort 
Kamp maatte flygte ud af Landet. 

Dette blev derefter besat af Tyskere, Bulgarere og 
Italienere, idet der dog dannedes en under tysk Kon
trol staaende serbisk Regering i Belgrad, medens hele 
den vestlige Del af Landet blev en selvstændig Stat, 
Kroatien. 

Resterne af den serbiske Hær under General Mi
h'ailovitz var imidlertid sØgt ned i Mo.ntenegros Bjer
ge; og Langs Adriaterhavets Kyst, hvor det var Italien, 
der stilllede Besættelsestropper, blev efterhaanden 
Balkans berømte »Bande«-Krig etableret. 

En Del af denne Oprørshær fØrtes af den fra den 
spanske Borgerkrig kendte Officer i den internatio
nale Brigade, Kosta Nagy, men efterhaanden gled den 
samlede Ledelse over til den den Gang ukendte, men 
nu saa berømte Tito. 

Hvem han egentlig er, kan vistnok endnu ikke siges 
med Sikkerhed. Nogle paastaar, at han er en dalma
tisk Bonde fra Egnen ved Imotski i de dinariske Alper, 
andre, at han er en kroatisk Emigrant, J osip Broz, der 
under det jugoslaviske Diktatur levede i Paris. Nu 
danner han imidlertid sin egen Organisation, Narodna 
oslobolilatjska vojska, der betyder den nationale 
Befrielseshær. 

I Begyndelsen var det dog General Mihailovitz, der 
var den førende Oprørsleder og som ogsaa havde Kon
gens Eksilregering bag sig. Men Tito beskyldte Mi
hailovitz for i Virkeligheden at sympatisere med den 
af Tyskerne kontrollerede Regering i Belgrad og skaf
fede sig samtidig gode Forbindelser med Moskva. 

Da Italien brØd sammen, afleverede dernæst mange 
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af de italienske Besættelsestropper deres Vaaben til 
Titos Folk, og dette gav naturligvis hans Hær ny Be
tydning, ogsaa i Vestmagternes Øjne. Følgen er da 
ogsaa blevet, at Kongens Eksilregering har maattet 
lade General Mihailovitz falde og stille sig bag Mar
skal Tito. 

Da det italienske Sammenbrud som nævnt havde 
forsynet Tito med Vaaben af alle Slags, blussede Op
rørskrigen atter op ,og mange havde ventet, at de 
Allierede i den Anledning fra Italien var sat over 
Adriaterhavet for at komme Tito til Hjælp. 

Dette skete dog ikke. Jugoslavien er af de store 
Begivenheder i Øst og Vest nu rykket ned i anden 
Række som Krigsskueplads, og de tyske Besættelses-

Dalmatisk Bonde. · 



Dalmatiske Almue Typer. 

tropper ind,skrænker sig til at holde de vigtigste Byer, 
Jernbaner m. m. mod Oprørernes stadige Angreb. 

Hvis man kan tale om Krigs-Romantik i det nu
værende Ragnarok, er der imidlertid i Jugoslaviens 
sorte Bjerge og langs den skønne dalmatiske Kyst, 
den skal findes. Thi her foregaar Kampene endnu med 
smaa Styrker, hvis Mod og Evne til at forcere det 
vanskelige Terræn og besejre sin Modstander i Nær
kamp er vigtigere end alt det moderne Materiel, som 
vejer saa tungt paa Europas Sletter. - Og samtidig 
gaar det politiske Spils aldrig hvilende Skyttel gen
nem det Væv af forskellige Nationaliteter, forskellig 
Tro og forskelligt Sprog, der i Jugoslavien, hvor Øst 
og Vest mødes som ingen andre Steder paa Balkan, 
giver Baggrund for allehaande Intriger. 

Partisanbyen Zugorjc. 

I de sorte Bjerge, 

For General Mihailovitz' Vedkommende er det saa
ledes vistnok ikke bevist, at han har samarbejdet med 
Tyskerne. Derimod havde han intim Forbindelse med 
den italienske Øverstkommanderende i Militærdistrik
tet Mostar-Dubrovnisk, General Amico; og det er vist 
rigtigt nok, at han frigav italienske Fanger, - ganske 
vist imod til Gengæld at faa Vaaben og Benzin. 

General Amico var forøvrigt igen Badoglio's Mand 
og gjorde efter dennes Kup fælles Sag med General 
Mihailovitz. I den Anledning blev han skudt af ita
lienske Sortskjorter, da disse, sammen med de tyske 
Tropper, igen rykkede ind i Dubrovnik. 

Jo, de sorte Bjerge med de dybe KlØfter og det blaa 
:Middelhav med de blinkende Bølger, der ruller mod 
deres Fod, har set et og andet i disse bevægede Aar. 

Efter Badoglios Kup fik Tito italienske Vaaben, ogsaa Tanks. 
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I Dok 
AF ARTILLERI-MATH OTTO LUDWIG 

Den var blevet noget usoigneret efterhaanden. Ma
lingen var forlængst begyndt at skalle af, ja, 

Skorstenene var ligefrem blottet for anden Farve end 
den, KulrØgen havde givet dem. 

Den var ogsaa begyndt at blive lidt langsom i sine 
Bevægelser, hvilket skyldtes, at den Del af Skroget, 
der var under Vandoverfladen, var overgroet med 
Skaller. Alt dette var ikke noget, man kunde bebrejde 
den, saadan er det med alle Baade, der har ligget i 
Vandet i længere Tid. »Makrellen« havde ikke bare 
nøjedes med at ligge; at den havde bestilt noget, viste 
de blakkede Skorstene. Malingen var ligefrem brændt 
af dem. Kort sagt, den trængte til at komme i Dok. 

Det var nu ikke fØrste Gang, at den havde været 
det, for den hØrte jo med til Marinens Veteraner. Den 
havde haft 25 Aars Jubilæum, hvilket er noget meget 
sjældent for en Torpedobaad. I denne lange Aarrække 
havde den tit sukket af Overanstrengelse, for Alderen 
kunde jo nok mærkes. Men kom den saa i Dok, og 
Haandværkerne havde set lidt paa den, saa fØlte den 
sig faktisk helt ung igen. 

I saa langt et Liv oplever man selvfØlgelig ogsaa 
en Del, men det kunde »Makrellen« nu ikke lide, at 
man talte om. Den syntes ikke, at der var noget sær
ligt ved at have været Vidne til to Verdenskrige. 
Men der var noget andet, som den ofte mindedes med 
Glæde. Tit tænkte den paa alle de unge Mænd, der 
som Tak for Husly, der ganske vist ikke ligefrem var 
hotelagtigt, havde passet den med Spuleslanger, 
Levangere og Kutlæggere. Det var stadig nye Folk, 
der udfØrte dette Arbejde, men paa den Tid, de var 

Den gamle Kran paa 
Orlogsværftet. 

Malet af Bang-Sørensen. 

ombord, lærte den hver enkelt at kende meget mere, 
end de i de fleste Tilfælde holdt af. Ogsaa de Mænd, 
der havde givet den »makeup-<<, ligesom den skulde 
have nu" var ikke de samme nu som for 25 Aar siden. 
Det vil sige, der var jo nogle enkelte Arbejdere, der 
stadigvæk holdt ud og ligeledes havde haft Jubilæum. 

Men nu kom det store Øjeblik snart, hvor den skul
de liste sig ind i Flydedokken. Det var forresten den 
Form for Dokning, den bedst kunde lide. Kom den 
hen i den store TØrdok, var der altid saa mange Ka1a
miteter. Der kunde den heller aldrig faa Lov at være 
alene. TØrdokken var for stor for et Skib af »Ma
krellen«s Størrelse, hvorfor de smaa Baade maatte 
finde sig i at dele Dok med en større Kollega. »Ma
krellen« hadede den Slags. Det var ikke noget Privat
liv. Og saa sammen med et af de store nye Fartøjer! 
De var altid saa storsnudede! Forresten mente den 
ikke, at de havde noget som helst at være vigtige 
over. Selv om disse Kolosser altid var flotte i Malingen 
og Trædækket helt hvidt, og de havde Kanoner næ
sten lige saa store som selve »Makrellen«, saa var de 
kun nogle GrØnskollinge. Det var særligt Opmaalings
skibene, der var store paa det, skønt de jo næsten 
ikke kunde kaldes Krigsskibe. De havde ganske vist 
en Masse dyre Instrumenter i Maven, men Hoved
sagen, mente »Makrellen«, var, om de kunde skyde 
nogen Fart. Nej, naar det gjaldt om at komme væk af 
Vejen, saa var Skibe af den Slags nok at foretrække. 
Selv med Skroget overdækket af Alger,- og andet 
»Utøj« vilde den paatage sig at lØbe fra disse »Mode
skibe«. 
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Der var ingen Damp paa den mere. Den havde 
Ferie. Om et Øjeblik vilde en af de smaa Bugserbaade 
komme og h·jælpe den ind i Dokken. Den trængte 
ærligt talt og~na til at hvile> ~ig. Di:-n hnvd~ hjilrt Ryg
ter om, at den skulde ud at holde Øvelsesskydning, 
llQD.l' UOll Vill" !ltilUflOi op. 

Nu kom »Piraterne<{, saaledes kaldtes Mændene, 
der skulde besørge Bugseringen. Flinke Folk var det 
forøvrigt, selv om de nok skældte lidt vel rigeligt ud. 
Men »Makrellen« lod, som om den slet ikke hØrte det, 
skØnt den ikke kunde lade være. Saa rigt og afveks
lende var disse Mænds Ordforraad. Nu satte de Tros
serne fast. Det gik hurtigt! 

De gled nu ganske stille ud fra Kajen. Besætningen 
stod og nØd det sjældne ved ikke selv at skulle røre 
ved Trosser og Wirer. Selv om Gutterne maaske gerne 
vilde, saa maatte de ikke. »Piraterne« Ønskede at 
føre Kommandoen ombord fra det Øjeblik, de kom, 
til Baaden laa i Dokken. »Makrellen« var iØvrigt lige
glad, hvem der havde Styret, Besætningen eller Bug
sermændene. De sidste var jo ogsaa dygtige Folk. 

»Makrellen« kunde selvfølgelig godt lide at hvile 
paa Vejen. Den fik nu Lejlighed til at se, hvordan de 
andre Torpedobaade var misundelige. Den syntes 
imidlertid ikke rigtigt, at de saa paa den, hvorfor den 
sendte nogle KØlvandsbØlger ind mod dem, saa de 
vaagnede. Men selvfølgelig, de havde set den for
længst! Det kunde man se paa den Maade, hvorpaa 
de returnerede Bølgerne. Det var nu heller ikke mor
somt at ligge der og se en Kammerat drage forbi 
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paa Vej til »SkØnhedspleje<(, hvis man f. Eks. selv 
laa og fyldte Kul. »Makrellen<{ gyste ved Tanken og 
duvede en Kende, da den svingede til Styrbord. 

Endelig var man der. Og nu lod man Slæbcirouucn 
gaa, og man begyndte at sætte Stivere op mellem 
Baatlon og Irnfomickn ur DoldH'n. nu man var fær
dige med det, kravlede en sort Mand med fedtet Ka
sket op i Dokkens Maskinrum, og saa begyndte det 
sjoveste ved det hele. _Dokken begyndte at hæve sig. 
Det var næsten som at blive baaret paa en mægtig 
SØ, men denne her gik ikke ned igen fØr om et Par 
Dage. Nu satte man Stiverne rigtigt fast. »Makrellen« 
kunde mærke, at den stod paa Bunden af Dokken. 

Saa gik Maskineriet atter, og nu havde den det 
meste af Kroppen oven Vande. Den følte sig helt 
genert ved, at Besætningen stod og kiggede paa den, 
særlig naar den saa saadan ud. Det var ogsaa helt 
underligt at mærke Vandet forsvinder under sig. 

Den fik ikke Lov til at fundere ret længe. Nu skulde 
der ske noget. Baadsmanden havde allerede sat et Par 
af de værnepligtige til at etablere Forbindelsen til 
Land henne agter ved Hjælp af en Landgang. Da de 
var færdige, strømmede det med sorte Mænd paa 
Dækket og paa Dokkanten, og snart efter stod der 
ogsaa nogle i Bunden af Dokken. 

Besætningen fik nu Besked om, at Skibets Aftræd
ningsrum ikke maatte benyttes, og om at man heller 
ikke maatte smide Vand udenbords, mens man laa i 
Dokken. Det sidste generede ikke Folkene saa meget. 
Paa den Maade var man fri for at spule Dæk. »Marine-
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soldater,« tænkte »Makrellen«, »er vel nok dumme. 
De tror, at de kommer til at drive, fordi de ligger i 
Dok. Nej, Baadsmanden og Artilleri-RegnskabsfØreren 
ho.r ui righoldigt Repertoir0.<~ Vnr Mnrim'!rP. egentlig 
dummere end andre Mennesker, naar det kom til 
Stykket? Ec:entllg Htul Lrot:!Ll.e i.hm døL ikk<• D"n from 

pludselig til at tænke paa nogle civile Folk, der en
gang spurgte Skibets Skildvagt, hvad man gjorde, 
naar »Makrellen« skulde dykke. Det maatte da ikke 
være let med de Skorstene. Skildvagten svarede imid
lertid, at man bandt en Sæk over dem. - Den civile 
troede, at det var en Undervandsbaad, og Vagtsman
den maatte for sig selv indrømme, at Ligheden var 
der. Men saadan noget sagde man selvfØlgelig ikke. 

* 
Denne Dag og den næste blev der arbejdet for fuldt 

Tryk. »Makrellen« syntes, det var en herlig Fornem
melse at faa skrabet alle Algerne af Skroget. Det var 
for den næsten som for en skægget Mand at komme 
til Barberen. Den havde imidlertid spaaet rigtigt, naar 
den sagde, at Besætningen nok skulde faa noget ai 
bestille. Baadsmanden havde straks sendt nogle efter 
Forbrugsgods, og andre havde travlt med at efterse 
Skytset. Atter andre hentede Ammunition paa Char
lotte-Amalie-Bastionen. 

Der herskede et Leben ombord, der frydede »Ma
krellen«, der for en Gangs Skyld bare skulde se til. 
Arbejdere og militære vrimlede mellem hinanden. 
Allesammen kendte hverandre. Arbejderne havde det 
bedst, mente »Makrellen«, for de sagde allesammen 
»Du« til hinanden og til Soldaterne, hvadenten disse 
havde Snore paa Ærmet eller ej. Flaadens faste· Folk 
og Holmens Arbejdere havde jo kendt hinanden gen
nem en Aarrække. Selv om man ikke kendte Navnene 
paa Arbejderne, saa kendte man Ansigterne. Desuden 
havde flere af dem selv været Befalingsmænd eller 
menige sammen med de, der nu var Befalingsmænd 
paa Skibene. 

Skibets Maskinbesætning benyttede Tiden til at 
kigge lidt paa »:Makrellen«s indre Organer. De rnaatte 
indrØmme, at det var godt Kram, der kunde staa for 
en saadan Livsførelse som den, »Makrellen« havde 
fØrt. Det ene Øjeblik var den Vagtskib, hvor den 
pludselig kunde blive udsat for at skulle sætte Dam
pen helt op paa et Øjeblik. Det næste maatte den slæ
be Skydeskiver for de større Skibe, og nogle Gange 
skulde den selv skyde baade Dag og Nat. 

Disse Skydninger kunde »Makrellen<< egentlig godt 
lide. Den fik her Lejlighed til at vise, at den kunde 
endnu. Ganske vist smertede det sommetider, naar 
den skØd med skarpt. Saa rystede det i hele Skroget, 
og den havde paa Fornemmelsen, at Indvoldene blev 
rystet løse i den. Men den bed Smerterne i sig. Tor
pedoskydningerne var alligevel bedre. Der lØd bare 
et sagte »Blup«, naar Torpedoen forlod Røret. Under 
disse Skydeøvelser var det Besætningen, der havde 
det meste af Arbejdet. Mens »de blaa« svedte med at 
bjerge Torpedoen, kunde den ligge ganske roligt og 
nyde det. * 

Endelig blev man imidlertid færdige. Malerbøtter,-, 
VærktØj og andet »vandskyende« blev taget i Land, 
og langsomt begyndte Dokken atter at synke. Det gav 

I Dok. 

et helt Gip i »Makrellen«, da den fØ!te V andet stige. 
Men det var nu alligevel det bedste at fØle sig vaad 
paa alle Sider. Nu blev Stiverne taget væk, og den 
flØd. 

Atter kom »Piraterne« ombord, og saa gik det ned 
mod Kajen igen. Denne Gang var Misundelsen hos de 
andre Skibe endnu større. »Makrellen« kunde tydeligt 
se det paa dem. I Eftermiddag, naar den sejlede forbi 
dem ved egen Hjælp, saa skulde de faa en KØlvands
bØlge, der .sagde »Sparto« til dem, den tidligere havde 
leveret. 

Stille gled den ind mod Kajpladsen. Bare de nu 
vilde passe paa, at Malingen ikke blev skrabet! 

Klokken 12 kom Ordren til Ild under Kedlerne, der 
straks blev efterkommet. Vandet sydede snart i Ked
lerne og fortalte, at »Makrellen« havde Temperament. 
Ih, hvor den længtes efter at komme forbi de andre 
Torpedobaade. Og Turen ud igennem Havnen vilde 
ogsaa blive et Triumftog, Den kunde mærke, at Be
sætningen ogsaa glædede sig. De var stolte af den. 

Saa korn det store Øjeblik. Nu lod man Trosserne 
gaa. Maskintelegrafen viste »langsomt frem«. Nu blev 
det »halv Kraft« og nu »fuld Kraft«. Den strøg ned 
gennem LØbet og sendte en mægtig BØlge mod Baa
dene ved Kajen, der blev saa misundelige, at de var 
ved at rive sig lØs af Fortøjningerne. 

Ude i Havnen kippede en Rutcbaad og en Fragt
ba:ad for den, og den besvarede i-:;tolt Hilsenen, hvor
efter den spejlede sig i Vandet ligesom den grimme 
Ælling, der opdagede, at den var blevet Svane. 
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tegnes hos Postvæsnet 

Bliver man 
RELIGIØS I IlBIG? 
I »Folk och Forsvar• skriver Pastor Hans Åkerhielm, der har gjort Krigstjeneste i 
Finland, om dette Emne: 

I den almindelige Diskussion vil man faa meget for
skellige Svar paa dette SpØrgsmaaL Een Teore

tiker vil sige: » Vrøvl. Af Krig kommer kun ondt. 
Krig fØder Raahed og Foragt for Livets Værdi. Har 
man ikke været Ateist fØr, skal man nok blive det i 
Krig.« - Og en anden Teoretiker vil med lige saa 
stor Sikkerhed paastaa: »Erfaringen viser, at Front
soldaten bliver religiøs. Naar den store Alvor melder 
sig, behøver Mennesket en Gud. Man kan nok leve 
uden denne Gud, men ikke dØ uden ham. Derfor hØrer 
man ogsaa altid om religiøs Vækkelse under en Krig.« 

Stillet over for saadanne modsigende Svar maa 
man i Sandhed spØrge som Pilatus: »Hvad er Sand
hed?« - Og maaske 
vil det være af nogen 
Interesse, hvis jeg for
tæller en Smule om 
mine egne Erfaringer 
i denne Sag. Ganske 
vist er min Erfaring 
ikke stor, kun et halvt 
Aars Krigstjeneste. 
Men noget har jeg dog 
set til, hvorledes Sol
daten reagerer. 

* 

noget nyt, der vidner om, at der er sket en Ændring 
i Sindet. Blikket bliver mere fjernt. Sindet har aab
net sig for en ny Virkelighed. Soldatens gamle Liv er 
blevet saa underligt uvirkeligt. Nu er det Krig og 
DØd, der er virkelighed ... 

En saadan Stemning disponerer for Religiøsitet. Thi 
den almindelige, fredsmæssige Sikkerhed er ofte en 
Hindring for den religiøse Følelse; men i Krig har 
Soldaten et Behov for noget at holde sig til, noget, 
som han kan have Tillid til, baade i Liv og DØd. 

I Almindelighed vil jeg derfor sige, at man i Krig 
har Behov for Religion. Men dette er ikke helt det 
samme som at være religiøs. Ofte er der kommet unge 

Mænd til mig ved 
Fronten, og de har 
sagt: »Vi ønsker intet 
hellere end at kunne 
tro. Men vi kan ikke.<, 
- Og dette er typisk: 
Man føler Behovet 
stærkt. Men om man 
naar frem til Tro, er 
en anden Sag. 

Det maa straks kon
stateres, at noget sker 
der med Soldaten ved 
Overgangen fra Fred 
til Krig. En underlig 
Forvandling, som det 
er svært at beskrive, Andagt hos de svenske F1·ivillige paa Hangofronten. 

N aar Præsten taler 
ved Fronten, mærker 
man tydeligt denne 
Længsel. Han taler 
absolut ikke for dØve 
Øren, - der er ingen 
Mur mellem ham og 
hans Tilhørere. Det 
Budskab, hun kommer 
med, modtages af 
hungrige Sjæle 30m 
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Redaktørskifte vetl !J,Folk og J/ærn"' 

J Anledning af at jeg med Udgangen af Marts Maa-
ned af Hensyn til andet ArbeJde og efter gammel 

Af~ale har maattet trække mig tilbage som Med
redaktør af »Folk og Værn<<, vil jeg gerne benytte den
ne Lejlighed til at bringe Bladets Læsere en Tak for 
den Interesse og Forstaaelse, hvormed man har fulgt 
vort Blad fra dets Start for ca. 4 Aar siden og indtil 
i Dag. 

Selv om der fra »Folk og Værrn,s Spalter endnu 
ikke har kunnet siges alt, hvad vi havde paa Hjerte, 
vil Bladet dog altid komme til at staa som et Udtryk 
for et nyt folkeligt Sammenhold ogsaa om Forsvars
s,1:JØrgsmaalet. Netop i denne tunge Periode, netop 
midt i Danmarks ForsvarslØshed, blev Grunden lagt 
til en Fremtid med en helt ny Værnevilje. Herom er 
der givet saa klare Udtryk fra en Række af Landets 
.ansvarlige Mænd, at ,,Folk og Værn« vil komme til 
at staa som et historisk Dokument for en ny Indstil
ling og en ny SamhØrighed - ogsaa hvor det gælder 
om at ville værne vort Land, dets Frihed og dets 
Folkestyre. 

Derfor gælder min Tak ogsaa· alle dem, der fØrte 
Ordet her i Bladet og den gælder Udgiverne af dette 
Blad, Forsvarsministerens Foredragsudvalg og Vær
nenes Oplysningskontor, ligesom jeg til Slut ogsaa 

Regn gaar i tørstig Jord. Men har man derfor Ret til 
at kalde disse Tilhørere religiøse? Er det ikke rigti
gere at sige, at de er modtagelige for Religion 

For nogle - og især for dem, der kommer fra gud
frygtige Hjem - kan dette føre til et religiøst Gen
nembrud. Deres Længsel efter Tro bliver virkelig
gjort: De faar en tryg Fortrøstning, der holder dem 
oppe i Farer og under svære Belastninger og som 
ikke forlader dem, naar de bliver saarede, men fØlger 
dem, ogsaa i Døden. Andre kommer aldrig til Klar
hed: Det er, som om deres søgen intet fØrer til, og 
som om de saa lidt efter lidt mister Viljen til at søge, 
indtil de havner i en Slags fatalistisk Ligegyldighed. 

Jeg kan berette om adskillige unge Mænd, der har 
fundet baade sig selv og Gud ved Fronten. Men jeg 
kender ogsaa dem, der gik ud i Krigen som troende 
Kristne og kom hjem som overbeviste Ateister. No
gen Statistik c,r det sikkert ikke muligt at tilveje. 
bringe om dette SpØrgsmaal. Dertil ligger det i et alt 
for personligt og utilgængeligt Plan. 

En finsk OberstlØjtnant sagde engang til mig, at 
efter hans Mening var alle Soldater religiøse. Han 
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maa bringe min Medredaktør, Oberstløjtnant E . .r 
Wiboltt, en hjertelig Tak for godt Samarbejde. 

Maatte Bladet fremdeles faa Lov at Øve en stedse 
voksende folkelig, orienterende og koordinerende Mis
sion mellem Folk og Værn. 

Kai Hammerich. 

* 
»Folk og Værn" beklager overordentlig i Fremtiden 

at maatte undvære den Ildhu, Dygtighed og den gode 

Samarbejdets Aand, der har præget Kommandørkap

tajn Hammerichs Indsats her ved Bladet. Vi takker 

Kommandørkaptajn Hammerich for alt, hvad han har 
betydet for Folk og Værn-Arbejdet baade i Alminde

lighed og ved Bladet - og ogsaa fordi Kommandør

kaptajnen trods andet Arbejde stadig vil yde os sin 
værdifulde Hjælp. 

Vi meddeler samtidig vore Læsere, at Kommandør

kaptajn Hammerichs Stilling som Redaktør ved »Folk 

og Værn« er overtaget af KomandØrkaptajn G. de 

.Lichtenberg. 

motiverede denne Paastand saaledes: »Naar man kom
mer Døden nær, kommer man ogsaa Gud nær.« Men 
at jeg ikke helt giver ham Ret, turde fremgaa af 
ovenstaaende; og dog peger denne OberstlØjtnants 
Ord paa en. meget vigtig Sandhed: Døden baner ofte 
Vej for Længslen efter Gud. Frygten for Døden og 
Uvisheden om, hvad der kommer bag efter, har til 
alle Tider beredt Marken for Religiøsitet. I det hele 
taget har Lidelse stor Evne til at vække til Efter
tanke. Men ikke alle bliver bedre i Lidelsens Skole. 
Lidelse forbitrer lige saa ofte som den forbedrer. -
Og saaledes er det ogsaa med den Form for Lidelse, 
der kaldes Krig. 

- - Bliver man religiØs i Krig? 
Lad mig svare: Det religiøse Behov vokser stærkt. 

Men derfra kan der være et langt Skridt til den reli
giØse Vished og Kraft Om i!Pt ilf Kl'igPns Lidelse 
vakte Behov bliver tilfredsstillet eller ikke, beror 
paa personlige og guddommelige Faktorer, som er 
utilgængelige for den forskende Tanke. 



Af Jens Gustav Villadsen I 

WaDEN 
KONGELIGE LIVGARDE 

Garden til Fods. 1780. 

D en kongelige danske Livgarde, Landets Elitekorps 
gennem Tiderne, har cen Gang gjort Oprør; 

men Grunden dertil var den, at Struensee, Landets 
egenmægtige Regeringschef, havde til Hensigt at op
løse dette Livregiment for derefter at stikke Garderne 
ind i andre Afdelinger, og man maa derfor i de Be
givenheder, som blev udspillet Juleaitensdag 1771, 
se Gardens traditionelle Troskab mod Land, Konge 
og Korps. 

Forholdene i Danmark var paa dette Tidspunkt 
ikke særlig lystelige. Medens Landets Konge, Chri
stuin VII, prægedes mere og mere af Sindssyge, op
kastede hans Livlæge, Johan Fredrik Struensee, sig 
til egentlig Hersker og begyndte nu at reformere det 
danske Samfund efter sit eget Hovede. Nogle af disse 
Reformer var i og for sig gode, hvorimod andre paa 
ingen Maade havde Rod i dansk Tænke- og Være
maade; og i sin Iver forstod Struensee ikke, at han 
stod over for et stolt og fribaarent Folk, der ikke vilde 
lade sig byde alt. - Dette Folk klyngede sig med 
stærk Hengivenhed til Kongens Person, og Hadet 
mod Struensee og dennes haandgangne Mænd vokse
de med en Bjergbæks Voldsomhed. 

Dansk og kongetro 
I Modsætning til Hærens andre Afdelinger, der for 

det meste rekrutterede Mandskabet fra Udlandet, var 
Garden til Fods et Regiment, som udelukkende bestod 
af kongetro danske Statsborgere, og i Garden var 
Straffe som Stokkeprygl og SpidsrodlØben forbudt, 
hvilket ingenlunde var Tilfældet i de saakaldte »smaa« 
Regimenter. Ligeledes var det forbudt Gardens Me
nige at besøge de Værtshuse, hvor andre Soldater 
kom, og fra Korpsets Side taalte man ikke, at Gar
derne havde Spor med de øvrige Vaabenarter at gøre. 

Den offentlige Mening i Danmark regnede med, at 
Struensee fØr eller senere vilde lave et Kup, hvorved 
han fuldstændig kunde sætte Kongen ud af Spillet, 
for derefter at gifte sig med Dronningen og lade sig 
udraabe til Rigsforstander. Der er vist heller ingen 
Tvivl om, at han havde Planer om at afskaife Konge
dømmet i Danmark; og at dette vilde give Anledning 
til Oprørsforsøg, maa han vel have frygtet, for han 
udnævnte sit villige Redskab, Generalmajor G1id'e, til 
Kommandant i København og lod kardæskladte Ka
noner opstille foran TØjhuset, Byens Vaabenarsenal. 
Stemningen blev derfor mere og mere spændt, og 
Rygterne svirrede som aldrig fØr, - det hed sig bl. a., 
at Borgervæbningen skulde aflevere alle Vaaben, men 
at Oberst Søren Treeld havde nægtet det og sagt, at 
hvis man med Magt fratog Borgerskabet Geværerne, 
vilde det om fornødent »værne Kongen med Bro
stenene«. 

Kongens tro og særdeles vaabenduelige Livgarde 
var imidlertid den væsentligste Hindring for en lyk
kelig Gennemførelse af E:truensees Planer. Den 21. 
December 1771 udsteder han derfor den Kabinetsor
dre" der beordrer, at Fodgardens fem Kompagnier 
Øjeblikkelig skal opløses, og at Garderne skal forrette 
Tjeneste som Menige i de »smaa« Infanteriregimenter. 

Generalitets Collegiet, der svarede til vort nuvæ
rende Forsvarsministerium, var klar over de Følger, 
et saadant Skridt vilde medfØre, og man udbad sig 
derfor en Ordre fra Kongen selv, idet man gjorde 
gældende, at det her drejede sig om Nedlæggelsen af 
Kongens egen Livvagt. For Struensee var det dog en 
let Sag at faa Kongen til at skrive under paa Befalin
gen, og Natten mellem den 23. og 24. December blev 
Livgardens Chef, Oberst Haxtausen, vækket og mod
tog Ordren om, at Regimentet den fØlgende Dag skul
de opløses. 

Tidligt om Morgenen mødte Oberstløjtnant Numsens 
Kompagni ved Oberstens Kvarter, hvor denne under 
Taarer meddelte Mandskabet Sagens Sammenhæng; 
derefter begyndte man at fØre Garderne i Hold paa 
ti Mand under FØring af en Underofficer til SØlvga
dens Infanterikaserne. 
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Livvagt cllcl" Afsked 
Det varede dog ikke længe, inden man opdagede, 

hvad Meningen egentlig var, og fra Rækkerne lØd nu 
Raabet: »Livvagt eller Afsked!« 8t.ruPnSPP<; Drnh:mt, 
Generalmajor Gude, kom til Stede og forsøgte at tale 
Gnrckrnr- til Rl"t.tl"' Mf"n dr-t vnr <iom RI ,;;lt.rn V,1nd l),ld 
en Gaas. Ukvemsord haglede ned over Generalen, 
og de ca. 30 Mand af Kompagniet, der var blevet 
interneret paa SØlvgadens Kaserne, slog sig igennem 
Infanteristerne og var snart igen forenede med Kom
pagnikammeraterne. 

Op ad Formiddagen tog Begivenhederne Fart, -
desværre er Kilderne og de samtidige Beretninger 
nu og da temmelig modstridende - men man kan 
dog danne sig et nogenlunde Billede af det skete. 
Paa Kongens Nytorv stod ca. 300 Mand af Garden op
stillet til Parade. Efter at den kongelige Ordre var 
oplæst, traadte Gardens Officerer af, medens Be
falingsmænd fra de fem »smaa« Regimenter overtog 
Kommandoen for at føre Livgardens Menige til de 
respektive Kaserner. Det gik egentlig saa temmelig 
glat, indtil man begyndte at fØre Gardens Fane bort. 
Da brØd der et sandt Uvejr frem; der blev hujet og 
raabt at Fanen tilhØrte Garden, og at kun Garden 
kund~ føre Fanen bort, ligesom ogsaa Raabene: »Liv
vagt eller Afsked!« blev gentaget i det uendelige. 

Den allestedsnærværende Generahnajor Gude kom 
til og forsøgte at berolige Gemytterne. Da dette ikke 
lykkedes, vilde han benytte sit gamle Middel: at 
fængsle de værste af Rebellerne og sætte dem ind 
i Hovedvagten. Men det vilde Garden overhovedet 
ikke høre Tale om, da den havde sin egen private 
Arrest paa Christiansborg Slot, - og iØvrigt var man 
blandt Garderne til Sinds at drage til Slottet. Under 
et større Slagsmaal, hvorunder en Garder blev dræbt 
og flere saarede, kæmpede man sig derfor med Fanen 
i Spidsen mod Christiansborg, hvor Episoder allerede 
havde fundet Sted. 

J 

Falsterske gevorbne Infanteri Reg. 1769. 
Officer. Korporal. Menig. 
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Pau Slottet skulde Livvagten nemlig efter hØJere 
Ordre aflØses af det senere saa berømte 1. Regiments 
Mandskab. Kort fØr Afløsningen var Vagten, et Gar
derkompagni under Kaptajn Voss, traadt til Gevær 
for at honorere Gardens l!'aner, som nu skulde afle
veres til TØjhuset. Da Garderne saa deres tilbcdte 
Faner blive Lørt bort, vilde de fØlge efter. Det lyk
kedes dog Befalingsmændene at faa dem til at blive, 
og Vagtafløsningen, foregik i Ro og Orden, men da de 
Menige derefter skulde føres over til Infanteriregi
menterne, der som nævnt mest rekrutteredes fra Ud
landet, satte de sig kraftigt til Modværge, og under 
en Underofficers Ledelse samlede de sig i Slots
gaarden. Garderne fra Numsens Kompagni og Kom
mandoen fra Kongens Nytorv sluttede sig til dem, 
og med godt Humør gik man nu i Gang med at smide 
Infanteristerne ud af Vagtstuen. Megen Modstand 
mødte de ikke, selv om det var Struensees gode Ven 
og Yndling, Falkenskjold, der fØrte de hvervede uden
landske Tropper; men uden Knubs forlØb Affæren 
ikke, for Garden var for Alvor kommet i Krigshumør. 
Saaledes som det fremgaar af Visen: 

»Et Optrin gjØres af de hØje Officerer, 

Gaar det saa oftere, de af Honneur creperer 
En fnøs, en truede, en anden slog i Bord 

Men hver fik Texten læst i faa og danske Ord!« 

I de resterende Kompagnier gik det til paa omtrent 
samme Maade. Ligesaa snart Parolen om, at Garder
regimentet skulde ophøre at eksistere, var blevet op
læst, brød Misfornøjelsen lØs, og stadig holdt Gar
derne paa, at enten vilde de fortsætte som Kongens 
Livvagt, eller ogsaa vilde de hjemsendes. I sluttet 
Trop marcherede man mod Christiansborg, hvor man 
arriverede som en kærkommen Forstærkning til Vagt
lokalernes Mandskab. 

Tilbage var nu kun Livkompagniet, der fØrtes af 
Kaptajn Arenfeldt. Garderne ved dette fornemme 
Kompagni var i Besiddelse af den rette Kammerat
skabsaand og vilde ingenlunde finde sig i, at man 
holdt nogle af OberstlØjtnant Numsens Folk inde
spærret i Hovedvagten, og de begav sig derfor til 
Kongens Nytorv for at befri de arresterede. Kom
mandøren ved Hovedvagten forstod dog at tale be
sindige og kloge Ord om Faren ved deres Forehavende, 
fik dem til at indse, at det ikke sømmede sig for 
Hærens bedste Mænd at bryde Kcmgens Ret, og Re
sultatet blev derfor, at man opgav at storme Fængslet, 

Til Kongen 
Derimod bestemte Livkornpagniets Gardere, at de 

paa hele Regimentets Vegne vilde marchere ud til 
Kongens Residens, Frederiksberg Slot, og overbringe 
Landsfaderen Gardens Protest mod det skete. Udturen 
var ikke uden en vis Dramatik, for da Garderne kom 
til Vesterport, havde den Øvcr3Lbcfalcnde der beo1t.lreL 
Byporti:=m lnkkPt OP, Infanterister med fældot B:1jon0t 
stod parat til at give de i Infanterikredse ikke absolut 
hØjt skattede Gardere en varm Modtagelse. Da Liv
kompagniets Folk var uden Ildvaaben, var det haab-



lØot at tilkccmpc sig Adgang, og man vendte straks 
om for at prøve paa at slippe ud af Nørreport. 

Her havde man mere Held med sig - ganske vist 
vilde Vagten ikke tillade Garderne at slippe udenfor 
Voldene, men den vagthavende Officer lod sig til sidst 
bluffe, og nu gik det mod Frederiksberg Slot. Mærk
værdigt nok mødte de paa Vejen Kongen, der var 
ude at køre en lille Tur med sin gamle Lærer, Rever
diL. ÆrbØdigt og stramt aabnede Garderne Geledder
ne, hilste underdanigt og lod det kongelige KØretØj 
passere. Reverdil har senere skrevet om dette Møde: 
»Hverken Hans Majestæt eller jeg havde endnu faaet 
nogen Underretning om, hvad der foregik, og den 
lille Afdelings ydmyge Miner var langt fra at vække 
Formodninger om Oprør.« 

Paa Frederiksberg Slot havde Hoffet efterhaanden 
hØrt om »Fodgarden«s Opstand, og Stemningen var 
just ikke fortrøstningsfuld. Man paatænkte stærkt at 
forlade Slottet og flygte til Hirschholm, hvor man 
vilde være i mere Sikkerhed; og om Grev Struensee 
hed det i en samtidig Vise, da Efterretningerne indlØb , 
om Begivenhederne i Hovedstaden: 

»Ak, raabtes - Greven - ak! han blegner, ak! 

han daaner 
Er ingen dog, som os lidt Vand, en Snelle*) laaner. 

Pak ind, pak ind, afsted, fahr nach Hirschholmen 

zu, 
Der er vor faste Slot, der frelses jeg og Du.« 

Naa, der var ikke Tid til at flygte, og i Stedet sør
gede man for at forstærke Slotsvagten ved at trække 
Dragonerne, der som Infanteriet for Størstedelen var 
hvervet i Udlandet, til fra Byen. Da Garderne omsider 
naaede ud til Frederiksberg, blev de straks omringet 
af beredne Styrker. Fr.a Gardens Side krævede man 
nu Adgang til Kongen. Livkompagniets Chef, den af
holdte Kaptajn Arenfeldt gik ud til dem og spurgte 
dem om deres Ønsker. Svaret lØd saare enkelt: »Liv
vagt eller Afsked!« - Kaptajn Arenfeldt gik derpaa 
ind: i siottet for at forelægge Kongen dette Krav, og 
lidt efter kom han ud igen og kunde meddele Mand
skabet, at Kongen havde besluttet sig til at hjemsende 
hele Livgarden, »da Kongen ingen tvungne Folk vilde 
have!« - Derefter drog Livkompagniet tilbage til 
Hovedstaden for paa Christiansborg at meddele Kam_ 
meraterne det glædelige Resultat. 

") Snelle = Instrument til Brug ved Aareladning. 

KRUSØE & 00. 
Kalvebod Brygge 4 . lLObcniwvn V 

C. 3530 (7 Linier) • Rigstelefon: 247 (3 Linier) 

Gardew og Jllail'oser gøi- fælles Sag 

Men her var man egentlig ikke saa begejstret. 
For ganske vist var man absolut en begejstret Til
beder af Kongens Person, men Erfaringen havde visl, 
at et Kongeord ikke altid var et Kongeord, naar en 
Mand af SLruensees Kvalitet stod bag ved og trak i 
Snorene; og muligvis havde man maaske ogsaa efter
haanden erfaret, at Christian den 7. ikke altid var 
helt tilregnelig. Man stillede derfor som mindste For
dring at faa udleveret Afskedspas, underskrevet af 
Kongen selv og forsynet med det kongelige Segl. 

At Struensee virkelig igen har haft et Rænkespil 
i Tankerne, er uden Tvivl, for i Løbet af et Par Timer 
var Garderegimentet paa Christiansborg omringet af 
tre Regimenter lejet tysk Infanteri og mindst to Eska
droner Rytteri. 

Dette gjorde nu intet synderligt Indtryk paa Gar
derne. De var kun viUige til at forhandle med deres 
egne Officerer som Meilemmænd. Som de sagde: »De 
vilde hellere dØ end vanæres!« - Og da Generalmajor 
Gude letsindigt trængte ind paa Slottets Enemærker, 
blev han meget ilde modtaget. Efter Beretningerne at 
dØmme, skal vrede Gardere være stimlet om Gene
ralen og raabt Ukvemsord til ham som »gamle Kæl
ling«; endvidere gav de ham nogle drØje Puf. 

Ude i Staden var Sympatien saa afgjort paa Gar
dens Side. Julehelgen var ved at gaa ind og overalt 
blev der stegt, braset, bagt og brygget. Sent paa Efter
middagen begyndte det at strømme ind med lækre 
Spise- og Drikkevarer til de belejrede Gardere; og 
Holmens Folk, den danske Marines Mandskab, tilbØd 
Livgarden at komme den til Hjælp. I den fØr omtalte 
Vise hedder det herom: 

»Matrosen flokker sig i alle Udenværker, 

Med fyrig Aand ser til, med opbragt Øre mærker: 

Slaaer, Karle! I har Ret; vi staae som Venner bi; 

Lad dem kun true Jer med DØd og Slaveri!« 

Da Faren var kommet Struensee lidt paa Afstand, 
voksede imidlertid hans Mod, og i en Skrivelse til de 
militære Myndigheder beordrede han, at de skulde 
drage Omsorg for, at Slottet blev rømmet af Garden: 
»Som Officerer maa de kende Midlerne til at skaffe 
Dem Lydighed, og Kongen venter, at Vagtstuen førend 
Midnat er ryddet for oprørske Soldater!« 

Samtidig blev det bekendt gennem Gaderne af 
Trommeslagere, at Byen var i en Slags Belejrings
tilstand og Kanoner kØrtes op med Mundingen rettet 
mod Christiansborg. Men Garden holdt stejlt paa sit, 
og Struensee har vel indset, at en ganske unødvendig 
Blodsudgydelse kun vilde tirre KØbenhavnerne yder
ligere. Tænderskærende beordrede han derfor et An-

HEMPEL'S ISOLERINGS COMPAGNI % 
AMAUE:GADE 8 !i.ØBl;;NHAVN I<. 

PANTER GULVE 
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tal Afskedspas i Trykken, og hen under Morgen var 
de underskrevet af Kongen og behØrigt forsynede 
med Segl. Foruden fuldstændig Afsked fik hver Gar
der sin Udrustning til evig Arv og Eje, somt trr. Rigr, 
daler med Eftergivelse af eventuelle Forskud. 

De uucnlancfokc Infanteriofficerer var rasJ?nr1P, ir1Pt 
de frygtede, at Disciplinen i Hærens andre Afdelinger 
var i Fare gennem Gardens »uheldige« Eksempel, og 
de Ønskede en Krigsret nedsat, der skulde dømme 
hver tiende Mand skudt. Men det blev der overhove
det ikke taget Hensyn til. Efter at Garden havde holdt 
Christiansborg besat i 24 Timer, fik den sit Afskeds
pas, og i sluttet Trop drog den bort fra Slottet. 

Struensee's Fald 
Den egentlige Hjemrejse skete anden Juledag og 

foregik ikke uden Episoder. He-le København var paa 
Benene for at sige Farvel til Kongens Livvagt. Byens 
Gader genlød af Smædeord og Trusler mod de frem
mede Magthavere, og da General Gude med sin Stab 
viste sig for at bringe Orden og dæmpe de ophidsede 
Gemytter, steg Raseriet til uanede HØjder. Folkehoben 
rev de hØje udenlandske Officerer ned af Hesten, 
hvorefter de fik en Omgang tørre P_rygl. 

Det maa dog siges til Gardens Ros, at den paa 

ingen Maade havde Del i disse Optrin. Den kongelige 
Livgarde havde ikke alene vundet Spillet, men den 
var ogsaa ved sin Optræden i Stand til at fremskynde 
8trn0nr,0c>s Falr1, dP-r fandt Sted faa Uger efter, idet 
denne Statsmands Fjender havde faaet Øjnene op for, 
hvor sv::igt him i Virk0lighrdrn storl 

* 
Det er vel overflØdigt at notere, at Kongen beor

drede Livgarden oprettet, ligesaa snart Struensees 
Magt var brudt, Ligesaa overflødig er det vel at med
dele, at alle de gamle Gardere meldte sig, saa snart 
de kunde, under Regimentets hæderkronede Faner; og 
et godt Udtryk for Samtidens Dom, finder vi i et Brev 
fra Johan Ludvig Reventlow, der skriver til sin SØster: 

»Det vilde være umuligt at gengive alle de smukke 
Træk, der berettes om disse brave og flinke Folk. Alle 
beklager Gardens Opløsning og sørger over den. Kan 
man tænke sig noget større Forræd'eri mod en Fyrste 
end dette, at afskedige hans Elitetropper, naar han 
derudover kun har saa faa, og det oven i Købet Af
delinger, der er saa lidet at stole paa!« 

Den kongelige danske Livgarde havde gennem sit 
Oprør imod Struensee hævdet sin Kongetroskab og 
sine gamle, glorrige Traditioner. 
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8 Fremtiden som i 

Fortiden vil det 

være vor fornemste 

Opgave at bevare 

den Tillid, 

vore Kunder har vist os, 

og den samme 

høje Standard, som 

Generation er 

har været vant til 

at finde her. 
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Sorø Amtstidende 
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J"eg staar her ved et Stengærde, 

Hornslet1 ) d. 26 'Juni 1849 

Kjæreste Moder! 
Tak for Dit kjærlige Brev af din Fødselsdags Dato, jeg 

skammer mig ret ved at jeg ikke har erindret Din Fødselsdag 
og bragt Dig min Lykønskning, og endnu mere ved at jeg 
ikke før har skrevet Dig til, da jeg dog vidste at Du vilde 
være ængstelig for mig .......... Jeg staar her og skriver ved 
et Steengjærde som jeg har lagt mit Tornyster op paa. Vin• 
den tager 0 imellem i Papiret saa Du kan indsee at Skriften 
ikke kan blive meget zirlig. - Jeg har siden jeg skrev endnu 
ikke oplevet nogen Mærkværdigt, og ikke engang været rigtig 
i Ilden, Tiden slider sig langsomt hen Jeg sover saameget 
som muligt men kan desværre ikke altid sove. De Menige 
ere grumme kjede af denne Krig, de see at vi altid maa til
bage, en stor Deel af r 2. Batt. er Slesvigere, d. 19 Mai 
deserterede 4 Md., komme vi i Slag er jeg bange for at der 
gaar flere. Tydskerne lade alle Slesvigere som have tjent i 
den danske Arme reise hjem og være fri for Kriigstjeneste, 
dette frister dem. - Ved Fuldborg2 ) Mølle ved Skanderborg 
var jeg sidst jeg skrev. Drn 22 Mai maatte vi forlade vor 
Stilling der, fordi Fjenden vilde omgaa os, om Aftenen Kl 8 
marscherede vi bort ad krogede Biveie og Markveie, til Kl 12 

om Natten da vi gjorde Holt ved en By - Store Ring3), 
3 Miil Vei fra Aarhuus. Her maatte vi svedte og varme som 
vi vare staa under Gevær i 2 Timer til det blev lyst, da vi 
bleve indquartcrede, med Ordre til at møde igjen Kl 9. 
Dagen efter marscherede vi J/2 Miil Vci, laa dcrnest og sov 
paa Marken til Kl 5 om Eftermiddagen saa maatte vi op og 
tt·ække øster paa ad Aarhuus til, vi mnrschcrcde 3 Ml!l og 
bleve indquarterede i Elev4 ) ¾ Miil fra Aarhuus Kl I om 
Natten Jeg tænkte det var rart at marschere om Natten naar 
det er kjøligt, men jeg erfarede at det idetmindste ad saa-

§.3reve 
FRA TRE-AARSKRIGEN 
Soldaterbreve fra 1849 og 1850 

F olk og Værn bringer herved nogle Uddrag af 
Breve fra Krigen 1848-50, der velvilligst er 

blevet overladt as af Lektor Knud Jensenius, Kol-
ding. Brevskriveren gør Tjeneste ved 12. Bataillon, 
der kommanderes af den berømte Oberst Læssøe. 
Han deltager som menig i Ryes mesterlige Til
bagetog op gennem 'Jylland, der for de menige 
ganske vist især bestod af Marcher og atter Mar
cher. Da den øvrige Del af Brigaden førtos til 
Fredericia for at deltage i det store Udfald, for
blev 12. Bataillon paa Djursland mellem de Trop
per, der skulde skjule den øvrige Brigades Eva• 
kuering. Senere ligger han under Vaabenstilstan• 
den paa Als. Men derefter er han med i det sejr
rige Slag ved !sted, hvorom to af Brevene hand
ler, og staar Vagt paa Dannevirke, indtil han bli
ver hjemsendt. 

Hans Henrik Albert Koch var fodt paa Bern• 
storff, hvor Faderen var Slotsgartner. Han var ud
dannet som Landmand. Moderen var Datter af 
den fra Oehlenschlægertiden kendte Slotsgartner 
Peter Petersen paa Frederiksberg, hvis Slægt stam
mede fra Als. Broderen var Godsforvalter paa 
Vemmetofte. - Overspringelserne i Brevene er 
angivet ved ....... Nogle Steder er nogle Ord 
gaaet tabt, hvor Seglet er revet op, andre Steder 
er Ord giemt i P-arten og begge Dele er gaaet ved 
[ J. Stavningen er Brevskriverens. 

danne Veie som [vi] passerede er langt mere anstrængende 
end om Dagen naar man kan see hvor man sætter Fødderne. 
- Her har vi nu ligget I Miil Vei fra Aarhuus i de omlig• 
gende Landsbyer til for 4re Dage siden, hver 4de Dag paa 
Vagt, og foriøvrigt exerserer vi 4re Timer om Dagen. Vi 

1) Hornslet, By, nu større Stationsby, ca. 20 km nordøst for 
Anrh1rn, ' 

2) Skal være l.t11Idbro Mølle, ca. 6 km Vest for Skanderborg ved 
Sydkysten af Mossø. 

3) Store Ring, Landsby ca. 20 km Vest for Aarhus, nær Silke
borg Landevej, 

•l} Eløv, Landsby ca. 10 km Nord for Aarhus, Øst for Landevej 
til Randers. 
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begyndte at bhve temmelig kjede af vore Quarter, Halmen 
bliver saa smaa og man maa frygte for at faa Besætning naar 
man lægger sig. 

D. 22 Juni kom Tydskeme endelig og jagede os bort, dog 
trak vi m kun Pn Miil V<>i tilh~gp og for•t h<>nimorl. Aft~n r. ?l 
Dagen efter havde vi atter Besøg af Tydskcrnc, jeg var med 
ude i Kjæde imod dem vi vare kun en 5-600 Alen fra Dem. 
Der blev vexlet nogle enkelte Skud, hvorpaa de trak dem 
tilbage, og vi beholdt vor Stilling til om Aftenen da vi maatte 
marschere nordvest (skulde vist være nordøst) paa til Horn
slæt omtrent 3 Miil fra Aarhuus. Vi var paa Forpost den 
Nat, vor Feldtvagt stod ved Rosenholm") som tilhører Baron 
Rosenkrands. Det er en meget smuk Gaard med gamle go
thiske Bygninger. - Baronen lod bære baadc Mad og Drikke 
ud til os, og det er noget Soldaterne sætter Priis paa. -

Foriøvrigt har jeg det efter Omstændighederne meget godt, 
min Kammerat Lindema~n er kommet paa Sygestuen, han 
havde faaet Ledevand i det ene Knæ. - Jeg har nu slaaet 

Kjære Broder! 

......... Fjendens Forposter staa knap J/2 Fjerdingvei her
fra, vi maa derfor stadig være paa Benene og staa med Tøiet 
paa hele Dagen, inat maatte vi op Kl I og staa under Gevær 
til det blev lyst, hvad der var paafærde vecd jeg ikke, der 
brændte nogle Tjæretønder og nogle Raketter gik i Luften 
og strax maatte vi jo op af Fjerene og kom ikke til Quarter 

Saavidt kom jeg idag 8te Dage. saa kom der Uro i Leiren 
og jeg maatte bryde af, siden har jeg været indquarteret paa 
Skaarupgaard2 ), og der var saa fuldt af Soldater, at jeg 
ingensteds kunde faa Roe. Nu hedder det at en Vaabenstil
stand er afsluttet, Betingelserne har jeg ikke hørt noget til, 
men jeg vil dog haabe at de er lidt bedre end ifjor, thi ellers 
maatte vi hellere have blevet ved at føre Kriig, foriøvrigt er 
alle, saavel Officerer som Menige megetglade derved. Alle 
ere lige kjede af dette Liv. Jeg var igaar ved de tydske For
poster og talte med 2 Saxiske Dragoner og en preusisk Jæ
ger, ere vi glade ved Udsigterne til at komme hjem, saa ere 
De det ikke mindre. Saxerne havde ikke været hjemme siden 
ifjor Foraar, det var dygtige Karle, og gode Heste havde de, 
det er ogsaa det af Fjendens Cavaleri som vore Dragoner har 
mest Respect for, det øvrige bryder de dem ikke meget om, 
de sige at de hverken forstaa at hugge eller ride. Jeg talte 
ogsaa med dem om Affæren ved Fredericia3), de vare just 
ikke meget· bedrøvede derover da det jo var Slesvigholste
ncrnc ug dem undte Lie del goul, Preuserne syntes især at 
være vrede paa dem, Jeg spurgte dem om de ikke kunde 
have Lyst til at gjøre fælles Sag med os og børste dem dygtig, 
og jeg tror ikke, at de vare uvillige dertil naar de kunne faa 
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mig sammen med min Sergeant han hedder Krog en gammel 
rødnæset Knægt han forstaar godt at rekognisere efter Lev
netsmidler, saa jeg lider ingen Nød i den Henseende, The 
og SukkPr førl'r vi m,-.d os, naar man kun har Penge kan man 
nok leve. - Marie og Line6 ) takker jeg ret meget for Deres 
Bnw, ffaarl jc,r Loililrhr.d slml jc-g l1~~v,1r,.. Dnn mril drl 

Første, hvis ikke maa de nøies med det jeg her har malet op. 
Det er slet ikke saa rart at skrive saadan paa 1viarken, og kan 
man ogsaa faa Plads at sidde saa er der en saadan Komers 
at man ikke kan holde Tankerne samlede. 

- - - Til Slutning beder jeg Dig hilse Brødre og Søstre 
og alle gode Venner men selv hilses Du kjærligst af Din 
altid hengivne Søn 

HA Koch 
(Konvolut mangler) 

5) Herregaard lidt Nord for Hornslet. 
6) To Søstre. 

Liisberg1 ) d. IS Juli 1849 

før 3J/2 Jeg skal hilse Dig fra Steeman, han bragte mig Hil
sen fra Dig og sagde han havde Ordre til at skjænde paa 
mig fordi jeg ikke havde skrevet, jeg glemte med Skam at 
sige at spørge ham, hvilket Regiment og hvad Esq. han stod 
ved, ellers kunde jeg dog maaske undertiden have truffet 
sammen med ham. -

l} Lisbjerg, Landsby ca. 8 km Nord for Aarhus ad Randers
vejen. 

Elev d. 22 Juli 

Tilladelse, foriøvrigt syntes de godt om Danmark men be-
klagede at de ikke kunde forstaa Folkene ......... . 

Det var da endelig en Seir vore Tropper have vundet ved 
Fredericia, nu kan Slesvigholstenerne da ikke mere prale af 
deres seirrige Tropper, den har vel ogsaa bidraget til at 
fremme Vaabenstilstanden, men den har jo ogsaa kostet 
mange Menneskeliv, mange saadanne Seire kan den danske 
Arme vist ikke taale at vinde. Det var en Skam at jeg ikke 
kom med, thi bliver Freden nu sluttet, hvilket vi jo haaber 
saa har jeg jo ikke været med i en eneste Bataille og det er 
dog ærgerligt, thi Strabadser har vi haft nok af. Tydskerne 
kaldte os »den flyvende Brigade« og ved flere Leiligheder 
har vi vist os ikke ganske uværdige til dette Navn. - Jeg 
gad vidst om de efter Septemberlovene Udskrevne4 ) kunne 
komme til at ligge i Garnison under en Vaabenstilstand. Jeg 
synes at det er rimeligt, thi Krigen er jo ikke endt og vi 
trænge til Øvelse, især i Bajonetfægtning og Skarpskydning 
thi det meste af det Øvrige er dog kun til Stads det kunde 
ellers blive en deihg l?orn01else. - Foriøvrigt har jeg det 

::!) En Gaard ved Elev. 
3) Slaget ved Fredericia 6 . .Juli. 
4) Om Septemberlovene 



saa godt som jeg efter Omstændighederne kan have det. -
De sidste Feldtvagter have været ret interessante, vi har væ
ret de tydske Forposter saa nær at vi kunde see alt hvad de 
foretog dem, vi har lagt i Shoiby5 ) 011 lillo Fjerdingvei fra 
Liisberg hvor vor egentlige Feldtvagt er, i Baghold for at 
unui:r~taUc Ooivilkriet hvfa det skulde blive angrebet. 

D. 25de Atter blev jeg afbrudt, jeg tror aldrig jeg bliver 
færdig med dette Brev. -- Der skulde vi til Kirkeparade, 
pr.nt pudsede marscherede vi en stiv Miil i det nydeligste 
Regnveir for at samles med det øvrige her værende Militair, 
det var til Ære for den afdøde General Ryc. Der blev holdt 
Gudstjeneste paa en aaben Plads i en Skov alt var meget 
smukt arrangeret, og gik meget høitideligt til men det reg-

Kjære Broder! 

Nu er det lidet over 14 Dage siden vi ankom her til Als 
og endnu er vi ikke rigtig kommen i Rolighed. 4re Gange har 
vi allerede skiftet Quarter; nu vil jeg dog haabe at vi bliver 
her. Jeg har været ret heldig og haft meget gode Quarterer; 
i det Hele taget er Bønderne her i Nordherred meget flinke 
mod Soldaterne. - Det er dog et gandske andet Slags Folk 
end baade Sjællænderne og Jyderne, det er en Fornoielse at 
see deres Haver og Marker ......... . 

Lecture, det vil sige Romaner kan jeg faa nok af her baade 
i Nordborg som kun er ¼ Miil herfra og hos en Pastor 
Fangel som Linneman kjender. - Jeg kunde jo nok have 

Kjære Moder! 

Dit Brev, som jeg just nu modtog 2 Dage for Din Fød
selsdag takker jeg Dig ret for, jeg skammer mig ved ikke 
allerede for længe siden at have bragt Dig min Lykønskning, 
i mine Tanker var jeg hos Dig den Dag og spadserede med 
Dig i Søndermarken der, som jeg af Aviserne seer, er bleven 
en offentlig Spadseregang1 ). 

Endelig har vi da faaet Fred med Preusen og Tydskland2 ), 

jeg længes nu ret efter at vide om Slesvigholsteinerne vil for
søge deres Lykke med Vaabenmagt paa egen Haand, eller 
om de vil falde tilfoie, meget afhænger vel af hvorledes Be-

nede hele Tiden og vi bleve dygtig gjennemvaade. - Den 
24de drog vi herind i Aarhuus og bleve modtagne med 
vaiende Danebrogsfaner og bestrøede med Roser, dog alt 
rJ"tt" knn Dn 1::r~r m"g"t ~mukt hi,sknw~t i Aviserne, saa 
den Uleilighed kan jeg spare mig. - Linnemann og jeg have 
inuquait"r<'t •l< h<i• n~p1~in ng Kjnhmanrl Malling, som rr 
givt med Linnemanns Søster, det er ordentlig en Nydelse 
atter at leve iblandt Mennesker. Nu maa jeg bede Dig hilse 
alle gode Venner og skriv snart til 

Din hengivne Broder 
HA Koch 

5) Ca. 5 km Nord for Aarhus. 

Lunde111 ) d. 18 September 1849 

Lyst til at have en noget mere nyttig Lecture, men man har 
jo ikke den allerbedste Roe. heller ikke veed jeg ret hvad 
det skulde være. Moders Familie her paa Als2 ) har jeg endnu 
ikke besøgt, og veed heller ikke om jeg faar Leilighed dertil. 
Foriøvrigt har jeg det ret godt, vi har nu begyndt at exercere 
og at gaa til Sigteøvelse hver Dag, dog endnu kun en Gang 
daglig. Officererne skal først aves i at commandere, siden 
skal vi andre nok bedre[?] til det. -

Lev nu vel o. s. v. 

1) Lille Landsby ca. 5 km Sydøst for Nordborg. 
2) Se Indledning, 

El1mark d. 7 Juli 1850. 

tingelserne er, hvilket vi endnu ikke har erfaret, dog har jeg 
ingen Tro til at det skal gaa aldeles fredeligt af, den slesvig
holstenske Regjering har vist sat alt paa Spil, og vil vist og
saa vove alt til det Yderste, det kommer kun an paa om selve 
Folket ikke skulde være kommet til Fornuft. 

Til Slutning beder jeg Dig o. s. v. 

.1) Søndermarken havde indtil da væl'et lukket for Publikum. 
(Hvis Opgivelsen her er rigtig, er Salmonsens Leksikons, 
der siger 1852, forkert). 

2) 2. Juli 1850. 



Kjære Broder! 

Vi havde igaar en haard Dyst med Tydskernel), jeg er 
Gud ske Lov sluppet helskindet derfra. Efter i 4re Dage at 
have bivuakeret en Miil Vei fra Flensbor~ rykkede vi ii;;:aar 
Nat Kl. r frem mod Fjenden. Kl. 31/:i stødte vore Blænkere 
sammen og strax blev Kampen levende, I 2 Bat. var paa ven
stre Flanke, i Begyndelsen havde Fjenden nær narret os, vi 
havde passeret en By2 ) og et par Batailloner kom bag efter 
ud af Byen da de pludselig begyndte at beskyde os i rykken 
fra Byen hvor de havde lagt i Baghold, det Hele kom derved 
i Forvirring og begyndte at retirere, og Fjenden fik naturlig
vis saameget mere Mod men det varede ikke længe førend 
der blev bragt Orden i Tingene og vi egjen begyndte at rykke 
frem men Du kan tro det kneb. Kuglerne regnede ned imel
lem os, og Fjenden holdt sig godt især i nogle Skove3) som 
var stærkt besat, men vi skulde jo frem. Kampen varede næ
sten i r 2 Timer og er vist den blodigste vi endnu har haft, 
Kl 3-4 om Eftermiddagen var Retiraden almindelig men vi 
vare ogsaa temmelig udmattede saa vi ikke kunne forfølge 
dem med Kraft, ogsaa var Fjenden fri for Tornysterne som 
blev kjørt for dem hvilket jo letter dem betydeligt, alle Bøn
dervogne vare borte i hele Egnen vi kunde ikke engang faa 
Vogne til at transportere vore Saarede saa jeg frygter for at 

Slesvig d. ::16 Juli r850. 

mang-e af dem har maattet ligge Natten over 11de. Jc,g- vil 
ikke omtale hvad vi har tabt, det vil Du bedre faa at vide 
;if Avisl'rnP, vPrl vor lht ~~vnPr vi q6o :Mand. Vor Obornl 
Læsøe er død, ligeledes General Schleppegrel som faldt strax 
i Begyndelsen da Fjenden angreb os i Rykken. Da vi havde 
hvilet os lidt efter Slaget rykkede vi frem igjennem Slesvig 
og besatte Dannevirke hvor vi idag ligger stille, imorgen 
tænker jeg skal vi igjen frem. Gud maa vide hvordan det vil 
ende og hvormange saadanne Seire vi kan taale at vinde. 
Moder faar jeg næppe Tid til at skrive til, og beder Dig 
derfor at underrette hende om at jeg er sluppet godt. 

Nu maa jeg bede Dig hilse alle gode Venner fra Din hen
givne Broder 

HA Koch 

Du maa undskylde Skrift og Hastværk, det er skrevet paa 
fri Mark paa Tornysteren og det regner lidt imellem. 

l) I Slaget ved Isted deltog 12. Bataillon med megen Ære og 
var med i de haardeste Kampe. 

2) Det var Øvre Stolk. 
3) Antagelig Kampen i og om Grydeskoven, der hentydes til. 
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Kjære Moder! 

Jeg maa ret bede Dig om Undskyldning, at jeg ikke alle
rede for længe siden har skrevet Dig til, min Leilighed har 
været saa daarlig; siden jeg satte Foden paa Slesvigs Grund 
har jeg kun været et par Gange under Tag, vi har bestandig 
bivuakeret og det gaar meget daarligt for mig at skrive lig
gende paa Jorden med Papiret paa Tornysteren. - Af Peter 
har Du vist allerede for længe siden modtaget Efterretning 
om at jeg er sluppet helskindet fra det store Slag ved Id
stedt, som vist er det blodigste vi har haft endnu· i denne 
Krig. - r 2 Bataillon er en af dem som har været værst i 
Ilden, vi har ro Officerer dode og saarede og savner endnu 
omtrent 250 Menige af hvilke nogle er tagne til Fange af 
Slesvigholstenerne. Min Kammerat Linneman er ogsaa 
iblandt de Savnede. - Vi var paa høire Fløil) den Dag 
Fjenden havde heelt omgaaet os og fyrede paa os fra 3 Sider, 
de høieste Stabsofficerer faldt strax i Begyndelsen, det Hele 
korn i Forvirring og vi maatte retirere, Slesvigholstenerne 
havde allerede sendt Bud til Slesvig at S,e,iren var vunden og 
i Slesvig var gjordt alle Anstalter til festlig at modtage deres 
scirrige Tropper, men det fik Gud ske Lov en anden Ende. 
Da vi igjen havde faaet lidt Orden i Tingene maatte vi atter 
frem og saa gik det jo muntert, men man kan ikke nægte 
at Fjenden holdt sig godt og Seiren maatte kjøbes dyrt. -
Saalænge man kun bestandig gaar fremad er det Ingenting 
men naar man skal tilbage og seer de Døende og Saarede 
liggende henad Marken det gjør et ubehageligt Indtryk. Vor 

l) Synes Ikke at stemme med Beretningen i forrige Brev (og 
med Virkeligheden) : at 12. Bat. stod paa venstre Flanke, 
Muligvis menes højre Fløj af Brigaden eller i den lokale 
Kamp. 
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Slesvig d. 7 August I850. 

Brigade havde den Ære at være den første som marscherede 
gjennem Slesvig. . ....... . 

Nu maa jeg til Slutning o. s. v. 

. Der var saa fuldt af Soldater, at jeg ingensted kunde 
faa Ro. 



Kjærc Søster! 

Du glædede mig ret med Dit Brev ar 25 Juli netop den 
Dag jeg var i Slag har Du tænkt paa mig - - Om det 
store Slag vil jeg ikke fortælle Dig videre, det har Du vist 
læst i Aarhuus Avis, Jeg slap Gud skee Lov heelskindet der
fra ( omtrent som i Brevet til Moderen). Nu, ligger vi her i og 
syd for Slesvig, og som det lader skal vi blive her i længere 

Slesvig d. 7 August 1850 

Tid, paa Dannevirke bliver der opkastet Brystværn og Batte,, 
rier og Hegnene blive sløifede for at Fjenden ingen Dækning 
skal have, alt tegner til at vi skal holde denne Stilling i læn
gere lid, hvorfor vi her skal ligge stille forstaar jeg ikke. 

Din hengivne Broder 
HA Koch 
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Kjære Moder! 

Endelig seer man dog et par Linier hører jeg Dig udbryde 
ved Mod tageisen af disse, og i Sandhed temmelig længe har 
det ogsaa varet, imidlertid alting syntes til Dato at gaa mig 
imod og jeg har været rent kjed af det, saa jeg ikke har 
haft Lyst til nogen Ting. 

Jeg havde en meget streng Reise herover med Dampskibet 
Caroline Amalie, Tirsdag Morgen gik vi fra Kjøbenhavn og 
først Fredag Aften naaede vi Flensborg, i 3 Nætter maatte 
Jeg ligge paa Dækket, det var drøit, men min store Kappe 
hjalp mig godt, havde jeg ikke haft den tror jeg ikke jeg 
havde holdt det ud. -
Idag har jeg været for en Cassations-Coromission og er, mod 
Forventning, blevet casseret, imorgen skal jeg aflevere og 
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Slesvig d. 25 November 1850 

kan da som jeg haaber reise hvor jeg vil. - Det er en sør
gelig Glæde man føler ved saaledes at være kjendt uduelig 
imidlertid er jeg jo ikke blevet svagere derfor. - (De 400 

Rd har jeg dog sparet og det er dog altid noget, om jeg end 
skulde gaa Glip af Tjenesten paa Gyldensteen.) 

Med flittige Hilsener til Brødre og Søstre skriver jeg mig 
Din hengivne Søn 

HA Koch 

Til Madam C Koch boende ved Winstrups Mølle paa 
Frederiksberg i Kjøbenhavn. 

Indreg. Vn.remærko 

P APIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Ola,f Møller 
Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 

ALFRED OLSEN & Co. Af s 
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~/taJdt?/ 

J.A.OOBSEK 
Af A. Stig Olsen 

Alle kender Carlsberg-Dynastiet af Navn, men 
færre ved maaske, paa hvilke Felter Grundlæg
geren J. C. Jacobsen og Sønnen Carl Jacobsen 
hver for sig satte ind med storstilet Offervilje til 
Gavn for deres Land. - »Folk og Værn« bringer 
derfor den første af to Skildringer af disse to 
gode danske Mænd. 

I. Grundlæggeren. 

Bryggerslægten Jacobsen stammer fra en Gaard i 
Vendsyssel, hvorfra en ung Mand en skønne Dag 

drog til København og blev Arbejdskarl paa det da
værende Kongens Bryghus. Han fik selv Borgerskab 
i 1826, og sønnen J. C. Jacobsen, der blev fØdt i 1811, 
havde derfor allerede fra Dreng Lejlighed til at sætte 
sig ind i Bryggerivirksomhed. Hvorledes det lykkedes 
ham at forædle Bryggeriindustrien, hans Anlæg af 
Bryggeriet Carlsberg i 1847 og dettes videre Udvikling 
skal ikke nærmere omtales i denne Artikel. Derimod 
skal der gives nogle Træk af denne store Mands Per
sonlighed og hans Indsats i det offentlige Liv. 

Brygger, Tillidsmand og Kaptajn. 

For J. C. Jacobsen blev mere end Brygger. Fra 
1843 sad han i 14 Aar i Københavns Borgerrepræsen
tation, ivrig optaget af Arbejdet netop i den Periode, 
hvor Byen havde den vanskelige Overgang fra Smaa
stad til Storby. Og det blev bl. a. ham, der kom til at 
nedlægge Grundstenen til K_øbenhavns Vandværk paa 
sin kære Bys Vegne. 

Senere blev J. C. Jacobsen Medlem af Folketinget, 
var Medstifter af »Det skandinaviske Selskab" og fra 
1861 kongevalgt Medlem af Landstinget. 

Denne Deltagelse i det offentlige Liv udsprang af 
hans stærke, selvstændige Natur. Frihedstrangen, der 
rejste sig i Enevoldsmagtens sidste Tid, havde en sik
ker Tilhænger i ham. Han kunde nok være baade 
egenraadig og stædig, men han fØrte ofte ved sin 
Viljestyrke sine Ideer igennem. - Han havde ogsaa 
mange straalende Ideer, ikke mindst naar det gjaldt 
nationale og nordiske Formaal - der ogsaa paa den 
Tid beherskede Smdene - og han sparede hverken 
sig SPlv ellPr sin Pengepung. 

Betegnende for hans nationale Indstilling er det og
saa, at J. C, Jacobsen allerede i 1830 kom ind i Køben
havns Borgervæbning, hvor han fØrst forfremmedes 
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Tegning af J. C. Jacobsen som Kaptajn i Borgervæbningen, 
efter et datidigt Daguei-retypi, 

til LØhnant og i 1848 til Kaptajn. Han var derfor med, 
da Borgervæbningen besørgede Vagttjenesten i Kø
benhavn, medens Linietropperne var i Krig. - Og 
han satte stor Pris paa sin Titel som Kaptajn, selv 
efter at Borgervæbningen ved Lov var ophævet i 1870, 
hvilket ogsaa fØlgende Historie viser: 

Da Christian IX engang aflagde Carlsberg et Besøg, 
spurgte Kongen Jacobsen, om der ikke var et eller 
andet Ønske, han nærede - sikkert med Tanken paa 
en Titel eller lignende - hvortil han svarede, at 
Kaptajnstitlen, som han selv havde tjent sig op til, 
satte han stor Pris paa. Da Kongen saa spurgte, paa 
hvilken Maade han kunde vise ham en Opmærksom
hed, anmodede Jacobsen om Tilladelse for Carlsberg 
til at fØre Splitflag. Christian IX indvilligede heri, og 
Carlsberg er saaledes mellem de faa Privatinstitutio
ner, der har denne Ret. 

Vi skylder ham ikke alene Carlsberg-Fondet. 

Jacobsens Offervilje kulminerede, da han i 1876 
stiftede Carlsbergfondet, der har til Opgave at frem
me og støtte videnskabelige og nationale Formaal, og 



Fotografi af J. C. Jacobsen. 

samtidig testamenterede »Gamle. Carlsberg« til Fon
det efter sin DØd. 

Carlsbergfondet har i Aarenes LØb ydet betydelige 
Summer til videnskabelige Formaal1 og desuden op
rettede J. C. Jacobsen Carlsberg Laboratorium1 hvor 
Professor Emil 0hr. Hansen opfandt Metoden til Ren
dyrkning af Gær1 der nu anvendes Verden over. 

Selv om .Tacohi:;:Pn ikke Ønskede Ærestitler1 satte 
han dog stor Pris paa een, og det var Universitetets 
Æresdoktortitel1 der tildeltes ham ved dets 400 Aars 
Fest i 1879. Først vilde han ikke modtage den, idet 
han !ittgd1?1 s:it hnn ilrkr- vnr ViilPnskabsmand, og yder
ligere ytrede han overfor en af sine Venner1 der prø
vede aL ovcn·talQ ham til at. fonmclrr- 8tnnclp11nkt: »Du 
ved jo ogsaa1 hvorledes alt1 hvad jeg gØr, udlægges 
som udsprungen af Forlængelighed.« At Jacobsen har 
været ude for smaatskaaren Kritik, derom vidner og
saa en Nedskrivning af Johanne Luise Heiberg. Hun 
skrev, da Statuen for H. C. Ørsted var blevet afsløret: 
»Det ærgrer mig at hØre Folk ytre om Jacobsens 
glimrende Gave, at det er alt Forfængelighed! Anden 
Glæde have de ikke derved, det SkarnstØj!« 

Men J. C. Jacobsens Offervilje gav sig ogsaa Udtryk 
paa mange andre Omraader. Saaledes udfØrte han per
sonligt Tegningerne til Væksthusene i Botanisk Have 
og bekostede disses Opførelse, og da han var blevet 
Æresdoktor, udgav han som »Doktordisputats« en Af
handling herom. 

Da Det kgl. Teaters nye Bygning var opfØrt i Be
gyndelsen af 70-erne, lod Jacobsen Billedhuggerne 
Bissen og Stein udfØre 12 Buster af fremragende Dig
tere, Komponister og Skuespillere. Disse vilde han 
skænke til Teatrets nye Foyer, foruden at han tilbØd 
at bekoste den yderligere Udsmykning af denne. De 
bestemmende Myndigheder havde imidlertid en anden 
Plan med Foyeren, de vilde leje den ud til Restaura
tionslokale for derved at faa en Lejeindtægt. Ca. 10 
Aar tog det, inden Jacobsen fik fØrt sin Vilje igen
nem, efter at der i 1880 var blevet udnævnt en ny 
Kultusminister. 

Frederiksborg Slot. 

Et af de Omraader, der var J. C. Jacobsen kærest1 

var dog maaske Carlsbergfondets Indsats for »Det 
nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg«. 

Det kgl. Teaters 
Foyer. 
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Kong Frederik VII og J. C. Jacobsen ved Ruinerne af Frederiksborg Slot. 
Vægmaleri fra Carlsbergs Festsal af Thor Bøgelund. 

Han tilhørte samme Generation som Tietgen, og 
ligesom denne var han opfyldt af Trang til at bygge 
med paa det store Genrejsningsarbej<:le efter Krigen 
i 1864. Han var derfor ogsaa fra første Færd knyttet 
til Arbejdet for Genopførelsen af Frederiksborg Slot 
efter Branden i 1859 og støttede Indsamlingen med 
store Beløb. Det siges, at han havde givet over Halv
delen af det indkomne. 

I 1877 fattede Jacobsen derefter den store Plan at 
gøre Slottet til et Hjem for Folkets historiske Minder, 
et nationalhistorisk Museum, som skulde supplere 
Rosenborg-Samlingen, der særlig rummer Minder om 

de danske Konger. Han vilde have, at Frederiksborg 
Slot skulde give et Billede af Tiden fra Kristendom
mens Indførelse til Nutiden; svundne Tiders Begiven_ 
heder og Personligheder skulde levendegøres dels ved 
Kunstgenstande fra de skiftende Generationer og dels 

· ved Malerkunstens Hjælp. 
Fortiden, Nutiden og Fremtiden skulde kædes sam

men i Nordens monumentaleste Slot, og enhver dansk 
Mand og Kvinde, der havde gjort en betydningsfuld 
Indsats i Fædrelandets Tjeneste, skulde hædres derfor 
ved at faa deres Portræt ophængt i Frederiksborg Mu_ 
seums Æresgalleri. Jacobsen samlede ind fra fjern og 

nær, og Værkets Virkeliggø
relse lykkedes mere og mere. 
Neptunspringvandet i Slots
gaarden, hvis Figurer Sven
skerne bortførte i 1659, Iod 
han tage nøjagtige AfstØbnin_ 
ger af, og det maa indrØmmes, 
at J. C. Jacobsens smukkeTan
ke med Slottet er lykkedes. 
Det er blevet Midtpunkt for 
hele Nationens Rigdom af 
Minder. 

J. C. Jacobsen dØde i 1887. 
>)Arbejde og NØjsomhed« var 
hans Valgsprog. Det fulgte 
han, og han blev en rig Mand. 
Mi?n samtidig havde hnn Vilje 
og Sind til at skænke sine 
Midler til Inrl1rnt:, for sit Land. 

Frederiksborg Slot. 



Gennem Bjerg og Jungle forener Panamakanalen to Verdenshave. 

P8N 8M8-K8N 8LEN 
M an ser kun Jungle og atter Jungle, mørke og 

skyggemættede Strøg, iblandet lysegrønne 
Stænk af Bananplantagerne fra spredte, indfØdte 
Landsbyer, ·naar man sejler op langs Panamas Kyst 
for at naa Kanalens Atlanterhavshavn Colon. Banan
baadenes snavsede Sejl er de eneste Vidnesbyrd om 
Liv, indtil det karaibiske Havs dybt kobo!tblaa BØl• 
ger slaar mod BØlgebryderens gule Stenblokke, me
dens Solen lyser hvidt i en United Fruit Company
Baad paa Vej til New York helt ude ved Toro Fyret 
og mørke Krigsskibssilhuetter svømmer i Horisonten. 

Saa dukker Colons hvide Huse og blomstrende Ha
ver med de store »engelske« Plæner frem; og Kokos
palmerne langs Strandbredden lyser grønt paa Bag
grund af de fjerne Panamabjerge, der ligger som diset 
Krudtrøg langt inde i Landet. I det fØrste Øjeblik 
tror man sig hensat til et Tropernes dolce far niente 
- et Indtryk, der fØrst efterhaanden fortoner sig, 
naar man har opdaget, at her vogter Uncle Sam skin
sygt over eet af sine vigtigste Aktiver. 

Men i Begyndelsen ser man som sagt kun ldy lien, 
og den er tilsyneladende solid nok, - for alle tre 
Slags Tilværelser i Kanalzonen: Officerernes, de hvide 
Tjenestemænds og endelig Matrosernes, Soldaternes 
og de indfødtes Tilværelse. 

Det er Militæret, der er den egentlige Herre i den
ne 20 km brede og DO km lange Zone, aom U. S. A. hor 
Jaet, omkrinff df't VPrdPns maaske største Entreprenør
arbejde, som Panamakanalen er; og Guvernøren er 
da ogsaa altid Officer. Militæret holder til i smukt 
indrettede Forter og Flaadestationer med grønne 

Plæner og splendide Messer. Ved de svære Sluse
porte, hvis vældige Gab kan aabnes, blot man drejer 
paa et Haandtag, inde i Junglen og ude langs Kysten, 
overalt dukker de frem; og for de fleste Officerer som 
Menige, der er udkommanderet til disse Idyller, e:c 
Livet her et Eventyr langt borte fra Garnisonsbyer
nes Sladder oppe i Staterne, - et Eventyr, der ikke 
bliver mindre ved de hyppige Besøg i Colons hek
tiske, lysflimrende Liv. 

De hØjere, hvide Tjenestemænd bor i parkagtige 
Landsteder hele Vejen langs Kanalen. Men selv de 
lavere Tjenestemænd og de hvide Arbejdere bor i 
smukke Huse til hØjst to Familier; og der er praktisk 
talt ingen Klasseforskel inden for denne Have-Befolk
ning. Naar Kanalzonens Guvernør højst har ca. 800 
Dollars om Maaneden, medens er faglært Arbejder
formand tjener omkring det halve, og naar hans Hus
leje ikke overstiger 25 Dollars, er der i Virkeligheden 
en Chance for at naa frem til noget i Retning af Fri
hed, Lighed og Broderskab - og denne Chance er 
faktisk benyttet. 

Men disse to Tilværelser holder sig til Gengæld 
helt for sig selv og aner tilsyneladende ikke ret meget 
om de 10.000 glade Jamaica-Negere, der befolker Co
Ions Balkoner Dag og Nat og aldrig synes at gaa i 
Seng. De bryder sig heller ikke stort om de ameri
kanske Soldator og Matros-ar, der Nat efter Nat fyl
der de talrige Bars og Cafeer, som ligger nedenunder 
disse Balkoner, eller ghder gennem Balboa Boulevard 
som en uendelig Strøm af Khaki og Hvidt, gennem 
Larmen fra den støjende Musik og de røde og blaa 
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Neonlampers glitrende Lyshav. De faar op mod 30 
Dollars om Maaneden; og de kulørte Værter i Colons 
Cantinas faar tilsyneladende hver eneste Skilling. Men 
aandelig set er disse hvervede Folk alligevel ofte ad
skillige Kundskaber forud for deres værnepligtige 
Brødre i Europa, og naar de igen vender hjem til 
deres Forter og Skibe, tvinges de til at underordne sig 
et Liv, der med alle sine haardc Krav bevarer deres 
Sundhed og senere giver dem en god Start hjemme 
i Staterne. 

* 

Men Panamakanalens Zone er som sagt langt mere 
end blot en Idyl. Under denne Krig har U. S. A. op
bygget Verdens stærkeste Krigsflaade, og naar den 
skal flyttes fra. Atlanterhav til Stillehav, sparer de 
90 km gennem Kanalen· Skibene for den vældige Om
vej rundt om Sydamerika. 

Allerede Karl I af Spanien havde for 400 Aar siden 
Planer om en Kanal mellem Atlanterhav og Stillehav 
til Støtte for det spanske Herredømme i Mellem
amerika; og under hans Efterfølger Filip II blev disse 
Planer endda udarbejdet i Detailler. Men Franciska
nernes mægtige Munkeorden modsatte sig dem, idet 
den erklærede, at hvad Gud har adskilt, skal Men
neskene ikke forene. Det var derfor en Udfordring 
til den Almægtige at dele Amerika i to Kontinenter
og saa lod Filip Planen falde. 

Først i 1880 vandt den verdensberømte Ferdinand 
de Lesseps Gehør for at genoptage de gamle Planer; 
men som bekendt blev Kanalen ogsaa denne Gang en 
Fiasko, indtil U. S. A. omsider tog Sagen i sin Haand. 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 6or 

Aarhus Amtstidende 
Stlftet 1866 
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Da Kanalen blov til. 

De tidligere Interessenter blev kØbt ud for 400 Mill. 
Dollars, og dermed var Staterne den faktiske Ejer 
af hele »Kanalzonen«, en Stribe af Bjerge og usund 
Jungle paa begge Sider af den projekterede Kanal. 

I 1914 havde U. 8. A. anvendt yderligere over 500 
Mill. Dollars med det Resultat, at da sidste Verdens
krig brØd ud, var Atlanterhavet og Stillehavet for
bundet og et af Verdens vældigstc Entrcprcn_ørarbej
der lykkelige gennemført, samtidig med at hele Ka
nalzonen var blevet et sundt Opholdssted. - Ganske 
vist for Summer, som den ulykkelige de Lesseps aldrig 
havde vovet at kalkulere med. 

Men Panamakanalen viste hurtigt sin Eksistens
berettigelse ikke alene i Krigstid. Indtil April 1941 
havde den saaledes taget mere end 460 Mill. Dollars 
ind i Afgifter. Den var herunder passeret af over 
100.000 Fartøjer, hvis gennemsnitlige Afgift laa paa 
omkring 4000 Dollars, og alene i 1939 belØb Afgifterne 
sig til 23.700.000 Dollars. 

* 

I hele dette Tidsrum var Idyllen paa det nærmeste 
komplet, og Zonen blev kun sikret af en mindre 
Vagtstyrke. Men da den nuværende Krig brØd ud, 
omdannedes hele Territoriet hurtigt til en befæstet 
Lejr, samtidig med at Staterne nærmede sig Krigen 
og til sidst traadte ind i den. 

For at sikre dette vigtige Punkt mod saavel Sabo
tage som direkte Angreb stationeredes til Stadighed 
30.000 Mand Infanteri i Kanalzonen. Den blev des
uden spækket med Flyvepladser og Luftværnsartil
leri. Og ved Indl_øbene: France-Field p~a Atlanter
havssiden og Albrook-Field paa Stillehavssiden peger 
nu vældige 40 cm's Kystforsvarskanoner truende ud 
over Havet. 

Alt dette ligger nogenlunde aabent for enhver Be
søgende. Men derudover er Panamakanalen i Dag 
omgivet med et Net af hemmelige Forsvarsanlæg og 
Vaaben, samtidig med at Anti-Spionagen arbejder 
Dag og Nat. 

Paa et givet Signal kan hele Kanalzonen praktisk 
talt dækkes af Spærreballonernes Staaltove og søge
lysenes Sølvarme. Langs Kanalen ligger et under-

B.K. 

Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands sfoi·e Dagblad 

- Bladet for By og Land I 



Een af de store KanonC>r, der 
,·ogter Kanalmunding-en. 

jordisk System af Vagtposter, og ved IndlØbene kan 
vældige Minefelter tændes langt ude til søs ved Hjælp 
af undersøiske Kabler. Et hemmeligt Politi er paa 
Færde alle Vegne, og disse udvalgte Folk har været 
ude for adskillige mystiske Episoder. Derfor passes 
der paa som aldrig før, baade ved de vældige Sluser, 
af hvilke Miratflores-Sluserne hØrer til de vigtigste, 
og i Kystbyerne Panama og Colons hektiske Natteliv. 
Thi i denne Atmosfære trivedes Spionage og Intriger 
som Ljanerne i Junglen, kun faa Hundrede Meter fra 
Byernes Udkant; og man har herrmder især haft Op
mærksomheden rettet mod de Caf€værter, der i en 
Mængde Tilfælde var Ikke-Amerikanere. Et stort An
tal Japanere havde f. Eks. i Aarenc fØr denne Krig 
slaaet sig ned her. - Derfor var det ogsaa en Over
gang pure forbudt de amerikanske Matroser, Soldater 
og Tjenestemænd, der gjorde Tjeneste ved de hem
melige Forsvarsanlæg ude i Junglen, overhovedet at 
rejse ind til Panama og Colon. 

Endelig fØres der ogsaa den nØjeste Kontrol med et
hvert Skib, lige fra det nærmer sig Kanalmundingen 
og paa hele Vejen gennem Sluserne, indtil det igen 
staar til Havs. 

Paa et særligt Kontrolsted finkæmmes hele Skibet 
fØrst fra for til agter, fra Dæk til KØl, af amerikanske 
Politi- og Marinesoldater. Under Passagen gennem 
Kanalen tager derefter en amerikansk Søofficer Kom:.. 
mandoen over det, medens en anden opholder sig i 
Maskinrummet for at kontrollere, at alle Maskintele
grafens Ordrer adlydes nØjagtigt - og disse Ordrer 
gives kun af Kanalens egne Lodser, der besørger Na
vigeringen gennem hele Kanalen. 

Thi hvis et Skib kommer ud for et »hændeligt 
Uheld« inde i een af de vigtige Sluser, er hele Kanalen 
blokeret og al Trafik umuliggjort en rum Tid. 

* 
Da U. S. A. traadte ind i Krigen, tudede Sirenerne 

varslende over 1:tele dette Konglomerat af hypermo
derne IngeniØrkunst og primitiv, vildsom Jungle, af 
tropisk Laden-staa-til og militær Agtpaagivenhed. -
Og siden da har dette Verdens maaske stærkest befæ
stede Omraade været en Militærzone, hvor intet for
sømmes eller spares for at sikre dette vigtige Led i 
den amerikanske Oprustning. 

U. S. A.s Flaade paa Vagt. 
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~J:~ W ~ J1 ~-@ ~Lf 
som Træning for det britiske Panservaaben 

Del var ikke med Glæde, at de 
gamle, traditionsrige britiske Ryt
terregi.menter lod sig lave om til 
Panservaaben og ombyttede He
sten med Tanken. Da saaledes det 
berømte The Royal Scots Greys 
blev foreslaaet ændret og Forsla
get ikke gik igennem i fØrste Om
gang, fejrede Vittighedsbladet 
,>Punch« Sejren med en Tegning 
af Set. Georg, der paa sin stejlende 
Hest i Stedet for Dragen fælder 
en skinnende Tank, og nedenunder 
lØd Teksten: »Til Minde om, at 
dette ærerige Regiment har til
bageslaaet Motoriseringen«. 

The Scots Greys Sejr blev imid
lertid ikke staaende. I 1939 maatte 
dette Regiment, paa samme Maade 
som de andre Rytterregi.menter, 
bøje sig for Udviklingen og om
bytte de ædle, graa Heste, der har 
spillet en saa fremtrædende Rolle 
i den britiske Krigshistorie fra 
Blenheim til Mons, med de drø
nende Motorer. 

Dette gav dem en ny Type af 
Rekrutter, der aldrig havde be
handlet en Hest. Men ogsaa disse 
Rekrutter fik alligevel fra fØrste 

Færd indprentet, at de var Ryt
tere, og at Rytteraanden i Regi
mentet maatte være saa lyslevende 
som nogen Sinde. De gamle Regi
menter levede videre med uforan
drede Traditioner, og den stolte 
Rytteraand, der findes i enhver 
Nations Kavalleri, straalede lige 
saa klart som fØr. 

Derfor beholdt Rytterofficererne 
ogsaa Rævejagten som en fuldgod 
Træning til deres nye Metier. Det 
havde altid været anset for betyd
ningsfuldt, at de kunde fØlge Hun
dene gennem Terrænet, og de fik 
ogsaa nu ofte og gerne Orlov for 
at dyrke denne ædle Sport, - selv 
om mange Kritikere haanede de 
rævejagende Officerer og mente, 
at de hellere skulde hengive sig 
til Studier af Kampvognene. 

Men Erfaringen har vist, at disse 
Kritikere tog fejl. Naar Officeren 
byttede sin Jagthest med Kom
mandobilen, lærte han hurtigt at 
klare Mekanismen. Men samtidig 
havde han i Forvejen faaet Blik 
for Terrænet samt tilegnet sig den 
Aand, der forcerer dets Hindrin
ger med Mod og Erfaring - og 

.' ....,.,.-----. 
'C ,- 3',;11 .. ,--· 1 ·;_.:' 

;J i ' 4dtc· 
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~: 
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R;de 1,ast tlw ,mb11rbs, a,;leep a.~ 11m•·'d. 
BU·Y,; 

Mc111y•.~ thc /1·iciul therc, will listen and 
1n·ay 

»God.'.~ l1ic/c to yallants that 8tri1ce up 
tlw lu.y, 

Boot, strddle, to ho1'BC und. (ltl)U!J.« 

(Browning Cavalier Tunes.) 

dette var fuldt saa meget værd 
som hans rent tekniske Kunnen. 
Træning til deres nye Metier. Det 
Derfor vil det i England stadig 
være god Træning, ogsaa for Pan
servaabnets Officerer, at fØlge 
Hundene paa Rævejagterne. 

GULSOT giver større Tab end Granater 
En af Krigens største Opdagel

sf'r blev gjort i Italien, hvor nogle 
amerikanske Videnskabsmænd har 
studeret Aan;agen til de store Gul
sotepidemier. 

Efter dette maa Gulsot tilskrives 
manglende Hygiejne og kan spre-
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des fra det ene Menneske til det 
andet af Fluer og snavset Vand, 
akkurat som Dysenteri. Opdagel
sen er betydningsfuld, fordi Gul
sot er Krigens procentvis mest ud
bredte Sygdom; i Italien har den 
endog givet større Tab end selve 

Krigsførelsen og bundet i Masse
vis nf Soldater til Sygesengen i 2 
a 3 Maaneder. 

Sagen blev saa alvorlig, at man 
nedsatte en særlig Gulsot-Kom
mission under Forsæde af Oberst 
Barker ved North-vVestern Medi-



cal School i Chicago. Og der fore
ligger nu tilstrækkeligt Bevis for, 
at Gulsot er en Virus-Sygdom i 
Tarmene. Selve Virus er dog end
nu ikke opdaget; men Barker er 
overbevist om, at Bacillen snart 
kan isoleres, - selv om der sand
synligvis er flere Typer, fordi man 
har konstateret tre forskellige 
Slags Gulsot. 

Kommissionen har imidlertid til
lige fastslaaet, at der er alvorlig 
Fare for, at Gulsoten kan sprede 
sig over hele Verden efter Krigen, 
hvis der ikke i Tide træffes pas-

Den store amerikanske Offensiv, 
der nu delvis rettes mod selve de 
japanske HovedØer, vækker atter 
Opmærksomhed om Krigsskue
pladsen i det fjerne Øst. 

De japanske Soldater er spredt 
over uhyre Arealer, ofte hundre
der af Kilometer bag de ameri
kanske Angrebsspidser, og de maa 
her klare sig selv. Deres spartan-

CHR. J. HEV 
Vesfergnde 5, Toll. 539, Odense 

Husholdnlngsvarer. Isenkram. Glas 
Porcelaln - Nilfisk Forhandler 

• Lo-verandør fil o-UenUlge og prlva!o ln.!lifltuUcn-mr -

Vestlollands 
Forenede Trælastforretninger Af s 

NAKSKOV 

sende Modforanstaltninger. Thi Vi- ( 
rus er meget modstandsdygtig og 
modstaar Temperaturer paa op til 
70 Grader, mens andre Sygdom
mes Virus dØr allerede ved 45 Gra
der. 

For et Aar siden kunde de an
grebne gennemsnitlig udskrives 
efter 65 Dages Sygdom, men nu 
er dette Tidsrum allerede nedsat 
til 52 Dage. Dette er sket ved tid
lig og rigtig Behandling, hvori 
indgaar FØde med stort Protein
Indhold og megen Mælk. 

ske Kost bestaar af Fisk, Soyamel, 
Ris og en lille Smule Kød nu og 
da. Billedet viser et Middagsmaal
tid og de Ansigtsmasker, der man
ge Steder bæres for at undgaa 
Smitte. 

Det andet Billede viser et Geled 
japanske Soldater, der, som Skik 
er, har deres Data skrevet paa 
Gummistøvlerne. De tre fØrste er: 
Vagtmester Yamada, Stue 5, Re
krut Karhima fra samme Stue og 
Rekrut Furugama, Stue 30. 

Carl Thomasen's Eftf. 
København 

O. F. Steenstrup 
Holbæk 

rdlagef 
I APENNINERNE 

Under de b1·itiske Angreb i Apen

ninerne staar Kampene ikke mindsi 

om de snævre Bjergdale, hvor

igennem al Trafik maa føres -

men som Italienerne ogsaa selv er 

nØdt til at bruge, naar de driver 

deres Kvæg af Sted. - Billedet 

viser en Militærbil, der kØrer fast 

i en saadan Transport. 

Averter i 

FOLK OG VÆRN 

OTTO PETERSEN & SØN 
To baksfirma 
Grundlagt 1855 
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15trlingdlit ~~ 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Benyt 

PBIV A..TBA.NKE~ 

fil alle Deres 

BA.N KFO RR ET NI NGE R 

Hurtig og paalidelig Nyheds

betjening, orienterende, redak

tionelle Kommentarer til Døg

nets Begivenheder.skrevet uden 

Hensyntagen til Partipolitik -

det er den Linie,Jyllands-Posten 

foresat agter at følge. 

Prot•imem største Da,i;hlad 

Necto-Op!•g Il. Halv•ar 1941: 46.025 - en Fcemg:tng 
paa 87 pCt. i fire Aar 

»FOLK OG VÆRN« udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDV ALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

Redaktører·: Kommandørkaptajn G. DE LICHTENBERG og Oberstløjtnant E, J. WIBOL'l'T (ansvarh.) 
Redakt;on og Ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4, Sal, København V. Palæ 9612. Postgiro 4885. 



Nr.4 Maj 1945 65 Øre 

EDOUARD SUENSON, SEJRHERRE VED HELGOLAND 



DEN DAHSEB 
EOK.A.RDE 

Marinens Kokarde 

Det nye Emblem, der fremstilles i Sølv og 
Emaille, sælges gennem Landets Guld
smede til Fordel for 11Soldatens 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 
KGLHOf· OG OlilDENSJU'IIELIEQE.R 

ORUH'DLA'DT 184l 

- 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 
HMJt~jf}Af/C[!Af 

Faas let fedtende - eller 
uden Fedtstof. Pr. Fl. 8,85 

A/S FABRI KEN N OMA 

CARL ALLERS ETABLISSEMENTo/s 

~orsidebillede; Orlogskaptajn Edouard Suen
son, under Slaget ved Helgoland. Maleri af 
Otto Bache ...................•..•..........• 

Dr. theol. lf. Fuglsang Damgaard: Vort Flag 
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FREM MOD EN NY TID -
Formanden for Forsvarsministerens Foredragsudvalg og V ærnenes Oplysningskontor, 

der i Fællesskab udgiver »Folk og Værn«, skriver: 

l en Tid da store Verdensbegivenheder var under Udvik
ling, blev Folk og Værn-Bevægelsen startet. Bevægelsen 

gjaldt Forstaaelse af og Sammenhold om alt, hvad der var 
Dansk. Vi arbejdede for Bevarelsen af danske Traditioner 
og Id ealer, for at udenlandske Ideer og Metoder, der var 
os fremmede, ikke skulde vinde Indpas i vort Folk. 

Nu, da Begivenhederne har fundet deres Afgorelse, kan 
det forhaabentlig siges, at »Folk og V ærn«-A rbejdet har 
været en af Faktorerne, der bragte vore demokratiske Tradi
tioner uskadte gennem de st-orc Begivenheders Gang. Vort 
Blad, vore Moder og Arrangementer har til enhver Tid gjort 
sit bedste for at fremelske den folkelige Fællesfolelse og 

VORl1 flAG 

styrke det demokratiske, Samarbejde i vor Befolkning. Vi 
havde og har ingen militære Særinteresser eller særpolitiske 
Standpunkter at hævde; vi sagte og sager kun gensidig For
staaelse og Samarbejde om alt, hvad Dansk var og er. 

Vi venter nu en T id, hvor vi igen frit kan leve vort na
tionale Liv og hvor vort Folk under frie demokratiske For
mer ka n finde frem til folkelige og værnemæssige Afgorelser, 
der vil være til Held for vort Samfunds fremtidige Bestaaen. 

Under saadanne frie demokratiske Tilstande i vort Land 
vil »Folk og Værn « fortsætte sit Arbejde til Gavn for baade 
Folk og Værn. 

Af Biskop Dr. theol. H. Fuglsang-Damgaard 

F orbindelsen mellem Kristendommen og vort Folk 
er symboliseret i vort F lag. 

Det er et Tegn paa Tidens Alvor, at vi bedst kan 
finde en Forbindelse mellem vort Flag og Begiven
hederne omkring os ved at søge Tilknytning til Titlens 
Nød. 

Vort Flag taler til os om, at der gives en Enighed 
over al Splittethed, en Enhed, der ligger hØjere end 
alle Modsætninger, og naar vi samledes om vort Flag 
midt i Nødens Tid, gjorde vi det i Tillid til, at Flaget 
talte et Sprog til os, som kunde vise os Vejen ud af 
Nøden, naar vi vilde lytte til dets Tale og lægge os 
dets Alvorsord paa Sinde. Midt i en Splittelsens og 
Ufredens og Uenighedens Tid talte det ,til os om Enhed 
og Enighed og Fred. I disse Dage kalder det heller ikke 
blot til Samling. Det samler os. I vort Flag er alle 
Modsætninger i vort Folk ophævet i en hØjere Enhed. 
Det slynger et Enhedsbaand om Danmark, et Baand, 
som er uafhængigt af Rum og af Tid. Det staar fast paa 
Bornholms Klipper, det smiler til os gennem Løvet i 
Sjællands Bøgeskove, det titter frem af Fyns yndefulde 
Haver, det kaster sit venlige Skær over den alvorsfulde 
jydske Hede, der spejler sig ,i Flensborg Fjords Vand, og 
i stille, ophØjet Ensomhed taler det om Danmark fra 
Færøernes Lier og ved Grønlands Fjorde og Fjælde. 
Fra 0rPstmd til Vesterhav ombølges Danmark af dets 
1•Øde Dug. Det kaster ;;in Glans over Kongens Slot 
og over alle Landets smaa og store Hj em. I hver lille 
Kolonihave fortæller det om Kærlighed og Trofasthed 
mod det Land, som var vore Fædres, som er vort eget, 
og som skal være vore Børns. Det er Vidne til vore 

Biskop H. Fuglsang Damgaard. 

Glæder og Sorger. Det hejses, naar der er Fest i By og 
paa Land; det sænkes, naar Livet er slukket, og Le
gemet gives tilbage til Jorden. Det ledsager Udvan
dreren til Landene hinsides de store Have og taler 
Længslernes og Mindernes Sprog til dem, der er i 
det fremmedE:: og i Udlændigheden. Det har formaaet 
at faa de dybeste og lønligste Strenge i danske Hjer
ter til at klinge i mere end 700 Aar; det har smældet 
i Jubel, naar der var Sejr og Fremgang for Danmark ; 
det har krympet sig i Smerte, naar Danmark maatte 
gaa Nederlagets og Forsmædelsens Vej, og det har 
sænket sin Dug i stille Vemod som en sidste Hilsen 
til dem, der led og stred og dØde for Danmarks Ære 
og Fremtid. Det binder Fortid og Nutid sammen, og 
det slaar en Bro til Fremtiden. Alle danske Mænd 
og Kvinder har til alle Tider givet et Stykke af sig 
selv, af deres eget Hjerte, af deres egen Sjæl til Fla
get og enten været med til at hejse eller sænke, til at 
ud.folde eller sammenfolde det . Saadan vil det være 
t il alle Tider. Det er dPt e jendommelige ved Flaget, 
at ingen kan være ligegyldig over for det. Det er et 
Udtryk for hele Folkets Sjæl, fordi hver eneste, be
vidst eller ubevidst, har lagt noget af sin Sjæl ind i 
det. Derfor er det blevet et Symbol, som kan udsige 
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det, vi ikke kan udtrykke med vore Ord, og som kan 
vække Følelser og Stemninger og ægge til Bedrifter, 
som Ord vilde være magtesløse til at fremkalde. 

Men skal Flaget virkelig blive vort Banner og Sam
lingsmærke paa Vejen fremad og opad, maa vi ikke 
blive staaende ved flygtige Stemninger og flygtende 
Følelser, som det vækker i os; vi maa være villige til 
at staa stille og lytte til dets Tale ikke blot i Festens 
HØjtidsstunder, men i Dagligdagens Møje og Arbejde. 
Og vi maa tage vort Flag som det, det er: et Kors
flag. Det hvide Kors paa Blodets røde Bund taler til 
os om den alvorsfuldeste og mest indgl'ibende Begi
venhed i hele Menneskehedens Historie, om Korset, 
der blev rejst paa Golgata. 

Gud har sin Mening med hvert Folk, sin Opg.we 
til hvert Foll~, som kun kan løses af dette Folk og 

... slet ikke af noget andet. Thi Gud har udrustet hvert 
enkelt Folk med Evner, som netop svarer til dette 
Folks Opgave. Og svigter et Folk sig selv, svigter det 
Guds Opgave med det, og Gud flytter Lysestagen til 
et andet Folk. 

Vi kan ikke spl'inge Folk og Fædreland over. Dem 
skylder vi vor Kærlighed. Det lyder tilsyneladende 
saa besnærende og skulde synes at være saa langt 
mere ophØjet at tale om Kærlighed til hele Menne
skeheden; men skal Kærligheden være mere end 
et tomt Ord, maa den begynde hjemme. Saa maa den 
søge at faa Rede paa SpØrgsmaalet, hvem der er min 
Næste, og min Næste, det er min Broder og Nabo og 
Frænde i mit Folk. Der skal min Hjælp sættes ind, 
der skal min Kærlighed begynde. Der ligger mine 
Opgaver. 

Vort Folk og Fædreland skylder vi vort Arbejde. 
De har udrustet os til Arbejdet, de har Krav paa vore 
Evner og vor Styrke. Det vil naturligvis ikke sige, 
at man ikke ogsaa skulde kunne arbejde i fremmede 
Landes Tjeneste. Saa ærer man sit Land og viser sin 
Tak ved den Indsats, som gøres der. Men det var en 
af vort Lands store Sønner, der gav kommende Slæg
ter det Ord i ATv, at man skylder sit Fædreland alt, 
hvad man kan u drette. 

Man har ment, at Kristendommens universelle Ka
rakter maatte betragte det som sit Maal at udslette 
de nationale Forskelle; men Kristendommen vil ikke 
udviske de nationale Ejendommeligheder, men deri
mod styrke og hellige dem. Saa bliver Hævdelsen af 
hver Nations Særpræg ikke en Kilde til Egenkærlig
hed og Ufred, men til Næstekærlighed og Fred. Jo 
mere hver enkelt er præget af sit Folks Ejendomme
lighed, og jo m ere hvert Folk derigennem arbejder 
paa at opfylde sin særlige Opgave, desto større bliver 
ogsaa dets Betydning og dets Indsats for de andre 
Folk. Jo mere jeg er præget af mit eget, desto mere 
Værdi kan jeg faa for de a ndre. Desto mere har jeg 
at give; desto taknemmelige vil jeg være for at mod
tage. Intet enkelt Folk har faaet det hele; de er alle 
anviste paa hinanden og alle bestemte til at hjælpe 
og udvikle hinanden. Al gensidig Undertrykkel:;e er 
dørfor mod Guds Vilje, fordi den er ensbetydende 
med en Tilintetgørelse af Muligheder, som er betroet 
af Gud. 

Korset i Flaget advarer os ogsaa imod Fristelsen 
til at tie stille til vort Folks Synd og til at vige til-
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bage fra at nævne Synden ved den rette Navn; men 
det paaminder os tillige bestandig om, at vor Dom 
skal være baaret af Kærlighed. Vel skal vi kritisere 
Fejl og Svagheder og Misgreb og Ufuldkommenheder; 
men vor Kritik maa altid være baaret af den stille 
Smerte i vore Hjerter, som v11.l11e1 om, at den ud 
springer af den dybe Kærlighed til vort Folk. Enhver 
Kritik, der er løst fra denne Kærlighed, er kold og 
gold. Den sætter ingen Frugt; men den forøger Bitter -
heden. De gamle Profeter udtalte Herrens strenge 
Straffedomme over et ulycligt Folk; men de gjorde 
det med et blødende Hjerte. 

Og de gamle Profeter troede paa deres Folks Frem
tid. Trods al Modgang, trods al Nedgang, ja trods Un
dergang - Troen paa deres Folks Fremtid slap de 
alrig. Der ligger en vældig Kraft i denne Tro. Hvor 
denne Tro mistes, gaar store Værdier tabt. National 
Selvopgivelse er lige saa stor en Synd som nationalt 
Hovmod. Det er en Kendsgerning, at national Lige
gyldighed ofte medfører, at det religiøse og moralske 
Liv sløves. Mammonsdyrkelse og Nydelsessyge, Veg
hed og Slaphed, OplØsning og Undergang følger i dens 
Spor. Ogsaa om de Værdier, Gud har givet os i vort 
Folk og vort Fædreland, gælder det: >Far ikke vild; 
Gud lader sig ikke spotte.« 

Vort Flag blev skænket Danmark i Farens Stund, 
men der blev knyttet denne Forjættelse til det: ,Naar 
dette bæres hØjt, skal I sejre.« Til dotte Løfte vil vi 
lytte i Modgangens som i Medgangens Dage. Naar Dan
marks Sønner og Døtr~ forstod deres Flags Tale og i 
Endrægtighed samledes om det i Nødens Stund, blev 
Sejren vundet. Ogsaa i Dag lyder Flagets Tale til os: 
Løft i Flok! Vær enige, saa er I stærke! Saa vil Gud 
skænke Danmark en lys og lykkelig Fremtid. Men 
Flaget maner os alle til at gøre os værdige til en saa
dan Fremtid ved Fornyelsen af det gamle LØfte: 

Hver Glans, hver Plet vil jeg bære, 
Som falder paa Danmarks Navn. 

Og idet vi aflægger dette Løfte, hilser vi vort Flag 
med Chr. Richardts dejlige Ord: 

0 Danebrog, FLag for aUe Flag, 

Sekshundred Aar har du vajet i Slag, 

Og din Dug og dit Kors og dit Navn 

skal aldrig forvanskes! 

Du er vort, du er vort den Dag i Dag, 

Ak, var du blot alle Danskes! 

Men kunde med Korsmænds Hu vi gaa 

Til Kampen, der dæmrer bag Skyerne graa, 

Da bliver den ej vor sidste; 

Ja, kunde vi læse vort Banner ret 

I Tro til den Ret-re, som gav os det, 

Som flytter .Folkenes Grænsepæl, 

Om Folket Øder i Tant sin Sjæl, 

Men atter oprejser med vældig Haand, 

Om Folket fyldet· af Ham sin Aand -

Da skal vi det aldrig miste. 



JENS GUSTAV VILLADSEN 

BOFORS 
V en svenske /7 aabensmedie 

og J\{gbelprisen 

Blandt de nordiske Lande er Sverige det eneste, som 
er sluppet nogenlunde helskindet gennem den 

nuværende Storkrig. Grundene til dette Forhold er 
mange og forskellige. Som de vægtigste tæller dog, 
vort Broderlands geografiske Beliggenhed, en alsidig 
Udenrigspolitik og sidst, men ikke mindst, et effektivt 
Forsvar, der i hØj Grad fremmes gennem Sveriges 
Besiddelse af yelegnede og værdifulde Raastoffer. 

Det svenske Folk er indpodet med Krigerens bedste 
Egenskaber, og saadan har det været i Aarhundreder. 
Men Gustav Adolf og Karl XII vandt ikke deres Sejre 
alene ved Feltherresnille og tapre Soldater. Den Gang, 
ligesom nu, var der noget, som hed Vaabenindustri -
og Sveriges Krigsmagt har Tiderne igennem kunnet 
støtte sig til en fremragende Produktion af Kanoner, 
Geværer og blanke Klinger. 

I Finspång, vest for Norrkoping, støbte Slægten de 
Geer de skønneste Kanoner, man kunde tænke sig. 
Datidens Krigsmateriel var i Sammenligning med de 
moderne Il\f vaaben nærmest ufarlige; men var de 
mindre virkningsfulde, var de til Gengæld udstyret 
med en Pragt uden Lige - som sande Kunstnere 
havde de gamle Støbemestre forsynet de svære Malm
kanoner med Reliefarbejder, Ornamenter og Forsirin
ger af stor kunstnerisk Værdi. Før Skytset forlod 
Smedien paa Finspång blev det meget omhyggeligt 
begavet med et poetisk og velklingende Navn, og det 
var ikke Spor anstØdsvækkende i Felten at falde over 
over en Kanon, som bar den pompøse Indskrift: »De 
tolv Apostle«. 

Den romantiske Krigsførelse maatte dog ved den 
mere moderne Tekniks Triumftog vige til Gunst for 
Maskinkrigen; og i forrige Aarhundredede blev Sveri
ges Vaabensmedie flyttet fra Finspång til Bofors. Det 
lyder som en Skæbnens Ironi, at Fabrikker, som frem
bringer Ødelæggende Kanoner og Sprængstoffer, der 
vil bringe Tnykke og F.lendighed over M,mneskPslæg
ten, anbringes i Vannland, det mest pyntelige og idyl
liske af alle svenske Landskaber - men Svenskerne 
har altid haft en Svaghed for at gØre det graa Hver
dagsliv saa festligt og farverigt som vel muligt. 

H ærdningstaarnet i Bofors . 

Det drivende Motiv har dog vel først og fremmest 
været at sætte sig i Besiddelse af et egnet Omraade, 
hvor der fandtes Muligheder for Anvendelse af Van
dets Kraft - og det gjorde der netop, hvor Mockeln 
løber ud i Gttllspångselven. Uhyre Vandmasser passe
rer daglig forbi Fabriks~nlæggene, og stadig ser man 
de mosgroede og frønnede Vandhjul, der drev de 
gamle StampmØller. Men deres Sang er forstummet, 
og de danner nu kun en hØjst flatterende Baggrund 
for en supermoderne Vandkraftstation. For Medbor
gere, der er i Stand til at glæde sig over Hestekræf
ternes Spil, kan anføres, at dette Værk er paa 23.000 
HK, som sammen med Dampmaskinernes ca. 6.000 HK 
frembringer den Kraft, de forskellige Værker behøver. 

Alfred Nobel. 
Det var en yderst beskeden Begyndelse, som blev 

gjort i 1850erne, og Kanonstøberiet optog ikke mere 
Plads end en mindre dansk Sukkerfabrik. Men far 
hvert Aar, der gik, blev Bedriften udvidet med nye 
Bygninger og Værksteder. Den store Opfinder og Stif
teren af alle Tirl.ers største Fond, Alfr ed Nobel, var 
en lige saa dygtig Forretningsmand som Tekniker, me
dens han samtidig var en brav og nationalsindet Sven
sker. Antagelig for at hindre, at Landets Produktions
sted for Vaaben blev afhængig af udenlandsk Kapital, 
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Skydebanerne i Bofors. 

opkØbte han i 1894 Majoriteten af Aktierne i Bofors.
Gullspång Fabrikkerne; og det var derefter Meningen, 
at Nobel vilde afvikle alle sine Foretagender i frem
mede Lande, eller i hvert Fald organisere dem som 
Datterselskaber under svensk Ledelse. 

Paa He1Tegaarden Bjorkbcrrn, som er beliggende i 
Bofors, indrettede han Privatbolig og Laboratorier, 
hvor han fortsatte sine Eksperimenter. I disse sidste 
Aar var han stadig paa Farten, og det anstrengende 
Rejseliv har sikkert virket opslidende paa ham, for 
den 10. December 1896 dØr han af en Hjertelidelse i 
San Remo-, 63 Aar gammel. 

Det ser maaske lidt mærkværdigt og nærmest in
konsekvent ud, at en Vaabenfabrikant indstifter Ver
dens største Fredspris, og tilsyneladende kan man 
have det Indtryk, at Nobel paa denne Maade vilde 
tilkøbe sig Aflad for alle de Sorger og al den Ulykke, 
han ved sine Sprængstofopfindelser havde bragt over 
de civiliserede Lande. - Men det er maaske her 
paa sin Plads at retfærdiggøre Alfred Nobel, der var 
grebet af en ganske bestemt Ide: Han mente nemlig, 
at var han i Stand til at opfinde et Sprængstof, der 
i sine Virkninger var saa frygtelige og Ødelæggende, 
at det vilde medfØre hele den europæiske Kultur og 
Civilisatinns Undergang, vilde de forskellige Natio
ners Statsoverhoveder vige tilbage for Krigens Gru. 

CarlM. Cohr' s Sølvvarefahriker 1\/s 
Fredericia 
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Selv om hans Beregninger paa dette og meget af
gørende Punkt har slaaet saa inderligt fejl, maa man 
derfor alligevel i Mennesket Nobel se en af de største 
Fredsvenner. Fra hans Privatbreve, fra hans Samtaler 
og gennem de forskellige Beskrivelser af hans daad
fulde Liv, ser vi, hvorledes han Dag ud og Dag ind 
beskæftiger sig med det altoverskyggende Problem: 
Er det muligt at skaffe Verdensborgerne en evig og 
sikker Fred? 

Bofors. 
Siden Nobels DØd har de bedste af Sveriges Tek

nikere og Finansmænd været knyttet til Bofors. Kom 
man som Turist dertil - ja, for der var nemlig det 
underlige, at man i Fredstid kunde aflægge Vaaben
fabrikkerne der et Besøg, liges.om vi herhjemme af
lægger en Visit paa de store Bryggerier - undgik man 
ikke at bemærke den Atmosfære af Storstad, der hvi
ler over denne F.abriksby. 

Paa Brukshotellet, en pompØs og elegant udstyret 
Bygning, der direkte er knyttet til Værkerne, udfoldes 
en Aktivitet uden Lige. Distingverede Herrer sidder i 
de dybe Lænestole og afslutter Millionhandler, uden
landske Diplomater bevæger sig gennem Salene med 
grevelig Gratie, der forhandles med sagte Stemmer og 
paa Alverdens Tungemaal. Luften er ladet med Spæn-

OLAF RASMUSSEN 
HOLBÆK 
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Jing og IIemmelighedsfulill1eu. Men Dofon; laa ogsaa 
før Krigen inde med Bestillinger, der beløb sig til ca. 
125 Millioner Kr. aarligt. Alverdens Lande var grebet 
af Oprustningsfeberen; og i Bofors kunde man købe 
de mest prima Kanoner og Fremstn_Hngsretlen Lil disse. 

Den moderne Kanon. 
I gamle Dage, hvor man brugte det gode, hæderlige 

Sortkrudt, og hvor Skytsets Ildrør var glatte, havde 
det været en let. Sag at lave en Kanon. Man skabte 
simpelthen en Form og lod det smeltede, glødende 
Malm størkne deri. Nu er det derimod-en meget kom
pliceret Affære, da et" moderne Sprængsfof udvikler 
en Energi, som kun kan skrives med astronomiske 
Tal. Saaledes udvikler en Granat fra en ca. 28 cm 
Skibskanon mere end 45 Millioner Hestekræfter for at 
kunne gennemtrænge de kraftigste Panserplader. Eller 
hvad siger man til, at der, berømte 75 mm Bofors
Luftværnskanon maa taale det sammenlagte Tryk paa 
25.000 ton, som Krudtgassen frembringer i Afskyd
ningsØjeblikket? - Det fineste og bedst forarbejdede 
Staal bliver derfor ikke for godt til dette Formaal. 
Hærdningsprocessen, som finder Sted i det saakaldte 
Hærdn:ingstaarn, er da ogsaa en af de mest inter
essante Foreteelser paa Bofors. Fra en Ophedning paa 
870 Grader styrtes IldrØrene ned i et Bassin, som in
deholder omtrent 200.000 Liter Olie; og den derefter 
fØlgende Udboring af Løbene og Drejningen af Riffel
gangene bliver der fØrt den npjeste Kontrol med. 
Utallige MikrometerprØver bliver taget paa hver en
kelt Stykke Skyts for at konstatere, om Arbejdet er 
udført indenfor den tilladte Fejlgrænse, som for de 

al!erstprsle Kanonen; Vedkommende er 2/100 Milii
mete r. 

Sprængstofproduktionen paa Bofors er et" stort Ka
pitel for sig. Som bekendt nøjedes Alfred Nobel ikke 
med at opfinde Dynamitten, men han lagde i Virke
lighetl~n Grundlaget for den moderne Sprængstoftek
nik gennem alle de sindrige Forsøg, han anstillede. De 
svenske Kemikere har fØrt Traditionen videre, saa at 
denne Produktion indtager et særdeles anerkendt 
Stade indenfor Verdensfabrikationen af Krudt . Uden
landske Sagkyndige har ikke alene Aarene igennem 
indkøbt store Mængder af Sprængstof i Bofors, men 
hØjtstaaende Militærpersoner har i vid Udstrækning 
tilsendt Værkerne Takkeskrivelser, hvoraf det frem
gaar, at Nobelkrudtet med Hensyn til Kvalitet over
gaar andre Firmaers Frembringelser. 

Til Værkerne er der knyttet en 32 Kilometer lang 
Prøveskydningsbane, der indgaar som et karakteristisk 
Træk i Bofors' ·Fysiognomi. Det er dog kun de første 
Par Kilometer, man kan overse; idet svære Granskove 
dækker Resten; og op over disse rager hØje Taarne, 
som tjener til Opholdssted for Observatørerne. Mel
lem de svære Kalibres hule Eksplosioner blander sig 
det mindre automatiske Skyts arrige Bjæffen. Hele 
Dagen gaar det lØs, for ikke et Stykke, det være sig 
den største Kanon, eller den mindste Pistol, faar Lov 
at forlade Bofors uden at være behØrig gennemprøvet 
og indskudt. 

Fredsindustri og social Indstilling. 
Men i Fredstid fremstilles der ogsaa andre og langt 

mere kulturbefordrende Produkter i Bofors. Alt, hvad 

Den n ordlige Del af Værks tedsomraadet. 
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Bofors Hotel. 

Arbejderboliger ved Skoven. 

c.o. 
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der hedder ædel svensk Staalfrembringelse til Maskin
brug, fabrikeres saa at sige her; og man har lagt sær
lig Vægt paa Produktionen af Dele til Bilmotorer, 
ligesom der ogsaa laves ypperlige Bilaksler. En anden 
Specialitet er de kæmpestore Propeller, der er bereg
net til Fremdriften af Oceandamperne. 

Der hamres og smedes i Bofors. Før Krigen kørte 
man med uafbrudt Døgndrift, og tre Hold afløste hin
anden i det uendelige. 7000 Arbejdere maa have været 
beskæftiget ved Værksteder og Smedier. Paa de for
skellige Kontorer var et Personale paa ca. 1000 Mand 
anbr agt; og man kunde endelig støtte sig paa en Stab 
af fem HundreLle viuenskabeligt uud.anned.e Ingeniø
rer, Kemikere og Konstruktører. 

Med en prisværdig Oversigt har man fra Ledelsens 
Side tillige sØgt at gøre Kaarene for Medarbejderne 
saa lyse og lette som vel muligt. Først og fremmest 
har man lagt Vægt paa at skabe et tilstrækkeligt stort 
Antal Arbejder- og FunktionærboLiger, hvis Størrelse 
staar i et bestemt Forhold til BØrnerigeligheden. Unge 
nygifte faar en lille Bungalow tildelt, som indeholder 
to rummelige Værelser, Køkken og Bad samt god 
Kælderplads, og hele Herligheden koster i aar~ig Leje 
250 Kroner. Der er Idrætsforeninger, som tager sig af . 
Leg.emets Uddannelse, ligesom Skolevæsenet er stærkt 
udbygget. Lærlingene paa Bofors kan glæde sig ved 
en teoretisk Aµenimdervisning, der gør dem iil smaa, 
dygtige IngeniØrer. Luftige Legepladser i velholdte 
Parker er oprettet for ·de allermindste, og er begge 
Forældrene beskæftiget, kan man blot sende Børnene 
hen i en af de mange Vuggestuer og B ørnehaver. 
Biblioteksvæsenet har paa Bofors naaet en Fuldkom
menhed, der har givet Bonus, idet Statistikken viser, 
at Udlaansprocenten er hØjere end noget andet Sted 
i Landet. Det kulturelle Arbejde er yderligere blevet 
udvidet, idet Sveriges vittigste og mest lærde Fore
dragsholdere kappes om at komme til at holde Fore
læsninger for Bofors' Arbejdere, og ugentlig besøger 
de forskellige Teaterselskaber Industricentret. 

Under Krisen lyder Hammerslagene fra Bofors dog 
stærkere end nogen Sinde, og al anden Fabrikation 
maatte vige for de Vaaben, der smedes til Landets 
Sønner, til Forsvaret af Hjemlandets hellige J ord. 
Takket være Smedien ve_d Gullspångselven har det 
stolte svenske Folk været i Stand til at byde Fjenden 
Trods, hvis han vilde være saa dristig at forsøge a t 
sætte sine Fødder paa Rigets Grund. 

B.K. 



Chr, lllolsted: Ombord 
i Fregatten »Niels 
Jucl« i Slaget ved 
Jlelgoland. (Frede
riksborg Slot). M:an
a,m J)l\ll Broen med 
l{ikkert for 0Jnen e 
er Bd. Suenson. Ved 
Mastt>n T.øjtnm1t F. C. 
l l'lnlnge1· og :Sklbs
chefen, Orlogskaptajn 
J. L. Gottlieb; paa 

Dækket derunder 
Næstkommanderende, 
Kaptajnlojtnant F. E . 
A. E. Lund og Løjt
nant F. H. J ohnke. 

Sejren ved 

Af Orlogskaptajn Kay Jungersen. 

H vert Aar gaar Flagene til Tops overalt i Danmark 
d. 9. Maj. - Fra Skagen til Gedser og fra Jyl

lands Vestkyst til Bornholms Klippekyster vajer de 
rØdhvide Farver i Brisen for at ære Mindet om de 
gode, danske Mænd, der gav det dyrebareste, de ejede, 
Livet, for Fædrelandet i Slaget ved Helgoland og 
derved bidrog deres til at sikre Dannebrog Sejren hin 
lyse Foraarsdag i 1864. 

Det er ikke med Urette, at denne Dag regnes med 
blandt vore mange minderige Hædersdage, _ for selv 
om Sejren ved Helgoland ikke satte Skel i Historien 
og ikke formaaede at standse den tunge March mod 
Wienerfredens bitre Afgør else, der vel egentlig alle
rede var begyndt, fØr Krigen brØd ud, fordi Landet 
ikke havde villet ofre de nødvendige Beløb til For
svaret, kom den alligevel indadtil, ikke mindst mo
ralsk, til at betyde overmaade meget for Folket, fordi 
Sejrsmeldingen fra Nordsøen som et Solstrejf brØd 
gennem de tunge Skyer, der lige siden Danevirkes 
Rømning i Februar Maaned havde drevet over Landet. 

HaablØst tunge var Dagene gledet af Sted, siden 
Hæren en mørk Vinternat var gaaet nordpaa fra Lan
dets aartusindaarige Grænseværn. Faa Uger fØrend 
Slaget ved Helgoland var DybbØl faldet efter det 
heroiske, opofrende Forsvar, og det var, som om dette 
sidste lammende Slag helt skulde viske Folkets Livs
vilje bort. Men saa spredte pludselig Efterretningen 
om Vaabendaaden ved Helgoland sig som en Løbeild 
over det hele Land og udløste en spontan Begejstring. 

Det var, som om alle, fra hØje til lave, for en Stund 
aandede lettet op som efter et Mareridt: Sejren kunde, 
trods alt, alligevel følge de danske Farver! 

Og alle danske Tanker gled taknemlige ud over 
Nor dsøens Vidder bort mod Orlogskaptajn Suenson 
og hans tre Skibe, der hin 9. Maj havde vist en Ver
den, at Dansken godt kunde slaa haardt igen og sejre, 
blot man vilde give ham Midlerne dertil i Hænde. 

Suenson havde allerede i nogen Tid, fØr Sammen
stødet med den prØjsisk-Østrigske Flaadestyrke fandt 
Sted, ligget og krydset i Nordsøen paa sin trælse Blo
kadetjeneste mod de tyske Havnebyer, men var ved 
Efterretningen om Dybbøls Fald afgaaet t il Chri
stianssand i Norge for at faa nærmere Underretninger. 
Her var Fregatten »Jylland<< stØdt til Flaget, saa han 
nu raadede over de to Fregatter :.>Niels Juel« og »Jyl
land<< samt Korvetten »Hejmdal<<; og med denne Styr
ke var han d. 9. om Morgenen i fint, klart Foraars
vejr for sydgaaende i Helgolandsbugte11, da Udkiggen 
i »Niels Juel«s Foremærs ved Ti-Tiden prajede ned 
til Dækket, at han saa f lere Røgsøjler mod Syd. 

Der var ingen Tvivl om, hvad det betød: Fjenden 
var under Opsejling! Om Bord i den danske Eskadre 
blev der straks slaaet Klart Skib, hvorefter Mand
skabet blev sendt ned for at skaffe udfra den gamle, 
evigtgyldige Regel, der siger, at uden Mad og Drikke 
duer Helten ikke. Saasnart Skafningen var overstaaet, 
og alt var i Orden til Kamp, kaldte Suenson de to 
andre Skibe op langs Siden af Standerskibet »Niels 
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Juel«, og staaende paa Vagtsbænken, saa alle '.Folkene 
kunde se hans stoute Skikkelse, pegede han sydover, 
hvor de flagsmykkede, fjendtlige Mastetoppe netop 
var synlige over Horisonten, og raabte, saa alle kunde 
høre hans Urd: »Der har vi Østrigerne, ~'olkens! Nu 
mØder vi dem! Lad os kæmpe som vore tapre Kam
merater ved bybbØl! « 

Og Folkene skulde da ogsaa, da Kampens Time var 
inde, vise sig som DybbØlheltenes værdige Brødre. 

Nærmere og nærmere kom den fjendtlige Styrke. 
Fem Skibe i Følge var der - de to store østrigske 
Fregatter »Schwarzenberg« og »Radetzky« og tre min
der prøjsiske Kanonbaade »Adler«, »Blitz« og »Basi
lisk« med Linieskibskaptajn Wilhelm von Tegetthoff 
som Eskadrechef. 

Om Bord i de danske Skibe herskede der en hØj
tidsfuld Stilhed i Tiden, der gik, inden de første Skud 
faldt. En af de unge Værnepligtige, den senere Sme
demester Henrik Christian Møller, der gjorde Tje
neste som KanonkommandØr om Bord i »Jylland«, 
skildrede Stemningen fØr Slaget i en Bog: »Morinc
veteraner fra 1864 fortæller«, som Marineforeningen 
lod samle i 1924: »Der gik en Tid, inden de to Flaader 
mødte hinanden, og i den Tid var der Stilhed, medens 
mange Tanker paatrængte sig. Her om Bord, hvor 
enhver, fra Chefen til den menige Mand, stod sam
lede parat til Gerning, lige meget udsatte for Faren, 
grebes man af en lØnlig Følelse; og denne Sindsstem
ning, som ellers ikke almindelig kommer frem, ytrede 
sig i Viljen til at udrette alt, hvad der var muligt, 

Fyens Tidende 
mu-ligsl og bedst 
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for at frelse Fædrelandet. Det var med dette Forsæt, 
at vi stille og roligt begyndte Kampen.« 

Omtrent Kl. 13,45 faldt det første Skud .fra østrigsk 
Side. Danskerne svarede fØrst noget senere, men 
snart tordnede Kanonerne fra begge 8ider. De tre 
prØjsiske Kanonbaade holdt sig paa saa lang Afstand, 
at de ikke kom til at lægge noget større Lod i Vægt
ska_alen, mens Østrigerne bar Hovedbyrden i Kampen. 
To Gange udbrØd der Brai1d om Bord i »Schwarzen
berg«; begge Gange lykkedes det at faa den slukket, 
men Kl. 15,30 - omtrent to Timer efter at Kanonerne 
var begyndt at spille op, indtraadte Slagets Vende
punkt. Pludselig saa man fra de danske Skibe en 
rØdgylden Flamme springe til Vejrs fra »Schwarzen
berg«s. Foremærs, hvor en Granat var sprunget og 
havde antændt 'Sejl og Tovværk. Det var, som om 
Slagets. Larm og Bulder stilnede af et Øjeblik, men 
saa bruste et jublende Raab gennem Foraarsdagen: 
:i,Schwarzenberg« brænder! »Schwarzenberg« brænder!« 

Det viste sig hurtigt umuligt at slukke den luende 
Brand, og kort efter drejede Tegetthoff vesterover 
med sine Skibe for at ~øge intl Lil t.let neuti·ale Helgo
land, hvor den engelske Fregat »Aurora« laa kl.ar 
med Dampen oppe for at vaage over, at Kampen ikke 
fortsatte ind paa det neutrale Omraade. Suenson dreje
de omgaaende efter den slagne Fjende for at jage 
ham, men uheldigvis pmte et Skud »Jylland«s Styre
grejer, saa Skibet maatte stoppe op for at faa dem 
repareret, og skØnt det ikke varede længe, fØr Skaden 
var udbedret, fik Østrigerne alligevel saa stort et For
spring, at de naaede ind under Helgolands skærmende 
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Træfningen ved Uelgoland, 
Fra venstre : Radetzky, Heimdal, Jylland, N iels Juel og Schwar-

1 zenb erg. - Efter en Skitse, matet af da\'æ rende L øjtnant Wic
tor Hansen, umiddelbart efter K a mpen. 

Kyst, inden Danskerne kunde faa tvunget dem til at 
optage den afbrudte Kamp. 

Slaget var endt. Stilheden sænkede sig igen saa 
underligt uvirkeligt over Bugtens blaa Vande, og om 
Bord i Skibene meldte Reaktionen sig efter Stridens 
hektiske Spænding. 

»Saasnart Spændingen var forbi, « fortæller en an
den af Marineveteranerne, Skibsfører Niels Ankerscn, 
»meldte Slappelsen sig. Vi smed os ned paa vore 
Pladser, bedøvede af Kanontorden, Krudtrøg og 
Træthed, og intet kunde faa os til at foretage os 
noget, fØr vi var udhvilede.« 

Suenson blev liggende nogen Tid udfor Øen, men 
da Fjenden ikke gjorde Tegn til at ville staa til Søs 
igen, gik han over til Smaldyb ved SØnderjylland for 
at træffe Aftaler om en Udskibning af Saarede og gik 
derefter tilbage til Helgoland for at passe paa Tegctt
hoffs Bevægelser. Næste Morgen fik han imidlertid 
via London et Telegram fra Marineministeriet i KØ
benha vn om snarest at afgaa til Christianssand, da 
man forventede, at der vilde blive indgaaet en Vaa
benhv:ile, og skØnt dette Telegram var blevet afsendt , 
inden Slaget var udkæmpet, mente Suenson at være 
forpligtet til at fØlge Ordren og forlod derpaa Far
vandet med Kurs mod den norske Havn, som han 
naaede d. 11. Maj ved Middagstid. 

Nordmændene gav den danske Styrke en straalende 
Velkomst. 16 haardtsaarede blev lagt ind paa Hospi
talet i den lille Havneby, og da femten Faldne skulde 
begraves paa Byens Kirkegaard d. 13. var Kisterne 
skjult af Kranse og Blomster og Gaderne bestrøet 
med Grønt som en sidste Hilsen fra Broderfolket, der 
fulgte den danske Kamp med dyb Medfølelse. 

Kort efter Begravelsen lettede Eskadren og stod 
under Salut ud af Havnen for at sejle hjem til Køben_ 

havn, der med Spænding· ventede NordsØheltene til
bage. Den 15. Maj tidligt om Morgenen stod Eskadren 
Sundet ind, og ved Middagstid saa de Tusinder og 
atter Tusinder af KØbenhavnere, der havde aget Op
stilling paa Langelinie og ved Havnen, de tre arrede 
Skibe stævne ind gennem Kroneløbet under dundrende 
Kanonsalut og jublende Hurraraab. K;ong Christian 
og hans Følge modtog Edvard Suenson ved Told
boden og dekorerede ham senere med Dannebrogs
ordenens Storkors paa Agterdækket af »Niels Juel« 
som et Symbol paa Danmarks Tak for Daaden ved 
Hel~oland. 

Skelsæt tende var Sejren ved Helgoland ikke, men 
den skænkede som allerede nævnt Landet et lysende 
Minde i en bitter og tung Tid, et Minde som Digteren 
Chr. Richardt paa Danmarks Vegne takkede for i sit 
smukke Digt, hvori det blandt andet hedder: 

»Stærke Drøn fra Nordhavs Bølge, 

friske Pust fra Helgoland, 

med den grønne Tang i Følge 

bar I Sejr til Danmarks Strant« 

Su ensons Hjemkomst til KøbenlrnYn eft er Sejren ved Helgoland. 
T egn ing af J,rik H enningsen. (Adjudantsalen paa Chris tiansborg,) 
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UNITED STATES OF AMRRJC.A 

(tongrtssional '1Rtcord 
PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE 76th CONGRESS, FIRST SES.SION 

I Anledning af, at Harry S. Truman nu 
er U. S. A.s Præsident, vil nedcnstaacndc 
Tale, som han holdt i 1939, sikkert være 
af Interesse til Belysning af den nye 
Præsidents Indstilling. 

Dm amerikanske Rigsdagstidende, »Congressional 
Record'', er ikke blot en Rigsdagstidende som 

vor. Naar Kongressen beslutter det, optages ogsaa 
Taler, holdt udenfor Kongressen, men som denne 
mener det rigtigt at sprede ud over Staterne med sit 
Stempel. 

Tirsdag den 31. Oktober 1939 rettede i den Anled
ning under et MØde Mr. Thom,as fra Utah en Hen
vendelse til Senatet, hvori han bl. a. sagde: 

»Herr Præsident! s øndag den 29 . Oktober var der 
en Verdens-Radioudsendelse om moralsk Oprustning, 
som F orberedelse til et Verdens-Program i Dagene 
1., 2. og 3. December. Blandt dem, som deltog i Ud
sendelsen, var Junior-Senato!·en fra Missouri (Mr. 
Trmnan), Dr. Frank N . D. Buchmann. Grundlæggeren 
af Oxfordgruppen og Verdensbevægelsen for moralsk 
Oprustning, Kontreadmiral i den amerikanske Flaade 
Richarc! E. Byrd, Leder af De Forenede Staters ,>Ant
arktiske Service«s Ekspedit ioner, og Herbert E. Elvin, 
Formand for de britiske Fagforeningers Kongres 1938 
- -39 og Delegeret ved »American Federation of Labol'«s 
aarlige Kongres i Cincinnati, i Oktober 1939. 

Da Juniorsenatoren fra Missouri, Mr. Truman, tog 
Del i denne Verdensudsendelse, beder jeg om Deres 
Tilladelse til at have Beretningen om denne Begiven
hetl irn.lsat i Cougr essional Record.<< 

Dette blev vedtaget, og de nævnte Mænds Taler 
blev optaget i Congrcssional Record, - for den nu
værende Præsident Trumans Vedkommende saaledes : 

nye Præsident 

Tale af Herr Harry S. T rum an fra Missouri 
Det er mig en Ære og et Privilegium at tale til Dem 

i Dag i denne Verdensudsendelse for moralsk Op
rustning. Jeg tale_!'. fra Landets Hovedstad, fra Washing
ton, hvor jeg for fire Maaneder siden først- mødte Dr. 
Buchman ved det sto re internationale Møde for mo
ralsk Oprustning i »Constitution Hall<< . Den store Hal 
var ved denne Lejlighed fyldt af ledende Mænd og 
Kvinder fra Washingtons civile, politiske og diplo
matiske Liv. Vi blev begejstrede som aldrig fØr ved 
de Taler, som holdtes af Mænd og Kvinder, som re
præsenterede Folk fra hele Jorden, fra ethvert Livs
omraade, Mennesker, som paa denne nye og dog gamle 
Maade havde fundet et tilfredsstillende og konstruk
tivt Svar for sig selv og deres Folk . 

Jeg havde den Gang den Ære at aabne Mødet ved 
at oplæse følgende Budskab fra De Forenede Staters 
Præsident: )) Verdens bærende Styrke maa bestaa i 
dens Borgeres moralske Rygrad. Der er derfor ingen 
Tvivl om, at et Program for moralsk Oprustning for 
Verden ikke kan undgaa at formindske Faren for 
væbnet Konflikt. For at en saadan moralsk Oprust
ning kan naa sin hØjcste Effektivitet, maa den finde 
Støtte over hele Verden.« 

Som Medinclbydere til Mødet var Regeringsmedlem
mer, Medlemmer af Senatet og Repræsentanternes_ 
Hus. Indbydelsen til Mødet indeholdt Budskaber fra 
den fhv.PræsidentHoover, Indeurigsministeren,Krigs
ministcrcn, den kommanderende General, Mr. Wil
liam Bank.head; Formanden for Repræsentanternes 
Hus; Formanden for Flertallet i Senatet, Formanden 
for Oppositionen i Repræsentanternes Hus, Senator 
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Capper fra Kansas, og Senator Wagner fra New York. 
Der var ogsaa sendt et Budskab fra General John 
Pershing, som førte De Forenede Staters Hære i den 
sidstP. Krig, fr::t hvilkPt jPg f'it0r0r fØlg0nde : '!> Denne 
moralske Oprustning burde faa Støtte fra alle tæn
lrr<J1ck M,~m1,.~R,.1 . T ,;11 s,md F J~drnlarn.hJ~ind er der et 
aandeligt Indslag, og godt Borgersind i sig selv er 
afhængig af en hØj Forstaelse af Folkets moralske 
Forpligtelse. Nu, da vi i Dag staar over:.,or saa truende 
Farer for Verdensfreden, som vi gØr, maa vi igen hen
give os til vore Forfædres Tro, hvis vi skal være vor 
Arv værdige.« 

Der var ogsaa et Budskab fra det engelske Overhus, 
underskrevet af 25 af dets Medlemmer, og et fra Un
derhuset undertegnet af 242 af dets Medlemmer. Der 
kom ogsaa Hilsener fra Rigsdage i 8 andre Lande, fra 
engelske Industrimænd og Arbejdere og fra frem
staaende Diplomater Verden over. 

I Løbet af de sidste 4 Maaneder har v i set vort Folk, 
fra Farmene, i Byerne, fra Værkstedet og i Hjemmet 
modtage dette Kald til moralsk Oprustning. HaahP.t 
om en ny Verden - forenet, stærk og fri som aldrig 
fØr, er kommet ind i Amerikanernes Hjerter, fra Kyst 
til Kyst, efterhaanden som de har set denne nye Aand 
forene Mand og Hustru, Forældre og Børn, Arbejds
giver og Arbejder, Statsmand og Borger. Kampen gæl
der en ny Verden, en Verden i Fred og Kærlighed. 
Vi er taknemmelige ved at se, hvorledes Folket over 
hele Landet modtager dette Kald til moralsk Oprust
ning. Paa ethvert Livsomraade er Mennesker ved at 
vaagne til Forstaaelse af Betydningen af disse kristne 
Dyder, Ærlighed, Renhed, Uselviskhed og Kærlighed, 
som udgør Fundamentet i en Nations Karakter, og som 
mobiliserer Borgerne i et Demokrati til konstruktiv 
national Tjeneste. 

Verdenssamlingen for moralsk Oprustning, som 
fandt Sted paa Vestkysten, begyndte med en Samling 
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paa 25.000 Mennesker i Hollywood Bowl i Los Angeles 
i Juli. Den førte Repræsentanter fra over 20 Nationer 
sammen i fælles Overvejelser, og den endte med en 
Dag for morn!Gk Oprustning puu Golden Gutc Ud
stillingen i San Francisco. Denne Samling betØd et 
stort Didro.g tll 1\.J.ncriko~ og V i.'!nlen~ Liv . 

Den væsentlige Betingelse for en varig Verdensfred 
er en ny Aand mellem Folkene. Uden en saadan Aand 
vil en almindelig Ordning af Tingene være umulig. 
Men med den skulde der være Mulighed for at opnaa 
en realistisk Ordning af Tingene, som kan være varig. 
En velkendt Statsmand, der sammen med andre har ' 
taget Del i Arbejdet for at fremme den moralske Op
rustnings Aand i sit eget Land, har sagt: »Kampen for 
Freden maa udkæmpes i det enkelte Menneskes 
Hjerte, og saaledes gennem hele Samfundet, hvis den 
skal vindes i Verden. Sejr i denne Kamp er det , der i 
Dag fremfor alt er nødvendig for den Verden, i hvil
ken vi lever. Den forudsætter fØrst en Forvandling af 
Hjertet. Erfaringen har vist, at en saadan Forvand
ling kan finde Sted, og at den sker hos dem, der ven
der sig fra at dØmme andre og andres Systemer til at 
indse deres egne Fejl og beslutte sig til at leve under 
Guds Ledelse. En Nations Styrke viser sig i Modet til 
at indrømme egne Fejl. En Nations Ære er at have et 
skabende Budskab til Verden.« 

Det er sjældent i denne Tid at finde noget, som vil 
kunne forene Mennesker og Nationer paa et Plan, som 
ligger over Parti- eller Klassestridigheder eller poli
tisk Filosofi. Jeg er sikker paa, at jeg udtrykker, hvad 
alle Lytterne fØler, naar jeg udtrykker min Glæde 
over en saa bemærkelsesværdig Tilslutning til noget, 
der er saa stærkt tiltrængt, at jeg har Tillid til, at 
Amerika vil yde sin fulde Andel i denne store Sag. 
Jeg tror, at Civilisationens Fremtid i udstrakt Grad 
er afhængig af den Fremgang, som moralsk Oprust
ning faar. 
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D e store og smaa Begivenheder omkring os har i 
de sidste tre-fire Aar aabenbart trængt Diskus

sionerne om Disciplin noget i Baggrunden, vistnok 
fordi man, me.d eller mod sin Vilje, overoU har ind 
set Betydningen af under givne Forhold at lade de 

· Iornkellige Kræfter immurbejdc mi.a økonombk og 
gnidningsløst som muligt; og dette maa vel nok ogsaa 
siges at være Begrebet Disciplins inderste Væsen. 

Denne Stilhed i Diskussionen er et passende Tids
punkt for nogle Overvejelser over Disciplinen i det 
civile og militære Liv, saaledes som Forfatteren af 
disse Linier har mØdt de diciplinære· Problemer, uden 
at han blot har tænkt paa at kunne udtømme' Proble
merne. Et Strejftog i Problemernes Land har imid
lertid altid sin Berettigelse alene ved at kunne· lokke 
Læsere til at gaa videre frem ad Modsigelsernes eller 
Tilslutningernes Vej. 

Disciplinens Problem. 
Det vil være dumt at nægte, at Ordet Disciplin har 

haft en ildP. Klang i KredsP., hvor man saa stærkt 
havde forelsRet sig i Individualisme, at dens Frihed 
ikke var af denne Verden, og hvor man især hæftede 
sig ved den rigoristiske Side af Disciplinen, der viser 

Her gælder d et ikke blot »Ret« og »Rør«, 
men Haandelag og Omtanke. 

DISCIPLIN-
sig, hvor der i en bestemt Situation hurtigt skal træf
fes en Afgørelse og udføres en Handling, og hvor en 
Enkeltperson for at forhindre Usikkerhed og Opløs
ning nødvendigvis maa paatage sig Ansvaret for Af
gørelsen og Handlingen. 

Det skal heller ikke skjules, at meget af denne 
Uvilje stammede fra rigtige og gale Forestillinger om 
den militære Disciplin, selvoplevede eller berettede, -
dog ikke sjældent af fortidig Karakter - og hyppigt 
kun Udslag af en enkelt Mands Kontroverser med en 
enkelt Befalingsmand. Ikke alene Befalingsmænd, men 
ogsaa Lærere gør vel i, naar de tænker paa deres Om_ 
dømme, at erindre sig Kiplings Ord fra »Spild«! »man 
altid bliver bedømt efter sin sletteste Præstation, og 
en anden altid høster LØnnen for det bedste, man 
laver«. Ordene gælder ganske vist kun Indien, men 
man kan passende overføre dem :m:ed Modifikationer 
paa vore egne Forhold. 

Afgørende for Uviljen mod Disciplin er Frygten for 
Indgreb i den enkeltes Frihed. Mindre væsentlig for 
Indgreb i den ydre Frihed, selv om de der kan fØles 
særdeles ubehagelige; men et jævnt Ræsonnement 
faar nu engang de fleste til at indse Nødvendigheden 
af Indgreb til Fordel for fælles bedste. Langt mere 
væsentlig er Frygten for Indgreb i den enkeltes 
Aandsfrihed, og der er vi utvivlsomt ogsaa ved det 
springende Punkt: - i hvor stor Udstrækning søger 
man· at udvide Disciplinens Omraade udover det, der 
er nødvendigt for ordnet Samarbejde, bl. a. ved at 
paatvinge eller søge at paatvinge Anskuelser, der er 
Samarbejdet uvedkommende'? · 

Hver Institution, der bygger paa ordnet Samarbejde, 
d. v. s. Disciplin, maa selvfølgelig feje for sin egen 
Dør, naar den skal besvare SpØrgsmaalet. Her skal 

i Skole og Værn 
det ikke besvares i al Almindelighed, men det skal 
berøres, naar vi skal se paa Disciplinens Kaar i Skole 
og Værn. 

Artsligheden. 
De to Væsner, indenfor hvilke Disciplin mest mærk

bart lægger sig for Dagen, er Skolen og Værnene, 
hvormed ikke skal være sagt, at Disciplin ikke er 
nødvendig under andre Samarbejdsforhold. Man spør
ger uvilkaarligt sig selv, hvordan en Blindtarmsopera
tion vil forløbe, hvis Gangpiger, Portører, Elever, 
Assistenter, Sygeplejersker af forskellige Grader, nar 
kotiserende og assisterende samt opererende Læge ar
bejdede uden Ledelse efter hver sin Tilskyndelse og 
improviserede Samarbejdet, efterhaanden som Opera
tionen skred frem, - eller hvordan selv det mest 
individualistiske Blad kom til at se ud, hvis der ikke 
var en Redaktør, der bremsede Medarbejderne. 

Fælles for Skole og Værn er Uddannelse og Op
dragelse af u nge, samt den enkelte Lærer og Befa
lingsmands Ansv1r for et større eller mindre Antal 
Individer, der er betroet ham; endvidere at den en
kelte Lærer og Befalingsmand med sine Undergivne 
ikke udgør en isoleret Enhed, men baade paa den ene 
og den anden Vis er Led i et aftrappet Hele, der gen
nem sine Øverste Myndigheder er ansvarlige overfor 
Folk og Stat. 

Fælles er ogsaa, at Formaalet for Opdragelse og 
Uddannelse paa hvert Trin findes formuleret i Un
dervisningsplaner og Reglementer, saaledes at Arbej
det til næsten enhver Tid kan kontrolleres. Endvidere, 
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hvad der ligger i Ordene Uddannelse og Opdragelse, 
at der sigtes mod Opøvelse i Færdigheder og Udvik
ling af personlige Egenskaber. 

Hdd:mn0Jr,0 og 0pdragdsc er jo en uhyre kompli 
<'PrPt Funktion, rlPr norm;ilt urlfØrPs dagligt i det rivilP 

•~om dl.ll milil,l.mJ Liv, Ion.li Ller 1.H}gg'll Sleder arbejdes 
efter Traditioner; men disse Traditioner er ikke en 
fast og ubevægelig Masse, men noget levende, der -
som vi senere skal se - stadig revideres og bringes 
i Overensstemmelse med Tiden. I disse Traditioner er 
Disciplin af hvad Art eller Grad, de nu maa findes i. 
imidlertid en fast Bestanddel, og forefindes den ikke 
i et vist Mindstemaal, blive1· Arbejdet paa Uddannelse 
og Opdragelse vanskeliggjort ved Spild af Tid og 
ukoordinerede Kræfter, Resultatet betydeligt forringet 
og i værste Tilfælde det modsatte af det tilsigtede. 

Enhver, der har haft Lejlighed til at følge Uddan
nelse og Opdragelse fra første Underskoleklasse til 
Befalingsmandsskolen, d. v . s. fra Legestadiet til stram 
Disciplin, vil intet Steds undervejs have truffet et saa
dant Brud paa det ordnede Samarbejde, at man kan 
tale om en Artsforskel i Disciplinen, mens man selv.
fØlgelig har truffet forskellige Grader. 

Ligheden i Disciplinen ses klarest i Gymnastiksal og 
paa Sportsplads, hvor baade den civile og den militære 
Lærer lægger Vægten paa de samme Egenskaber: 
Hurtighed, Nøjagtighed og Sikkerhed i Sammenspil
let; men der er iØvrigt andre Felter, hvor Emnerne er 
vidt forskellige, men den disciplinære Lighed slaaende, 
ja hvor Skolen kan synes mere militær end Militæret ; 
Børneskolens Skriveundervisning, der mange Steder 
foregaar som en haandfast Taktskrivning, og SlØjd
undervisningen, der ogsaa kan falde ud som Taktsav
ning - ja, en Lærer fik engang Succes paa at lade 
Børnene i Skolehaven grave i Takt. Det er i hvert 
Fald skolemæssige Arbejdsformer, der ikke staar til
bage for Indøvelse af Geværgreb, og som ikke udmær
ker sig ved særlig individuel Hensyntagen. 

Den individuelle Hensyntagen er nu ikke helt for
beholdt den civile Skole, der ganske vist i de første 
Klasser maa tage alle med, men ellers omhyggeligt 
opbygger Barikader ved Indfaldsportene til de for
skellige Eksamensafdelinger. Indenfor Værnene, hvor
til Mandskabet først kommer efter en Sessions Sigt 
ning, finder der ogsaa en Hensyntagen til de enkelte 
Individer Sted. Dels anbringes Rekrutten ved det 
Speciale, han viser sig bedst egnet til, og dels er der 
i Uddannelsen mange Situationer, hvor Befalingsman- . 
den som Læreren ikke henvender sig til Dressuren, 
men til Interessen og Forstanden; Maskingeværskyt
ten, der med sLrie Hjælpere ligger i en isoleret Stilling, 
skal ikke blot kunne sin Teknik, men maa være skolet 
i selvstændig Bedømmelse af de Situationer, der kan 
opstaa under Kamp, og Læreren med sine Elever ved 
et fysisk Eksperiment og Befalingsmanden med sine 
Rekrutter ved Terrænbordet arbejder efter samme 
pædagogiske Principper og under samme disciplinære 
Forhold og sigter efter samme Maal! Udviklingen af 
bestemte Egenskaber hos Lærlingen. 

Den fuldkomne Selvudslettelse, som Værnen~ før 
i Tiden beskyldtes for at fremelske, hØrer nu hjemme 
i Fantasiens Verden. Det er maaske det, der er mest 
overraskende for Civilisten, som ansættes ved Vær-1 
nene som Lærer, at de ens uniformerede Elever i 



Løbet af blot et Par Timer tegner sig 
med deres forskellige Individualite
ter lige saa markant som Eleverne i 
en Handelsskole eller teknisk 8kole 
- og ikke som uniform Forskels
lØshed. 

Gradsforskellen. 

Mens der i det foregaaende er vist 
Ekesempler paa, at man ikke kan 
skille et civilt Disciplinsprincip ud 
fra et militært, skal vi i det føl
gende se den Gradsforskel, der fin
des, og Forudsætningerne for dens 
Tilstedeværelse. 

Gradsforskellen lægger sig stær
kest for Dagen i Kravet om Nøjag
tighed og Hurtighed og i Overhol
delsen af den ydre Form. 

Det siger sig selv, at man ikke 
kan stille ens Krav til 6- 7 Aars 
Børn og 20 Aars Rekrutter, og dog 
stilles der stadig i mange Skoler 
Krav til Børn om nøjagtig Udenadslæren af Katekis
mus og Skriftssteder, der ligger over Børns Fatteevne. 
Af større Betydning er dog Forskellen paa Læretiden, 
der for Børns Vedkommende strækker sig fra 6-7 
til 18-19 Aars Alderen og for Rekruttens over Maa
neder. Det er da ogsaa en almindelig Erfaringssætning 
for al Undervisning, at jo kortere Tid man har til 
Uddannelse, ligegyldigt hvad det drejer sig om, desto 
skarpere maa Kravene til Hurtighed og Nøjagtighed 
stilles (Handelsskoler og andre Fagskoler præges der
for let af tør Træning), og at jo mere der skal læres, 
desto større Rolle spiller det, at den ydre Form er i 
Orden. Det sidste lægger sig paa en relativ uskyldig 
Vis for Dagen i det formelagtige Sprog, der anvendes 
i disse Skolers Lærebøger, jvf. den stereotype Han
delskorrespondance. Derimod kan Krav om en ydre 
Form i Henseende til Optræden endnu hos adskillige 
fremkalde en mærkelig Uvilje. Aarsagen til denne 
ydre Optræden som en udvendig Dressur, der skulde 

En Fri!ufts-Gymnastiktime i Skolen . 

En Frilufts-Gymnastiklime ved Garden. 

forringe og skade Personligheden, og i en Undervur
dering af det formelles Evne til at gøre tjenstlig Om
gang mellem Mennesker behageligere og det Arbejde, 
der skal udføres, langt lettere og hurtigere. 

Som Værnene i deres Uddannelse ogsaa lærer af 
den civile Undervisnings individuelle Hensyntagen og 
konkrete og eksemplificerende Metoder, vil den civile 
Undervisning og Opdragelse ogsaa lære af Værnenes 
Sans for Præcision og Form. Dog lærer de to Parter 
det ikke alene af hinanden, thi de er begge under
kastet en Udvikling, der vist bedst illustreres ved at 
sammenligne Skolens Metoder for et hundred Aar 
siden, - da den lærde Skoles Lærere var Hørere, og 
Almueskolen hærgedes af den udpræget militaristiske 
>gensidige Undervisning«, - med Nutidens, hvor den 
eksersitsagtige Klasseundervisning mere og mere er
stattes af individuel Undervisning og sidestiller denne 
Udvikling med Værnenes, hvor den moderne Kamp
form stiller andre og langt mere individuelle Krav 

til en enkelt Mand, end man for 
hundrede Aar siden og mindre stil
lede til Geledsoldaten. 

Tonen under Disciplinen. 
I det samme hundrede Aar har 

den ))Tone«, der gaar som et sta
digt Akkompagnement til Disci
plinen, og som jævnligt har stødt 
mange, ogsaa været underkastet 
en Udvikling, der maa akcepteres, 
hvordan man end er sindet over
for dens mest barokke Udslag. Der 
er mange Grunde for denne Ud
vikling; en Hovedgrund er Sam
fundets Demokratisering med dens 
Udjævning af Klasse- og Stands
forskelle. F'or Pt. hundred Aar si
den, da kun Bønderne var værne
pligtige, var der et Svælg mel 
lem Befalingsmænd og >BØnder«, 
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mellem Kadetskolernes Officerer og Kadetterne og 
mellem Lærerne og Eleverne, og med Svælget fulgte 
tit Ringeagten for den underliggende Part, selvfølge
lig stærkast understreget, hvor Kommandoformen var 
stærkest fremhæ:.vet. I de to konservative Institutio
ner, SkolP. og Værn l Ji'Ølcc dcrc:i :.:ltruktur er, hal' 
~Tonen« i den uheldigste Betydning holdt sig længere 
end under andre Arbejdsforhold. Men endnu omkring 
Aarhundredskiftet talte mange Lærere langt oppe fra 
ned til deres Elever; man kunde endda træffe paa 
Lærere af samme Type som hin Latinskoleoverlærer, 
der besvarede en Fejl fra Eleven med: »Dine Forældre 
er altsaa ogsaa Idioter,« og ved næste Fejl: »Dine 
Bedsteforældre var det altsaa ogsaa.« Tilsvarende Be
retnin~er fra Værnene skal der ikke sØges længe om. 

Men Historierne om Lærerne i Skolen og om Befa
lingsmændene i Værnene er Historier, som aldrig vil 
dØ, omend nok fornys, saa sandt som Lærere og Be
falingsmænd har den fælles Skæbne altid at være i 
Rampelys for deres undergivne, der er Verdens mest 
kritiske Publikum; alligevel aftager Historierne med 
Hensyn til Kynisme og Foragt, maaske nok i et lang
~ommere Tempo end det, hvormed Lærernes og Be
falingsmændenes Mentalitet og Indstilling overfor Ele
ver og Rekrutter er blevet ændret som Følge af den 
demokratiske Udvikling. 

I sine Overvejelser angaaende Tonen maa man og
saa have i Erindringen, at ingen, der har med under
givne at gØre i større Udstrækning, kan undgaa at faa 
en eller anden Fai;;on, der, selv naar den er utaaleligst, 
er noget andet end Tonen, og at Tonen, ogsaa hvor 
den er »skrap«, har faaet et overordentlig stærkt Drag 
af Forstaaelse og Godlidenhed, ikke at forveksle med 
Sentimentalitet, og i mange Tilfælde af en Medviden, 
der viser, at Elever og Rekrutter forstaar en Ordres 
og en »Balles« Berettigelse, og at man i det afgørende 
Øjeblik kan forlade sig paa hinanden. 

Stort set har »Tonen« saaledes begge Steder ændret 

TREKANTEN 
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sin Klang, fordi Forudsætningerne er anderledes i et 
demokratisk Samfund end i en enevældig Stat med 
Klasse- og Staqdsforskelle. En Følge af vor demokra
tiolu: lnd:;lilling c1 og:,aa, al Fo1holJel mellem Ud
stederen og Modtageren af en Ordre ikke længere er 
Modsætningen mellem Lo vidl udskille Parler, men 
Del~ af en samvirkende Enhed, og det er ogsaa paa 
Linie hermed, at den almindelig anerkendte Forud
sætning for Disciplinen, d. v. s. det ordnede Sam- • 
arbejdets Haandhævelse indenfor Skole og Værn, er, 
at man kan lide dem, man skal uddanne og opdrage, 
og at man bestiller noget med dem. 

Denne Indstilling, der bedst karakteriseres som den 
»sympatiske Indstilling«, er en Betingelse sine qua 
non for enhver Lærer og Befalingsmand, da Eleverne 
og Rekrutterne er de tvungede undergivne. Den bærer 
Arbejdet under "lette og tunge Forhold, den styrker 
SamhØrighedsfØlelsen mellem over- og underordnede, 
og den faar den undergivne til at forlade sig paa sin 
foresatte - for Rekruttens Vedkommende til i en 
given Situation at forlacie sig paa Befalingsmanden 
som sin Fører. 

Det Tvangsmotiv, der er i al Disciplin, bliver da 
mindre og mindre dominerende, jo stærkere det gen
sidige Forstaaelsesforhold udvikles; samtidig med at 
dette Forstaaelsesforhold udvikles, og det er en Kends
gerning, at det er Tilfæ ldet, svinder ogsaa Sandsyn
ligheden for, al man under Disciplinens Maske skulde 
prøve paa at begrænse den enkeltes Aandsfrihed.DiscL 
plinens Forudsætning er det ordnede Samarbejde, og 
er Samarbejdet godt, er <;ier ingen, der kerer sjg om 
den enkeltes private Anskuelser. 

Man fristes derfor ogsaa til at slutte sine Over
vejelser med at spørge om, hvor. der bag Disciplinen 
Øves stærkest Tryk paa de unges Meninger om f. Eks. 
Religion og Historie, Politik og Samfundsopfattelse, -
i Skolen eller i Værnene? 

-e. 
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BAKETKANONEB 
Kineserne havde som be.!:_.endt opfundet Krudtet 

længe fØr Europæerne; og i Kina brugte man 
krudtdrevne Raketter allerede omkring 1232, baade 
paa de store Festdage og naar det drejede sig om Be
skydning af Byer. 

Saadanne Krigs-Raketter-kom fØrst i Brug i Europa 
omkring Aar 1500, og de gik endda i Glemmebogen, 
saaledes at de ikke dukkede op igen fØr i det 18. Aar
hundrede. Selv da var det ikke Europæere, men de 
indfØdte i Indien, der begyndte; og de spængte ved 
Hjælp af Raketter f. Eks. et britisk Ammunitionstog 
i Luften i Aaret 1780. 

Dette gav imidlertid Stødet til, at Englænderne selv 
undersøgte Rakettens Muligheder, ogsaa under euro
pæiske Krige; og efter en lang Række grundige For
søg, indførte de derefter Raketten som Krigsvaaben, 
baade i Hær og Flaade. Naar man f. Eks. betragter de 
gamle Billeder fra Københavns Bombardement i 1807, 
er de lange Ildhaler, som Projektilerne trækker efter 
sig ikke et Udslag af Tegnerens Fantasi. For der blev 
virkelig den Gang affyret ca. 40.000 Raketbomber, 
hvoraf mange var Brandbomber, mod Byen. 

Efterhaanden indførte derefter adskillige Lande Ra
ketskyts, især fordi dette kunde naa ud paa betydeligt 
længere Afstande end Datidens almindel1ge Skyts. 
Og under Krimkrigen i 1855 blev Sebastopol, der og
saa den Gang var en stærk Fæstning, beskudt af Vest
magterne med 10 kg's Raketbomber paa en Afstand af 
6500 m eller den dobbelte Afstand af, hvad almin
deligt Belejringsskyts kunde præstere den Gang. -
Saa tog imidlertid det røgfri Krudt Teten, Kanonerne 
blev riflede og i det hele taget forbedrede. Nu skØd 
de igen længere end Raketterne kunde gaa, - og 
fØrst under denne Krig har disse atter faaet deres 
Renaissance. 

'Moderne Raketkanoner. 
Forskellen paa det almindelige »gammeldags« Ar

tilleri og Raketkanonerne er fØlgende: 
Ved en Kancms Affyring tændes Krudtladningen, 

der ligger sammenpresset bag Projektilet, og der op-

staar derved inde i Kanonen et meget hØjt Tryk paa 
op til 3000 Atmosfære. Dette Tryk driver Projektilet 
frem gennem Løbet og giver det her dets Maksimums
hastighed. Men i det samme Øjeblik, Projektilet har 
forladt Løbet, ophører Trykket og Projektilet taber 
derfor stadigt i Hastighed paa sin Vej mod Maalet. 

Det er altsaa Trykket inde i Kanonen, der giver 
Projektilet Hastighed, og det vældige Tryk, der kræ
ves hertil, nødvendiggør, at Kanonens Baglademeka
nisme er robust samt slutter meget tæt, og at dens 
Vægge i det hele taget maa gøres meget tykke, - og 
tykkere jo større Afstand, der skal skydes paa. 

Derfor bliver en Kanon forholdsvis dyr og tung 
samt kræver en meget indviklet og nøjagtig T'eknik 
under sin Fremstilling. Ligeledes maa det Underlag, 
den hviler paa, være svært og robust, fordi det ikke 
alene skal bære Kanonvægten, men ogsaa »Bagslagetq: 
fra Skudafgangen, paa samme Maade som Skyttens 
Skulder maa tage Stødet fra et Gevær, naar dette 
fyres af. 

Ved Raketskytset er alt dette anderledes. Her er det 
ikke ~n selvstændig Krudtladnings Tryk inde i Ka
nonen, der driver Projektilet frem. Dette bærer der
imod selv, i sin Bagpart, en Krudtsats; og det er den
nes bagudstrømmende Gas, der driver Projektilet 
frem, - ikke alene gennem Løbet, men ogsaa - saa 
længe den brænder - efter at Projektilet er kommet 
ud i fri Luft. 

Stalinorgel. 
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D.itt.i giver eu .slig•!ni.le H u'lli ghed lRngt. ml i nnnPn, 
og denne Forøgelse af Farten . ophØrer fØrst, naar 
Krudtsatsen er brændt ud eller Luftmodstanden bliver 
for stærk. Men der forekommer praktisk talt ikke 
noget Overtryk in.de i Raketkanonen. D0.r r>r pr:ikti~k 
talt heller ikke noget »Bagslag«, og derfor kan baade 
Hnkctkanoncn og dernJ Underlag gøres langt luttuni 
og konstrueres langt simplere end Tilfældet er med 
en Kanon af tilsvarende Kaliber. 

Raketkanoner er altsaa langt simplere konstrue1·et 
og langt lettere end almindeligt, i>gammeldags« Skyts. 
Dette vil igen sige, at de er langt mere bevægelige 
og i langt hØjere Grad kan føres frem gennem al 
Slags. Tenæn, - ja kan bæres af een Manu, hvor man 
til almindeligt Skyts maa anvende Heste eller Motor. 
Det vil desuden sige, at Raketskyts er langt hurtigere 
og billigere at fabrikere og det vil endeligt sige, at en 
Raketkanon kan udskyde et langt større Projektil og 
altsaa give langt større !ldkraft end en almindelig 
Kanon af t ilsvarende Vægt. 

Det er fØrst og fremmest disse tre Faktorer, - og 
kun i særlige Tilfælde dens Evne til at skyde langt -
der atter har bragt Raketkanonen til Ære og Værdig
hed under denne Krig .. - For man kan ganske vist 
komme op paa meget store Afstande med Raketskyts 
og naa ud paa 3- 500 km, hvilket er, omend ikke 
umuligt, saa dog uhyre bekosteligt med almin deligt 
Skyts; naar Raketsatsen virker helt oppe i de meget 
store, »lufttomme« HØjder, kan Projektilet desuden 
drives op til en Hastighed af flere tusind Meter pr. 
Sekund, og dette, samt den Forøgelse af Farten, der 
sker ved det vældige F.ald ned mod Maalet, giver en 
Endehastighed, der naturligvis producerer en meget 
stor Anslagskraft mod Maa1et. Saaledes menes den 
tyske V. 2 Bombe at naa op i 100 km's HØjde med 
Projektiler, der vejer 14 Tons. 

Men samtidig med disse Fordele giver Raketskyts 
- især paa de store Afstande - en langt mindre nøj
agtig Skydning end almindeligt Skyts kan præstere. 
Man har vistnok søgt at bØde herpaa ved Hjælp af 
Radiostyring, og dette har antagelig givet en noget 
større Træfsikkerhed. Men endnu kan de ~storN Ra
ketkanoner dog kun bruges mod meget store og stille-

En Røgbombe-Salve. 

liggende Flademaal og kan derfor ikke anvendes paa 
selve Krigsskuepladsen, hvor Maalene er relativt smaa 
og bevægelige. 

Anvendelse. 
Raketskytsets forholdsvis unøjagtige Skydning skyl

des antagelig dels, at Raketsatsens Paavirkning ikke 
er saa stabil og kontrollabel som de almindelige Ka
n oners Krudtladning, dels .at Projektilerne ikke i Lø
bet faar den roterende Bevægelse om deres Længde
retning som almindelige K anonprojektiler. Dette sker 

Een Man ds-K anon. 



nemlig ved Hjælp af Riffelgange inde i Løbet, hvilket 
kræver, at Løbet slutter tæt om Projektilet (et Krav, 
der ogsaa maa stilles for at Krudttrykket ikke skal 
g.~a -i,11rlPnfJm «), flg clPr frPmkornmPr rlPrvPn Pn Mon 
stand, som intet betyder overfor det vældige Overtryk 
i rl,~n 11lmindrli!J•' K m10n, mrn ~om vil,·]0 bliv,, for 
stort overfor det Tryk, som Raketsatsens bagudstrØm
mende Gas udøver paa Projektilets Bagflade for at 
drive det frem. 

Selv paa relativt korte Afstande skyder Raketskyt
set derfor noget mere unøjagtigt end den almindelige 
Kanon; og dette er een af Grundene til, at Raketskyt
set ikke helt kan erstatte denne. 

Men i en Række Tilfælde - især paa korte Af
stande - har Raketskytset dog Overtaget, fordi det 
som nævnt er saa langt lettere at fØre frem og fordi 
dets Ildvirkning er saa langt større end hos en Kanon 
af tilsvarende Vægt. 

Derfor bruges Raketskytset især helt fremme i de 
forreste Linier, hvor det gælder om at have det lettest 
bevægelige Skyts med den største Ildkraft. Det bruges 
af StØdtropperne under Ildkampen paa de korte Af
stande, hvor Skytterne skal snige sig ind paa de 
fjendtlige Maskingeværreder og Bunkers for at uska
deliggøre dem, - nemmere og med mindre Ammuni
tionsforbrug end det flere Kilometer bagved staaende 
almindelige Artilleri kan gøre det. 

Alle krigsførende Lande har derfor forlængst ind
fØrt bl. a. en let transportabel Een-Mands-Raketkanon, 
der findes i mange forskellige Typer, hvoraf dog ingen 
kan beskrives helt udtømmende. Men for den ameri
kanske »Bazooka« opgives dog fØlgende Data: 

Den bestaar blot af et Rør, der kun vejer 8 kg og 
er aabent i begge Ender. Det kan derfor bæres paa 
Skulderen som et Gevær. Aftrækkeren staar i For
bindelse med et lille elektrisk Batteri, der tænder 
Raketsatsen, og '!>Bazooka« kan skyde ca, 5 km, men 
anvendes sjældent paa Afstande af mere end 1 km. 
Projektilet vejer 1,25 kg. Forparten er pæreformet og 
fyldt med en Sprængladning, der - efter at Projek
tilet har slaaet Hul i Kampvognens Panser - sender 
en Ildstraale ind i Vognens Indre. Bagparten omfatter 

Raketsatsen og er desuden forsynet med nogle Flige, 
de , som en Slags Haleror, skal hjælpe til med at 
styre Projektilet i dets Bane. 

MPn R:ikPtskyt,,; hnigP~ ogc;:rn i rn DP] 'I'ilf:r->lrl0 .~om 
almindeligt Skyts, naar det gælder om at frembringe 
i>n v,ild,!lml, s,1ml" t Il,lvi1k11ing. K ... ndt .. ,.r l'J>l>ll••tlt>~ 
det russiske j,Stalinargei« og de tyske Raket-Mørsere, 
der begge er sekslØbede. 

De seks Skud affyres ved elektrisk Tænding i hur
tig Rækkefølge, og et Batteri bestaar af 6 Stykker 
Skyts (et almindeligt Batteri af 4), saaledes at eet 
Raket-Batteri har samme Ildkraft som ni almindelige 
Batterier. 

Disse Pjecer er desuden, som nævnt, langt lettere 
end gammeldags Skyts af tilsvarende Kaliber. De 
vejer saaledes kun en Tiendedel af en Morter af til
svarende Kaliber, og f. Eks. den 15 cm's Raket-Mørser 
vejer kun 350 kg og kan kØres paa en almindelig 
3 Tons. Lastbil. Dette Raketskyts skyder naturligvis 
med alle Slags Granater, men bruges - paa Grund 
af den store Ammunitionsmængde det kan udslynge 
paa korCTid - ikke mindst til at etablere »Røgslør~, 
hvorfor Tyskerne ogsaa ofte kalder deres Raketmorter 
for »Nebelwerfe1·«. 

Endelig kan nævnes, at Raketlcrnnoner ofte anven
des i Flyvemaskiner, fordi deres Lethed muliggør An
vendelse af langt sværere Skyts, end det tidligere var 
muligt. De bruges dog kun i ret ringe Grad til K amp 
i Luften, men derimod i stor Udstrækning mod Maal 
paa Jorden, fordi de her har større Træfsikkerhed 
end Bomber og fordi deres Endehastighed er større 
end disses. 

Fremtiden-? 
Raketskytset er imidlertid endnu nyt, og selve Prin

cippet indebærer utvivlsomt' uanede Muligheder, der 
vil gøre Krig endnu frygtelige, end den er i Dag. Men 
disse Muligheder vil tillige kunne udnyttes i Fredens 
Tjeneste, f . Eks. ved Anvendelse af l>Bomber« til hur
tig Transport af Gods og Post over store Afstande, -
og maaske vil saadanne Projektiler i en ikke fjern 
Fremtid bringe fredeligt Bud fra Kontinent til Kon
tinent. 

Fremtidens T ra nsportmidd el? 
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Automobiler og Generatorer 
og Service 

KUL 

CINDERS 

TØRV 

BRIKETTER 

A/s MONTANA 
Finsensvej 50 Central 2604 Montergaarden . Montergade 19 . Telf 9246 (8 !edninget) 

Lolland-Falsters Folketidende 
N;•kobingF. Telefon 621 - 103 

Slllfell sl11rsle Blad 

HOLBÆK MOTOR-KOMPAGNI 
TORVE T. HOLBÆK 

TELEFON 797 

r~JØRI d RASMUSSEN c,,,f ) 
, VI.RKT0J H 0·Ls KK BESLAG 

CRL.185-6 l't. lELf. ~100 

H O L BÆK AUTO LAG ER 
TELEFON 1101 -1102 - 1103 .1106 

Asmussen & Weber 
Holbæk 

N. J. HAM MERICH'S EFTF. 
HOLBÆK 

URTEKRAMHANDEL OG VINIMPORT' 

Gr1111dlagt af C. A . Olfmdorjf JB4I 

Bygningsm aleria/cr 

Holbæk . Telefon 1213 

HOLBÆK BRØDFABRIK 
H.0 LBÆK 

TELEFON 46 

EVALD HANSEN 
F/y11,forr,tning 

Holbæk . Telefon 213 - 644 

Oplag: Hverdage, c:•- !20.000 
Søndage c:■, 22.000 

THEODOR PETERSENS EFTF. AJs 
H O LBÆK 

HOLBÆK AUTO-GUMMI 
Jørgen Htrmanun 

Holbæk . Telefon 271 

Brillehuset_ Holbæk Optik 
Ah I gade 30 Telefon 1040 

Ak1icselskabet 

VALSE1'IØLLEN 
Syinuini;e St. 

~,i----------+------------.\-----------
Brug kun SVEND MØLLERS ASNÆS KAROSSERIFABRIK 

Brdr. Olsen 
Aut. l'olvo Forhandler 

Telefon Asnæs 140 

CHR. J. HEV 
Vesforgad" s. Tolf. 539, Odenso 

Husholdningsvarer. Isenkram. Glas 
Porceialn • Nllflsk Forhandler 

~ levar-anJcr Hl offontlige og private lnsf itutlonot • 

Vestlollands 
Forenede Trælastforretninger A/s 

NAKSKOV 
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Asnæs Tærskeværker 
Halmpressere og 
Kværne 

F.nef, Ole Sørensen & Co. A-S . Kolding 

Carl Thomasen's Eftf. , 
København 

.Aktieselskabet 

BAGERI OG KONDITORI 
anbefales 

HOLBÆK. TELEFON 203 

OTTO PETERSEN & SØN 
Tobaksfirma 
Grundlagt 1855 

SMITH, MYGIND og HOTTEMEIER 
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Den lille 
Havfrue . 

!!4:nao/4e/ JACOB SER II 
Af A. Stig Olsen 

BRYGGER, DR. :PHIL. CARL JACOBSEN 

I. C. Jacobsens Søn, Carl Jacobsen, fØdtes i 1842. 
I. C. Jacobsens nye Bryggeri i Valby, der blev startet 
i 1847, opkaldtes efter ham og fik Navnet »Carlsberg<<. 
Carl Jacobsen blev i Skoletiden holdt strengt til Bø
gerne. 

Netop i hans f,Ørste Drengeaar foretog Faderen 
mange Rejser og besøgte talrige Gange Europas stør
ste Museer og Kunstsamlinger, og i Breve hjem beret
tede han om sine Iagttagelser og Oplevelser. Samtidig 
paapegede han, hvor langt Danmark var tilbage med 
Hensyn til at kunstopdrage Befolkningen og fortalte 
med Begejstring om den Interesse for nationalhisto
riske Samlinger, der vaktes hos ham. 

Sønnen Carl slugte hver Linie i disse Skildringer, 
og allerede som 9-aarig fik han for første Gang Lov 

til at være med paa en Rejse til Italien. Ligeledes ser 
man af Optegnelser, at den unge Carl Jacobsen ikke 
glemte at lære sit eget Land at kende; saaledes foretog 
han ofte Rejser rundt i Danmark, og paa Datidens 
Kunstsamlinger var Carl Jacobsen en endog meget 
flittig Gæst, hvilket fremgaar af en opbevaret Kalen
der fra 1860, paa hvilken han havde noteret ca. 60 
Bes,Øg ned af denne Art. 

Efter at Carl Jacobsen var blevet Student, fulgte 
han i to Aar Undervisningen paa Polyteknisk Lære
anstalt, foretog flere Rejser til Frankrig, og fuldendte 
sin Uddannelse paa et 4-aarigt Ophold forskellige Ste
der i Udlandet. 

Beriget med Kundskaber og Virkelyst vendte han 
1870 hjem fra denne Uddannelsesrejse, og han blev 

selvstændig Brygger ved af 
Faderen at leje et nyopført 
Bryggeri, der fik Navnet »Ny 
Carlsberg1. Da Carl Jacobsen 
snart Ønskede selv at eje sin 
Virksomhed, og I C. Jacobsen 
samtidig selv havde Brug for 
de til Sønnen udlejede Byg
ninger, blev Resultatet, at der 
i 1882 stod et nyt »Ny Carls
berg« færdigt med Carl Ja
cobsen som .Ejer, og de to 
ældste Bryggerier sloges sam_ 
men under Navnet :1>Gamle 
Carlsberg« med I. C. Jacobsen 
som Ejer. 

Som Følge heraf blev Carl 
Jacobsen hurtigt saa velstaa
ende, at han kunde begynde 
at realisere sine Planer om, 

' . 
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Ny Carlsberg Glyptoteket. 



I 1892 aflagde Kong Christian IX 
Besøg p!J.a Ny Carlsberg hos 
Carl Jacobsen, sammen med sin 
Svigersøn, Zar Alexander III, 
K ejserinde Dagmar og d ennes 
Søster, Dronning Alexandra af 
England, Prins Georg (Kong 
Georg V), samt adskillige andre 
1\iedlemmer a f den kongelige 
F amilie. Professor Tuxeu har 
gengivet det historiske Besøg 
paa ovcnstoaP.n<l P. 1\fa!Pri , hvor 
man i Baggrunden genkender 
den tmge Prins Christian , vor 
nuværende Konge. T. v. Carl 
Jacobsen. I Midten Fru Ottilia 
Jacobsen. 

at Kunsten skulde ud til Folket. Kunstnerne skulde 
ikke blot arbejde for et Faatal, men for hele Natio
nen. Og m edens I . C. Jacobsen især støttede Viden
skaben og den nationale Historie, blev det Carl J a
cobsens Maal at skabe et Sidestykke til Ludvig den 
2.s Glyptotek i Miinchen. 

I 1897 var han kommet saa vidt, at »Ny Carlsberg 
Glyptotek« ved Vestre Boulevard bag Tivoli stod fær
digt i sin første Skikkelse. Det var især den nyere 
Tids danske og franske Kunst, der var repræsenteret 

Brygger Dr. phi l. Carl J acobsen. 

her; men da Car l Jacobsen yderligere ejeae en værdi
fuld Samling af antik Kunst, som han gerne vilde 
skænke Byen, blev Glyptoteket udvidet, saa det fik 
sit nuværende Udseende. 

I 1902 fulgte Carl Jacobsen Faderens Eksempel og 
skænkede Ny Carlsberg Bryggeri tH »Carlsbergfon
det« paa Betingelse af, at Overskuddet tilfaldt »Ny 
Carlsbergfondet<< og derigennem Kunstformaal. Kø
benhavn er derved blevet beriget med et stort An
tal skønne Statuer og Kunstværker. Blot man gaar 
en Tur i Parkerne, møder man ustandselig Eksempler 
herpaa. Carl Jacobsens Ide med at lade den lille Hav
frue paa Langelinie være som et Vartegn for Køben
havn er verdenskendt. Carl Jacobsen elskede sin By, 
og næsten daglig var »Bryggeren« paa Køretur igen
nem Byen, altid med den berømte friskplukkede Rose 
i Munden. Det er ogsaa ham, der har givet København 
Tilnavnet : Byen med de skønne Taarne! Midt i Byens 
Hjerte bidrog han selv hertil ved at skænke Nicolaj 
Kirke et Spir, ligesom han smykkede Jesuskirken, 
han selv tidligere havde ladet opføre, med et Taarn 
t il Minde om en Søn, der dØde 9 Aar gammel. Han 
t ilbØd ligeledes at genrejse Frue Kirkes Taarn, men 
her mØdte han saa megen Modstand, at det ikke lyk
kedes for ham at gennemføre Planen. 

Ny Carlsbergfondet har heller ikke glemt Provin
sen, og der er næppe den By, der ikke kan fremvise 
eet eller flere Eksempler herpaa. Baade Skoler, Bi
blioteker, Sportspladser, Svømmehaller, Torve, Par
ker o. s. v. har modtaget Kunstgaver derfra. 

Carl Jacobsen, der dØde i 1914, havde som Valg
sprog: Laboremus pro patria! (Lad os arbejde for 
Fædrelandet!) Bande han og Faderen har ved deres 
storslaaede Indsats sat sig et Minde af varig Karakter, 
der stadig og ud i Fremtiden gennem :,, Carlsbergfon
det«s og »Ny Carlsbergfondet«s Virke bærer nye 
Frugter. 



Under den britiske Offensiv i 
Burma foregaar Kampene for en 
stor Del inde i Junglen, og de vi
gende Japanere maa her ofte trans
portere deres Materiel, ja, selv de
res Kanoer ad de krogede Stier, 
der er Vildnissets eneste Trafik
linier. Billedet viser en saadan 
Transport, og et andet Billede vi
ser en Soldat i Junglen, camoufle
ret saaledes, at det er uhyre van
skeligt at faa Øje paa ham. 

Burmas Trafik besørges dels af 
de store Floder, dels af den be
rømte Jernbane fra Rangoon ved 
den bengalske Bugt til Mandalay, 
hvorfra een Gren gaar til Lashio, 
en anden til Myitkina, begge Byer 
tæt ved den kinesiske Grænse. Ved 
Lashio begynder den berømte Bur
mavej, som herfra fører gennem 
nogle af Verdens vildeste Bjerge 
og gennem Syd.kina op til Chiang 
Kai-sheks Hovedstad Chunking. 
Det var denne Vej, de allierede 
Forsyninger til Kina fprst og frem
mest blev fØrt frem ad, forinden 
Japanerne erobrede Burma - og 
det er nu denne Vej, der atter er 
Maal for den britiske Offensiv. 

Den britiske Fremrykning, som 
begyndte i Januar, da Regntiden 

FRA KAMPENE I BURMA 

hØrer op, har nu naaet dette 
Maal og har blandt andet over
skredet den vældige Irrawady
Flod. Her som ved alle de andre 
Flodovergange fandt de britiske og 
indiske Tropper Broerne sprængt, 
saaledes som det tredie Billede vi-

ser, og disse Sprængninger har na
turligvis voldt store Vanskelighe
der. - Men her som overalt i den
ne Krig ·viste det sig, at moderne 
IngeniØrtropper ikke længe lader 
sig standse af den Slags Hindrin
ger. 



STORMBAADE 
Det samme har jo nemlig vist 

riig, !-IP]V 11;1.m dl:'I .Jn:-jeJe :.ig om 
de store russiske Floder, og hvad 
Pnf.tsn ,1i, t vnr 'J'yq]o>rP eller Rus • 
sere, der var i Offensiven. - Hel
ler ikke de sidste tyske Floder 
kunde lægge virkelige Hindringer 
i Vejen for det store Bevægelses
slag i Vest. 

I Ly _af Artilleriild og RØgdække 
kastede de første Stormbaade nog
le Haandfulde Stød- og Ingeniør
tropper over Floden, hvor de dan
nede de fØrste beskedne Broho
veder, der dog stadig fØdtes med 
nye Bølger af Stormbaade, indtil 
de blev saa store, at den fØrste 
Bro kunde bygges. - Billedet vi
ser et Par Stormbaade under en 
saadan Flodovergang. 

I Italien er den berømte Flaade
by, Spezia, ofte nævnt i Krigste
legrammerne. Det var her den ita-

lienske Hovedflaade var statione
ret siden Krigens Udbrud - og 
her forblev den iØvrigt uden nogen 

SPEZIA---
Sinde at vove sig ud til et virkeligt 
Slag lige indtil Badoglios Kup, 
hvorefter tyske Tropper besatte 
denne vigtige Havn. 

Da var den italienske Flaade 
imidlertid allerede flygtet og del
vis gaaet over til de Allierede. Men 
selv uden Flaade var Spezia en 
stærk Fæstning, i Kraft af sine 
stærke Kystkanoner og sine mo
derne anlagte Befæstningsanlæg. 
Mellem disse Vidnesbyrd om den 
haarde Nutid, laa imidlertid stadig 
Spezias middelalderlige Fæstning 
med sine tykke Mure og gammel
dags Skydeskaar, saaledes som Bil
ledet viser. - Og det var trods alt 
den, der gav Spezia sit Præg. 

Allerede inden Amerikas Ind- AMERIKANSK· OFFICERSUDDANNELSE_ 
træden i Krigen var dets Krigs
produktion en Faktor, der i aller 
hØjeste Grad maatte regnes med. 
~ Derimod var det sikkert en 
Overraskelse for de fleste, at 
U. S. A. paa saa forholdsvis kort 
Tid kunde stampe en Millionhær 
op af Jorden, og at den blev saa 
effektiv, som den har vist sig at 
være. 

Denne Effektivitet skyldes na
turligvis i fØrste Række det Offi
cerskorps, der har uddannet og nu 
fører de amerikanske Tropper -
men som selv fØrst maatte uddan
nes af de relativt faa Officerer, 
der kommanderede den oprindeli
ge - og meget faatallige - ameri
kanske Hær, som egentlig blot var 
et Politikorps. - Billedet viser ny
indkaldte amerikanske Officerer, 
der uddannes ved Hjælp af Tin
soldater. 
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Krigsmaskinen har tromlet sig 
Vej frem over Ungarns vældige 
Sletter, gennem Budapest og By
erne med de mærkelige Navne, 
hvor Ruinernes takkede Silhouet
ter nu tegner sig mod den fjerne 
Horisont. 

De er saare forskellige, disse 
Byer, for der er megen Forskel 
paa Skikke og Levefod i det Øst
lige og vestlige Ungarn. Men een 
Ting har de næsten alle fælles -
en Statue af Ungarns Frihedshelt 
Ludvig Kossuth. Han rejste som 
bekendt OprØrsfanen mod Wien, 
men efter en heltemodig Kamp 
bukkede Ungarerne under i Slaget 
ved Vilagos, den 12. August 1849, 
og Kossuth maatte gaa i Landflyg
tighed - for aldrig mere at vende 
tilbage til sit Fædreland. Efter at 
han var dØd, den 20. Marts 1894, 
førtes hans jordiske Rester dog til 
Ungarn, og hele Landet fulgte ham 
til det sidste Hvilested i Hjemlan
dets Jord. 

Billederne viser Silhouetten af 
det Budapest, der nu ikke er mere, 
med Donau i Forgrunden. Desuden 
een af de mange Statuer af Ludvig 
Kossuth og et samtidigt Billede af 
Frihedsheltens Farvel til sit Fæd
reland. Det gamle Slot, der er ka
rakteristisk for det feudale Un
garn laa i Budapests Bypark og er 
vel ogsaa forsvundet. - Men Pu
staens vældige Vidder, som det 
sidste Billede giver et Begreb om, 
kan Krigen vel arre, men ikke 
ændre. 

Fra 

UNGARN 
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FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1 8 4 6 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 

K 1. Hans Majestæt Kong Kristian den X's 
J ubilæumstale til Danmark og Island, 
(1912=1937) 

Der rider en Konge 
{Hans Hartvig Seedorf Pedersen) 
Skuespiller ved kgl. Teater: Mogens Wieth 

K 2. Kgl. Kammersanger Einar Nørby, med 
Det kgl. Kapel, Dirigent 
kgl. Kapelmester Johan Hye,Knudsen 
Danmarks hihedssang (Knutlåge Riisager) 

Kong Kristian slod ved højen Mast 

K8024 
Statsradiofoniens a capella Kor 
Modersmaalet (H. Rung) 

_Der er et yndigt Land (E. Krøyer). 

' 

JERN~®~W 

• GEORG JENSEN 
SØLV 

KGL. HOFLEVERANDØR 

Faas hos Guldsmede over hele Landet 

Forsidebillede: Hjem meel Btigaden ........... , . 

Aldrig mere ........................ , ..... , ..... , . 

VoI'e Faldne ................................ , .... . 

Ole Bjorn Kraft: Fremtidens Opgaver ......... . 

Udtalelse af Minister Frode Jakobsen ......... . 

Værnenes øverste Chefer om Fremtiden 

Frilledshreren: 

ICrndtlmmmer eller Losseplads .......... , 

1\Iarinen lægger nd .................. , ....... . 

Sol< at og Sabotør. En Samtale med General-
major Vagn Bennike ....................... . 

Den tyske Kæmpe-Bunkers ved Thors l\løile 
i Aarhus .................................. .. 

Nordeuropas største Fl)•veplads er dansk. 
Flyvepladsen ved Skrydstrup besat af dan-
ske Frihedskæmpere ....................... . 

Den danske D1lgade bevogter U1·ænsen. Hos 
Oberst Helge Bennike i den danske Bri-
gades Hovedkvarter ved Kollund ......... . 

Dansk o,,orborgmoster i FJcmsbo:rg . , ....... . 

Over Grænsen til Slesvig By. Et Besøg pa.a 
de gamle Slagmarker ved Isted og hos den 
nye danske Overborgmester i Slesvig , ..... 

Hurra for den danske Lotte ..•............. 

Da Dladet vendte sig. Et Besøg i Frøslev-
lejren 20 Dage efter Kapitulationen ....... . 

Sid, 
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Udkommer 

FOLHoGVÆBN 
N U M 11 ER 5 . J U N I 1 9 4 5 . 4. AA R G AN G 

Slaar Flagets røde Lue ud i Friheds Morgengry 
med Korsets hvide Fredstegn i sin Glød -
gaar Danmarks Folk i Fællig mod en Glæde stor og ny, 
der er købt med Blod og Taarer af en Ungdom uden Ry, 
men med Heltes Mod, hvor Daad kan avle Død -
skal vor Tak fra Hjertet lyde: Frihedskæmper - Øbo, Jyde 
I har sejret over mer end Fjendevold! 
Da vor Magt var søndret, stækket, har I villet, vovet, vækket; 
I har fjernet Vegheds Pletter af vort Skjold! 

Det skete en Aprildag i en graa og gusten Stund, 
at Fjenden fandt os næsten uq.en Værn. 
Ak! vi havde dysset Angsten og Viljerne i Blund, 
til vi drømte alt idyllisk ved Grænse, Bælt og Sund; 
men uden Kerner maler ej Guds Kværn! 

med -10 Numre pr. Aar 

Abonnement 

6 Kr. pr. Aar 

LøBMilg 65 Øre 

Abonnement kan 

tegnes h(!S Postvæsnet 

Kun en lille tapper Skare trodsed Panser, Fald og Fare -
vi fik Regnebrædtet opgjort denne Dag! 
Og vi saa, da Summen stemte: Man maa bøde, som man glemte, 
at kun den er stærk, der kæmper for sin Sag! 

Vor Svagheds Løn blev Trældom, og Syndens Sold blev Blod -
vor Flaade og vor Hær blev fejet bort. -
Den fri Mands Ret blev haanet og blev trampet under Fod; 
men dybt randt Livets Kilde, og sejgt blev Folkets Mod, 
til dets sunde Trods sprang ud af Tugt og Tort: 
Da vi saa, det kunde nytte - saa, at Tro kan Bjerge flytte, 
fødtes Viljen til at sejre af vor Sorg. 
Derfor kan vi atter aande fri for Spot og Spe og Vaande, -
vi er atter Herrer i vor egen Borg! 

Nu venter Fredens Alvor og Flidens strenge Krav 
bag Sejrens Fest og Glædens gyldne Rus. 
Med vor Tak til dem, der mandigt og frimodigt Livet gav, 
til dem, der viste ~ejen trods Pinebænk og Grav 
og virked Vold af brudte Drømmes Grus, 
vil vi, Børn af samme Moder, skabe Vagt for Hjemmets Goder, 
hævde Frihedskampens Mening og Ide. 
Vi vil ikke uden Værge vente Fjenden, men vil sværge: 
Det skal aldrig, aldrig, aldrig mere ske! 
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~~ W®rfi~ [r~~ID~~.n~ ~ 
l Værnenes Mænd færdes atter blandt det danske Folk, men ikke fuldtallige. Alle de, der i trofast og ~~ 

~ kammeratligt Samarbejde mod ModotandobovoogolGono Mrond satte Livet til, !!avnes i Ilrokkerne 
Uden Vaklen vandrede de Pligtens tunge Vej - den Vej den danske Soldat har fulgt siden 1864. 

Siden den 29. August 1913 er følgende Kammerater faldet, tro indtil Døden: j 
~a:aj~:kRC~•=ian Emanuel Ho1't, d. t / 3 . t 945 Sekondløjtnant Heo,y s,.,11 Kim,md, d. , 7 /" t 914 ~• . 

i Kbhvn. i Neuengamme. q 
Kaptajn Carl Aage lngvarsen, d. 29"/ 1 I 1\)44 i Neuen- SPkrmdløjtnant Eigil Bahnson Theodor Jensen, 

~
( 

gamme. d . 29/ 12 1944 i Aabenraa. 
Kaptajn, Vaabeningeniør Carl Julius Valdema,: Berg, Sekondløjtnant Lennart Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, 

~ 
d. 28/3 1945 i Dachau. d. 6/4 1945. ~ 

) 
Kaptajn Jørgen Martens, d. 9/12 1r14 i Neuengamme. Sekondløjtnant Kristian Lykke Kristensen, d. 23/2 l 
Kaptajn Tage Fox Maule, d. 4/3 -- 945 i Dachau. 1945 i Aarhus. 

' Kaptajn Peder Valdemar Thøger Ahnfeldt-Mollerup, Sergent Arne Ib Gottlieb Hans~n, d. 5 /5 1945 i Kbhvn . 
~) d . 21/3 1945 i København. Kornet Sten Verland, d. 14/3 1945 i Kbhvn. ( 
~ Kaptajn Roar PLoug, d. 25/11 194.1. i Neuengamme, B f r d l Jen Th d 7/ i\ 

~~ K~p~!:e;!a!:~erven Uffe Gehrke, d , 15/3 1945 \ a~~t::~n se ev s orup, . I 4 1945 if}/1 
Kaptajn af Reserven Axel Stenstrup i~asmussen, AF SØVÆRNET 

d. 2/2- 1945 i Aarhus, 

~~ 
Kaptajn af Reserven Aage Helge Olstrup,,- Kontreadmiral Carl Hammerich, d. 2 r /3 1945 i Kbhvn. ~} 

d. 21/1 1945 i Neuengamme. Orlogskaptajn Vilhelm Marius Christian Andersen ~ 

~~\ 
Kaptajnløjtnant Frits Camillo Hermann Jørgensen, Nelkmose, d. 13/11 1944(?) i Neuengamme. ~~ 

d. 28/3 1945 i Dachau. Søløjtnant I. Poul Erik Hildahl, d. 2/12 1944 i Sorø. 
Premierløjtnant Frode Jens Dehn-Jensen, d . 20/10 Sølojtnant I. Willy Sigurd Holm Thomsen, d. 3/2 1945 

1944 i Kbhvn. i Kiel. 

~~ 
Premierløjtnant Erik Bennike, d. 18/4 1945 i Kbhvn, Radiokvartermester II. Thomas Friederich Stotz, i~ 
Premierløi-tnant Alfred Rasmussen Friis, d. 4/3 1945 ___ d. 26/11 1944 i Aarhus. 

i Neuengamme. Flyverkvarte1mester IL Thomas Kristian Nielsen, 
Preierløjtnant Karl Baron Wedell-Wedellsborg, d, 25/3 d. 26 / 12 1944 i Miihlberg. ~l 1945 i Kbhvn. Søkadet Erik Koch Michelsen, d. 3/3 1945 i Kbhvn. ~~-

\ Premierløjtnant Arthur Nielsen, d. 28/2 1945 i Kbhvn. Artilleri-Underkvartermester I. Knud Alsted, druknet 
Premierløjtnant Ole Stang, d. 21/3 1945 i Kbhvn. under Øvelse med Brigaden i Sverige Juli 1944. l.i)~ Officiant Christian Fries, d. 18/11 1944 i Neuen- Artilleri-Underkvartermesier IL Knud Henning Møl- ~i 

gamme, ler, d. 13/2 1945 i Neuengamme. 
Sekondløjtnant Peter Schiørring Thyssen, d. 22/4 1945 Proviant-Math Kryziak, omkommet under Udrejse til 

~~ i Kbhvn. Sverige Efteraaret 1943. i~ 
\\ Sekondløjtnant Elkan Frederiksen Waldemar Bierberg, P.roviant-Math Westy West, omkommet under Udrejse /r 

~

(\/~) Se~~::17~iE::i::;u~:~:::·Jensen Serup, d. I 1/3 Ar~~~~rf:~~~;;;:r~e;tit:·d. 22/5 1945 paa Ves~er- (~} '~) 

~11 Herudover savnes endnu et Antal Officerer o. 1., faste Underofficerer o.l., Kornetter og Korporaler. 'j~ 

Efter den 2918 1943 beordredes et betydeligt Antal Befalingsmænd o.l. til Sverige for der at. danne 

{~ 
Stammen i den Styrke af Hæren og Søværnet, der skulde formeres derovre for at være rede, naar ~~ 

/r. Timen var inde. FaavarVærnenes Mænd i Forvejen. Færre blev de, der sammen med Modstands- :1\ 
bevægelsens øvrige Mænd .tog Tørnen herhjemme under Besættelsens tunge 'l'id. Ogsaa her blev ~l der H-qller i Rækkerne. Følgende Antal Befalingsmænd o.l. blev anholdt og maatte vente den lange ~i 

,I Tid i de tyske Fængsler herhjemme eller i det fremmede, hvorfra alle endnu ikke er vendt tilbage: I 1 

~) .~ AF HÆREN AF SØVÆRNET ~l 

~l~~~ 17207 Officerer 0. I. 30 Officerer o. I. ~~v(l_ 
Befalingsmænd af Officiantgruppen o. I. 15 Kva.rtermestre 

31 Underofficerer o. 1. 1 I Kadetter 
22 Kornetter og øvrige værnepligtige Befalings- 25 Underkvartermestre 

~ 
mænd. 19 Mather 

,-~ Ogsaa her er Tallet kun delvis kendt, det vokser efterhaanden, som nærmere Oplysninger ind- l \) 
<t~kommer. - Trofast fulgt af øvrige Befalingsmænd fortsætter Værnenes Officerer i Stilhed deres r> & Gerning ,om før. " Dagen, Ge,rung skal gøres i den vil blive gj o,t ~ k 
~~~~~~~~~~ 
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FREMT DENS \ . . ' , . 

Øpgaver 
Af Fors,,arsministcr 

O,e Bj~rn Kraft. 

En lang Vej har vi vandret sammen i det danske 
Folk, inden vi naaede frem til Befrielsen. Før vi 

kan vende Blikket mod Fremtiden, standser vi og 
tænker paa alle de mange af Danmarks gode Mænd, 
som maatte give deres Liv, for at vi med Ære kunde 
tage imod Friheden, Vi tænker paa de Hjem, der ikke 
kan være hetl glade med os andre, En farlig Vej var 
det ,og længe vidste ingen, hvorledes Afslutningen 
vilde blive. Nu takker vi for, at vi kom igennem, som 
vi gjorde, og at vi i Fællesskab kunde hjælpes ad og 
uden Strid i Enighed gaa Vejen fra Besættelsen til 
Freden og Friheden, En fredelig Revolution er det, 
vi gennemlever i denne Tid. Det kunde være blevet 
en folkeØdelæggende Krise, men det er blevet en 
Løftelsens Tid, og vort Sammenhold har sejret, et 
Vidnesbyrd om, hvor nær vi alle staar hinanden, og 
hvor fælles vor Vilje er. Stormagter har slaaet Fri
hedens Fjende til Jorden, og dem skylder vi, at vi nu 
kan aande frit, men Friheden kunde vi ikke have 
modtaget med Glæde, hvis vi ikke selv havde været 
villige til at betale denne Fred. At vi var det, har· 
Modsta~dsbevægelsens Folkehær bevist. 
' Det er godt at vide, at det danske Folk saaledes 
klart har tilkendegivet sin Vilje. Den gamle Strid om 
Forsvaret er slut, en Ungdom, der med store Farer 
og med Livet som Indsats skaffer sig Vaaben for at 
kæmpe for Friheden, og et Folk, der slutter op bag 
ved dem og skaber Forudsætninger for, at Kampen 
kan føres, vil aldrig mere tillade, at Landet ligger 
værgeløst hen. Hvilken Form og hvilket Omfang, 
vort kommende Forsvar skal have, kan først afgøres 
efter de kommende Valg, men vi ved nu, at vi vil det 
samme Maal, at Friheden skal sikres, saa langt vor 
Evne rækker, og at vi aldrig mere vil tillade, at Lan
det skal mØde sin Skæbne paa den Maade, vi mødte 
den den 9. April 1940. 

Den nye Forsvarsmagt skal være et Udtryk for den 
Tid, vi nn g,Hir i MfldP DPn skal taP.P mPrl si1, fra dPn 
gamle Hær og Flaade den smukke og stærke Tradi
tion, men den skal ogsaa være præget af den nye Tids 
Indstilling og Aand. Ingen Modsætning maa kunne 
opstaa imellem Folk og Værn. Derfor vil der ogsaa 
blive aabnet Adgang for Modstandsbevægelsens Mænd, 
der ønsker det, til at indtræde i og yde Værnene deres 
Tjeneste. Samarbejdet imellem Folk _og Forsvar maa 
blive mere levende end nogen Sinde og præget af 
Forstaaelse og Kammeratskab. I denne Gerning vil 

Fors\'arsminister Ole Bjørn Kraft. 

Folk og Værn Arbejdet fortsat have en stor Opgave 
at !Øse. Det blev skabt midt i en Trængselstid af For
svarets og Folkets Mænd i Samdrægtighed. Folk og 
Værn holdt trofast ud paa Posterne disse v·anskelige 
Aar. Bladet vedblev at udkomme, Foredragsholderne 
drog ud over Landet, Filmene vistes, Oplysnings
arbejdet indenfor Skolearbejdet blev taget op, og 
mange fortrolige Møder gav god gensidig Orientering. 
Saaledes holdtes Arbejdet i Gang, Forbindelserne blev 
udvidet, nye blev knyttet, og dermed lagdes Grunden 
til et større Arbejde, der nu forestaar. Folk og Værn 
har aldrig mistet Troen paa, at Befrielsen vilde kom~ 
me, og at Fremtiden vilde give det en Opgave at !Øse. 
Derfor spredte det ogsaa i 100.000 Eksemplarer midt 
i Mørketiden sit Program for Fremtidens Arbejde ud 
over det danske Land. 

Som Medlem af Forsvarsministerens Foredrags
udvalg har jeg fulgt dette Arbejde under Besættelsen, 
og jee haaber og venter nu som Forsvarsminister, at 
Folk og Værn Arbejdet, der skaber en Vekselvirkning 
imellem Befolkningen og Forsvaret, skal blive en af 
de betydningsfuldeste Faktorer i Arbejdet for at op
bygge Forstaaelsen i vort Folk af, hvad det nu gæl
r!Pr· Pt Forsvar, som Fo]kPt kan t;:ig,c, til sit HjP.rtP ,;om 
sit eget Barn, men samtidig et Forsvar, der er Udtryk 
for vor Vilje til Selvhævdelse og Frihed. 

Jeg Ønsker Folk og Værn Held og Lykke til en 
betydningsfuld Gerning i en stor Tid. 
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(7JJia1efs~ q{ 
Minister Frode Jakobsen 

Krigsaarene og den korte Tid efter Krigens Afslut
ning har givet Diskussionen om Folk og. Værn en 

særdeles nøgtern Baggrund og en paatrængende Ak
tualitet. Jeg tænker i denne For bindelse ikke paa vore 
historiske Data 9. April og 29. August, men paa den 
Anskuelsesundervisning, vi har faaet ved at se Be
greberne Folk og Værn smelte sammen under Fri
hedskampen. 

Nu vender Interessen sig mod Fremtiden. Man 
spørger, om vort Forsvar - ogsaa i Tider, hvor vi 
ikke har den fælles Fjendes Vaaben hængende over 
Hovedet - kan ordnes saaledes, at det uden Spæn
ding, Modsætningsforhold og Mistillid af nogen Art 
kan gaa organisk ind i vort Samfundsliv paa samme 
selvfølgelige Maade som andre folkelige Institutioner. 
Der er ikke andet at svare, end at en saadan Reorga
nisering maa gennemføres og at den fØrste Forudsæt
ning for at gøre det - Befolkningens positive Inter
esse for og Indstilling til SpØrgsmaalet - er til Stede 
netop nu, hvor Indkaldels~ til Hæren sker paa et 
Tidspunkt, h~or Styrker fra Frihedsbevægelsen er 
under Vaaben. 

Frode Jacobsen, Minister u. Portefeuille. 

Det er sagt ofte og tydeligt, at Frihedsbevægelsen 
Ønsker ikke alene effektiv Udrensning i Hæren som 
andre S teder, men yderligere en ge.nnemgribende De
mokratisering af Hærordningen. 

Vi finder en Opdeling af Hærens Befalingsmænd i 
to Klasser, Officianter og Officerer, principielt uhel
dig; det bØr være saaledes, at der for den menige Sol
dat er ikke blot en teoretisk, men en praktisk Mulig
hed for at kvalificere sig til - og komme til at 
indtage - de højeste Stillinger· indenfor Forsvarets 
Rammer. AflØnnings- og Tjenesteforholdene for Befa
lingsmændene maa være saadan, at man kan fastholde 
Folk med Lyst og Evner til Arbejdet u-anset deres 
faglige og Økonomiske Forudsætninger, 

I Modstandsstyrkerne - og sidst hos vore allierede 
Gæster - har vi set, at urokkelig Disciplin kan op
retholdes uden Anvendelse af, hvad vi forstaar ved 
»Preusserdisciplin«. Vi maa kunne naa frem til, at 
Tone og Disciplin i Hæren ikke er væsensforskellig 
fra Tone og Disciplin paa Sportsplads og i Ungdoms
forening. Det kan naas, hvis der ved Uddannelsen af 
Mandskab og Befalingsmænd i langt højere Grad end 
nu lægges Vægt pa_a almindelig kulturel Opdragelse, 
paa en vis Skoling i samfundsmæssige Problemer og 
demokratiske Principper. 

Dnr hØr P.ftor 011 gennemgribende Reorganisering 
ikke længere kunne rejses SpØrgsmaal, om Befolk
ningen har Tillid til Forsvarsmagten. N aar Hær og 
Flaade sall)-mensættes og gennemsyres af samme de
mokratiske Synspunkter som Resten af vort Samfund, 
kan man lige saa godt spørge, om Befolkningen har 
Tillid til sig selv. 

Militære Frihedskæmpere paa Post 
ved Minlstcr!albygningerne. 



'7)ærnenes øverste Chefer onz 

FREMTIDEN 
V i har n:.aattet vandre en lang og tung Vej 

i _Danmark. Mange af Landets, og ogsaa af 
Værnenes, gode Mænd }:lar ofret deres Liv i 
Kampen for vor Frihed. 

Dagen er nu inde, da Danmark atter kan raade 
for sin Skælme. 

G~nnem Modstandsbevægelsens Kamp og den 
Maade, paa hvilken hele det danske Folk støt
tede, skærmede og arbejdede med i denne Kamp, 
har Folket tydeligt givet Udtryk for, at dets 
Vilje er at kæmpe for det, der er dets eget. 

Paa denne Baggrund udtalte Statsminister 
Buhl paa h~le den nye Regerings· Vegne i sin 
Aabningstale til den første frie Rigsdag Haabet 
om, at Forsvarssagen, som saa længe har været 
Genstand for bitter Meningsforskel, vil kunne 
løses i Fællesskabets Aand som en Sag, der kan 
samle hele det danske Folk og som et sandt Ud
tryk for Folkets demokratiske Indstilling og 
Vilje til Selvstændighed. 

Det.er vort Ønske og vor Tro, at Værnenes Be
falingsmænd og den danske Befolkning vil finde 
hinanden i Arbejdet paa at gøre denne Udtalelse 
til Virkelighed, saaledes at Hær og Søværn maa 
komme til at staa som fagligt og sagligt dygtige, 
vel udrustede, faste og stærke, folkelige danske 
Værn som Vagt for Danm9-rks Frihed. 

Dertil vil »Folk og Værn«-A,rbejdet gøre sit. 
Skabt i sin nuværende Skikkelse midt under 
Danmarks dybe Nød af Folkets og Værnenes 
Mænd i Samdrægtighed, er dette Arbejde blevet 
holdt oppe ogsaa genriem de sidste og sværeste 
Aar. Nye Baand er blevet knyttet, gamle er fæst
net. Mænd har holdt ud paa deres Plads i dette 
Arbejde som overalt i Arbejdet for vort Land. 
Ogsaa i Tiden, der ligger foran os, vil Arbejdet 
behøves - og det vil blive gjort. 

L:eneral Gørtz og 
Admiral Ved et 

De br itiske 
Minestrygere 
med dansk 
Besætning fører 
baade dansk 
og eng~lsk Flag 
fra sammP. 
Flagstang. 





FRIHEDSHÆREN 
D a den tyske Krigsmaskine, trods Ikke-Angrebs

pagt og >>beroligende<< Erklæringer den 9. April 
1940 jog hen over et Danmark, der paa Forhaand 
havde givet op overfor enhver Tanke om Modstand, 
lyste de danske Soldaters Daad i Sønderjylland som 
en ensom Bavne i Ydmygelsens Nat. 

Uforberedte, uden at det var blevet dem forundt 
at grave blot et Jordhul til Dækning, fulgte de et 
Instinkt, der halvvejs syntes glemt i dette Land. De 
gav deres Liv trods al »Hvad kan det nytte«-Filosofi. 
Og det nyttede. 

Thi usynligt, men stolt · vajede det Dannebrog, som 
altid kaldte til Daad, naar Nøden var størst, over 
deres Grave. Og det kaldte ogsaa denne Gang. Som 
aldrig før. 

- De samledes fra Hytte og Borg, fra Værksted og 
Bog, fra SØ og Land, alle disse gamle .og unge, der 
skulde blive til Danmarks Frihedshær. Og Budstikken 
gik fra By til By, fra Sogn til Sogn, ved Dag og ved 
Nat. Traaden spandtes fra Gruppe til Gruppe over 
Bælt og Sund og tilsidst over Vesterhavets bølgende 
Vidder til det Albion, som Churchill kun lovede Blod 
og Taarer, men som alligevel rejste sig fra tillidsfuld 
Uforberedthed for stolt at værge sin Frihed og gen
erobre den for andre. 

Over Vesterhavet kom de britiske Maskiner med 
Mænd og Vaaben. Og da Danmarks legale militære 
Værn den 29. August 1943 blev slaaet ned, saaledes at 
det ikke længere kunde løse den Opgave til given Tid 
at mobilisere sine Styrker, gik ogsaa dets Mænd ud i 
Kampen. Mange Officerer blev kommanderet til Sve
rige for at skabe den danske Brigade - Frihedshærens 
Knytnæve, fordi kun den kunde trænes og udrustes 
under saadanne Forhold, at der kunde. naas samme 
Kampkraft i aaben Mark, som de tyske Tropper besad. 

Og hjemme kom Frihedshæren til at nyde godt af 
den sær_:lige Viden og Organisationsevne, som Vær
nenes Mænd besidder. Men de gik ikke ind i Kampen 
som en Særformation, heller ikke som Generaler og 
Admiraler, Kaptajner og Premierløjtnanter, Offician
ter og Sergenter, men Skulder ved Skulder, uden 
Personsanseelse, med de øvrige Frihedskæmpere, -
fØlgende samme Parole: Hver tog det Job, som han 
blev beordret lil. 

Saaledes blev Frihedshæren til, og saaledes rejste 
den sig, da Signalet lØd, med hele Befolkningens slut
tede Front bag sig. - Dette var og er Folk og Værns 
lde, legemliggjort af Nationen. Et Folk i Vaaben mod 
Løgn og Undertrykkelse. Et Folk, der sejrede trods 
alt under Dann'ebrogs ældgamle Tegn. 

Nu er Dagene inde, da vi som et frit Folk kan bygge 
videre paa Danmarks Hus - og genopbygge, hvad 
en tung Tid har slaaet i Stykker. 

Derfor maa bl. a . den Ildhu, som i sine Rækker for
enede Folk af alle Grupper og Anskuelser, nu mobili
seres med denne Genopbygning for Øje· - ogsaa paa 
det militære Forsvars Omraade. 

»Folk og Væn1« ser det som een af sine vigtigste 
Opgaver at arbejde herfor. 

·:t 

Vi har besøgt en Del af dem under deres Virksom
hed rundt om i Landet i de sidste Dage af Maj; og i 
det følgende skildrer vore Medarbejdere, bl. a. Redak
tør Sv. Alkærsig, Premierløjtnant Rasmussen og Ar
tillerimath Otto Ludwig nogle af denne Rejses mange 
Indtryk. 

.. 

Saadannc Pos t er og Frihedskæmpere. som bevogter Flyveplad
sen ved Skrydstrp, vest for Haderslev, har afløst »Hytterne«s 

tidligere tyske Beboere. 
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KRUDTKAMMER 

'rihedskæmpere, der bevogter en tysk Ammunitions- eller Losseplads. 

'dsnit af Lossepladsen ved Aarhus. 
Forgrunden en Bazooka og en Pansernæve. 

110 FOLK og VÆRN 

eller cf2osseplaJs 

M an tager . .. en gorl jyrlsk Roncif>gR;irrl, hryclf>r 

den ned, fjerner Rub og Stub undtagen Træer 

og Buske, der skal tjene som Camouflage, indhegner 

6-7 Tdr . Land god Jord med Pigtraad og Landminer, 

bygger ·Bunkers, der ligner Svinestalde, og Beton

depoter, der ·ser ud som Hønsegaarde, Lysthuse og 

Drivbænke. Det hele anrettes i tilforladelige Omgivel

ser, og man har et . tysk Ammunitionsdepot. 

Vi fandt frem til Stedet ved at følge efter en af 

de mange Lastbiler! der i disse Dage støvsuger Lan

det for »herreløs« Ammunition. Unge Frihedskæmpere 

udfører her - med Livet som Indsats - et Oprens

ningsarbejde, der ikke kan vurderes hØjt nok. De lØ

ser den livsfarlige Opgave i lange sejge Tag;_ de har 

travlt, men de jager ikke; de er modige, men ikke 

dumdristige, og de er kvikke, men aldrig letsindige 

og kaade. 

Set paa Afstand minder hele Arealet om en kæmpe

mæssig Lossefllads, men kommer man paa nært Hold, 

opdager man hurtigt, at det ikke er gamle Konserves

daaser og Aviser, der fylder op, men et kaotis!t tallØst 

Sammensurium af tyske Staalhjelme. Haandgranater, 

Pistoler, Legetøjshuse og sØde smaa Landsbykirker 

fra et Terrænbord, Patroner og atter Patroner, fyldte 

Magasiner, Granater af alle Kalibre, Haandvaaben, 

Minekastere og Minekastergranater, Bazookas, Spræng

stof i alle tænkelige Variationer, Pansernæver, Bajo

netter og Knive - det hele vævet sammen af Auto

matvaabnenes meterlange Ammunitionsbaand, med 

Titusinder af Nikkelprojektiler lysende frem overalt 

som spidse, farlige Tænder. 

l>Pansernæverne« maa omtales for sig, ikke for sel

ve Vaabnets Skyld - det er et jævn og prunklØst, 



men farligt panserbrydende Enmands-Raketvaaben -

men fordi C'n cngC'l:ilc Offic-C'r, rlC'r VAl' f:il Rt1>1lt>, ud

talte, at hvis »Pansernæven« var blevet sat ind i Kam

pen paa et tidligere Tidspunkt af Krigen og i større 

Tal, havde den kunnet bidrage til at forlænge Krigen 

2-3 Aar. 

Jeg talte i en Dynge et Par Hundrede knyttede 

»Næver«, der aldrig kom til at slaa! 

Et Sted, hvor Tenænet skraaner ned mod en Eng, 
• fandt vi en lang Dobbeltrække af Cementbrønddæks-

ler, sirligt arrangerede i Terrasse med grønt Græs og 

Sommerblomster. Vi fjernede et enkelt Dæksel. Det 

viste sig, at der under dette var en i>BrØnd<<, ca. 1 ½ m 

dyb, og i denne laa en SØmine - med fire strittende 
StØdkontakter! Een-Mands Ubaad. 2 Torpedoer, Dybdemaalerinddeling til 50 m. 

Sommerbiomsterne nikkede i Vinden, og Bierne 

summede. 

I Læ og Ly at en Række gamle Lindetræer havde 

Tyskerne indrettet sig en Parkeringsplads, beregnet 

for ikke helt a'lmindelige Køretøjer. Snesevis af Last

biler med vældige Paahængsvogne stod hulter til buL 

ter, dækket med spættede Presenninger, der var over

syet med løsthængende, bladformede TØjlapper, en 

a_bstrakt - grotesk Kopi af vort svale danske ~Øgeløv. 

Camouflagen var fjernet fra et af KØretØjerne og af

slØrede et Bundt Kæmpecigarer, 15-20 m lange. Det 

var ::>Selvmordertorpedoer«, svømmende og dykkende 

Sprængladninger med et lille Cockpit agterude. En 

[?ybdemaaler i Førerrummet viser en Maksimumsned

dykning til 30 m. En Skaal af tykt Glas lda:,>pes ned 

over Pilotens Hoved og Skuldre; et Tryk paa en Knap, 

et H~ndhju1 der drejes, og den.ensomme Soldat gaar 

ud p~a sin ~idste Rejse. 

Side om Side med disse styrbare Torpedoer laa en 

_Enmands-Undervandsbaad, en af" den moderne SØ

krigs nyeste Creationer. Til Forskel fra ::>Selvmorder

torpedoerne« giver den Føreren en Chance :for at kom

me fra Aktionen med Livet. Den er udstyret med to 

Torpedoer, der er anbragt paa Baadens Sider. Vl:ab-

. net har ikke været anvendt i danske Farvande, men 

man mener, at det har været benyttet i Kanalen. 

For Fuldstændighedens Skyld bØr det nævnes, at 

Gestapo i dette Ammunitionsdepot opbevarede de 

Sprængstoffer, der blev brugt ved Scqalburtager og 

Hipoattentater i jyske Byer, og at dette Materiel nu 

- efter Kapitulationen - ligger fredeligt Side om 

Side med de Bomber, der blev tilovers fra den jyske 

Jernbanesabotage. 

Og det er ikke ret mange! 

»Selvmordertorpedoer« paa en tysk Panservogn. 

/ 

Frihedskæmpere transporterer og ordner det efterladte tyske Materiel, -
bemærk Pansernæverne. 
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Flaaden vender hjem fra Sverige, 

MARINEN 
. 

D e tyske Maskingeværskytter i FrØsl_evlejrensVagt
taarne kunde med Vaaben i Haand opretholde 

den nazistiske Koncentrationsdisciplin, men de evnede 
ikke at forhindre, at gode danske Mænd og Kvinder 
i selve Lejren 1lkuet . lagde Planer for Danmarks 
Fremtid. 

»Det var noget, vi blev enige om i Frøslevlejren ... « 

Jeg har siden Kapitulationen flere Gange hØrt den
ne Udtalelse fra Folk, der nu er travlt optaget af at 
bygge op paa Danmarks Hus. Mon det netop var det, 
Tyskerne havde tænkt sig, d~ de spærrede danske 
Patrioter inde bag Pigtraad? Og•mon de havde tænkt 
sig, at Planerne for et indledende Genopbygningsar
bejde af den danske Fla.;ide, Kystbevogtning af Flens
borg Fjord, skulde udkastes, gennemdrøftes og faktisk 
føres ud i Livet, endnu inden det danske Flag gik til 
Tops over den befriede Frøslcvlcjr. 

Omtrent samtidig med Kapitulationen gtk de første 
Marinefartøjer ud fra SØndel·borg· Havn. Dermed var 
dansk Kystbevogtningstjeneste paa Flensborg F jord 
en Realitet. Personalet bestod af det i Frøslevlejren 
internerede Marinemandskab under Kommandørkap
tajn Nyholm og af Orlogskaptajn Sv. Greve, der hav
de siddet arresteret i et Aar og sidst netop i Frøslev. 
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Om Bord i en af de Baade, der er stillet til Kyst
bevogtningens Raadighed, foretog »Folk og Værn«s 
Medarbejder en Rundtur i SØnderborg Havn. Broen 
fungerer, som den skal; Folk færdes i Havnegade som 
før, men ellers er H avnebilledet totalt ændret. En 
kæmpestor norsk Baad er strandet ved Hotel »Als
sund«, med TØrretØj paa Snor baade for og agter. Saa 
ved man Besked. En Galease gØr sig klar til at lægge 
fra Land; den har faaet sin Sejltilladelse udfærdiget 
af Marinestationen, og nu ledsages den op gennem 
Alssund af en af Marinens bevæbnede Kuttere. Det er 
en absolut nødvendig Sikkerhedsforanstaltning, idet 
Posterne p:rn Land har Ordre til at heskyde Skibe, der 
forlader Havnen uden Ledsagebaad. 

Her er sejlk lare Skibe og krigshærgede Skibe, tyske 
Marinefartøjer, Hurtigbaade, Lystkuttere, Pramme og 
Robaade. Men det er ikke dØde Skibe. Overalt er der 
Tørresnore og viftende Vasketøj. En kæmpemæssig 
finskbygget Netudlægger ser ud til at huse lige saa 
mange Mennesker som en jævnt stor dansk Stationsby. 



Man :5yJgc1 o.l tvinge tJig selv til ikke at Rpekukre 
over, hvad der skal blive af alle disse Mennesker og 
alle disse Skibe, men noterer blot den Kendsgerning, 
at hele Suppedasen kontrolleres af 8 bittesmaa, ma
skinskytsbevæbnede Kuttere - bemandet med dan
ske Marinere fra Frøslevlejren! 

Kystbevog-tningen udbygges. 

Efter at Planerne til hele Landets Kystbevogtnings
tjeneste var blevet udarbejdet under Kommandør 
Ltmdsteens Ledelse i Februar 1945, etableredes -
som nævnt - Bevogtningstjenesten paa Flensborg 
Fjord. Det skete med meget kort Varsel. Men alle
rede paa indeværende Tidspunkt er Søværnets Kyst
bevogtning traadt i Funktion ogsaa i andre danske 
Farvande, idet der med den danske Brigade fra Sve
rige kom 9 K -Kuttere, der straks blev sat ind paa 
Strækningen Hundested-BØgestrømmen. Den første 
Kystbevogtning paa Lolland-Falster udførtes af Fri
hedsbevægelsen under Ledelse af SØlØjtiiant Bistrup. 
Det samme skete andre Steder, idet Frihedskæmperne 
i Havnene paatog sig Kontrollen. Det er Planen . at 
forøge Antallet af Bevogtningsfartøjer til ca. 60 Fi
skerbaade eller, om muligt, at anvende Hurtigbaade. 
I dette sidste Fald kan Antallet reduceres betydeligt. 

Syd for Fyn var det ogsaa Frihedsbevægelsen, der 
overtog Bevogtningstjenesten; i Øresund benyttes Bri
gadefolk. Hele Bevogtningstjenesten sorterer under 
Marinedistrikter, der dækker hele Landet, og det er 
Hensigten efterhaanden at anvende indkaldte Marine
soldater, saaledes at Tjenesten faar ren militær Ka
rakter. Det er Kystbevogtningens Hovedopgave at 
forhindre ulovlig Trafik mellem Danmark og Udlan
det. Hertil kommer, at de Fartøjer, der er under Mi
litærkommando, samtidig skal være SØfærdselspoliti 
m. m . Erfaringerne viser ailerede nu, at hele Ordnin
gen bØr udbygges som en permanent Opsyns- og 
Sikkerhedstjeneste. 

Engelske l\'linestrygere i dansk Havn. 

Der arbejder for Tiden 4 Minestrygere under Kom
mando af Admiral Hott med dansk Besætning. De to 
af dem blev bemandet den 1. Marts 1944, de to andre 
i Juni samme Aar. De deltog fØrst i Minestrygning 
ved Skotland, men fl:a den 1. Februar 1945 arbejdede 
de paa Schelde-Floden op til Antwerpen. De var her 

D3nsk Patrouillcb3ad paa Flensborg Fjord. 

R3diotelcgrafist Højlund. der var med i Invasionens Avant
garde paa den franske Kyst. 

ude for et VI-Bombardement, mens de laa ved Bartt, 
Nord for Antwerpen, opmarcheret sammen med en 
Konvoj paa Grund af Taage. Antwerpens Havn har 
hele Tiden været intakt, saaledes at den daglig kunde 
besejles af 20-30 Skibe. Herfra har vore Landsmænd 
Aften efter Aften set V2-Bomber paa Vej til Eng
land - som lysende Prikker hen over Himlen. 

Minestrygerne arbejdede altid sammen i Formation; 
normalt var de fire danske Skibe sammen. Der raa
dede et fortrinligt Kammeratskab mellem de danske 
og engelske Marinere; og Danskerne blev overalt be
handlet, som det, de var: Medkæmpere for de Alliere
des - og dermed Danmarks - Sag. 

Besætningen blev rekrutteret dels udefra, dels -
efter 29. August 1943 - herhjemmefra via Sverige. 
Det viste sig, at det var sværere at komme fra Sve
rige til F.nghrnrl enrl fra Danmark til Sverige; og det 
var ikke saa ligetil at komme indenfor i den engelske 
Marine. Der hlev forPt.agPt inrlg;i;ipnrJe AfhØringP.r, og 
der forlØb ofte et Par Maaneder, fØr man fik Lov til 
at. ea;i om Rorrl. SP.nP.re g ik cl.et dog mere glat. 

Ombord i et Skibene traf vi Radiotelegrafist Høj
land, der i de sidste Aar har ført en omtumlet Til
_vær0fo0. Han er Fisker af Fag, men i 1940 forlod han 
Danmark med de to Kuttere, der i Den persiske 
Havbugt skulde fiske til den danske Hermetikfabrik 
i lran. Derfra søgte han over i den engelske Hær, hvor 
han blev uddannet til Maskingeværskytte om Bord 
i Handelsskibe. Den 27. September blev han over
flyttet til Marinen, hvor han gennemgik et 7 Maane
ders Kursus som Telegrafist. lfan befandt sig om 
Bord i en af de Destroyere, der den 6. Juni 1944 
KL 8 om Morgenen landede med en Invasionskonvoj 
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paa den franske Kyst under _ betydelig mindre Be
skydning, end man paa Forhaand havde turde regne 
med. Derefter sejlede Radiotelegrafist HØjland med 
Konvojer over Kanalen, indtil han den 28. Juni kom 
om -Bord i det Skib, han nu gØr Tjeneste i. 

) 
Det dansk-engels~e Samarbejde om Minestrygningen. 

»Folk og Værn<< har henvendt sig til Kommandør
kaptajn Eyvincl Dahl for at indh~nte Oplysninger 
om det dansk-engelske Samarbejde i vore Farvande. 

_»- - Lad mig, udtalte Kommandørkaptajnen, be
gynde med at sige, at de fire Minestrygere meget 
snart vil blive supplereret med endnu fire fra Eng
land, et tydeligt Bevis paa, at man fra engelsk Side 
ønsker hurtig og energisk Indsats i det Minestryg
ningsarbejde, der blev organiseret allerede i Besæt
telsestiden. Endnu mens Tyskerne var her, byggede vi 
selv tre Kuttere i Frederikssund og senere tre andre 
paa Sydhavnsværftet, altsammen naturligvis under 
falske Foregivender. Paa det 
tekniske Omraade var Hel
singør Skibsværft desuden 
uhyre hjælpsom; det har ydet 
virksom Støtte bl. a. til Or
logskaptajn Balmsen, Opfin
deren af Slæbemagneten. I 
denne Periode forberedtes 
ogsaa Anvendelse af civile 
Skibe. 

Den da ns k e Flaades 
Kirkegaard paa Holmen. 
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De britiske l'IIinoslrygere 
med dnnsk Besætning. 

I Begyndelsen af Februar 1945 rej
ste jeg til England, hvor jeg blev 
tilknyttet Admiral Holts Stab for at 
forberede det kommende Samarbej_ 
de. Det er Meningen, at dette Sam
arbejde skal ske ved, at vore Mine
strygere efter Forhandling med den 
engelske Minestrygerchef sættes ind 
paa Opgaver, der fortrinsvis dæk
ker danske Interesser. Det er · saa
vel i de Allieredes som i vor Inter
esse, at Forbindelsesvejene gennem 
Kattegat til Østersøen renses saa 
snart som muligt, og det er i den 
Ful"l.>indelse værd ?t mærke sig, hvad 
der sikkert vil overraske mange, at 
der gennem Øresw1d gaar lige saa 

meget Gods som gennem Panama og Suez, nemlig 
efter Tallene i 1930 ca. 22 Mill. Tons gennem Øresund, 
ca. ~3 gennem Panamakanalen og ca. 24 Mil!. Tons 
gennem Suezkanalen, medens T,allet for Kielerkanalen 
kun er ca. 7 Mil!. Tons. 

Som særlige danske Interesser staar imidlertid 
Ønsket om at aabne ogsaa de tværgaaende Ruter meL 
lem Jylland og Øerne. De store Nord-Syd-Ruter skal 
bl. a. kunne besejles af Libertyskibene, der har 24-28 
Fods dybtgaaende og derfor kuli kan passere gen
nem Storebælt. Men fra disse Ruter vil man saa fØre 
vore egne Forsyninger ind til de fØrst aabnede dan
ske Havne, hvorfra de indtil videre maa fordeles 
over hele Landet.oi: 

Det er forstaaeligt, at den danske Befolkning med 
største Interesse fØlger disse dansk-engelske Bestræ
belser, der gaar ud paa i kortest mulig Tid at for
vandle vore danske Indhave fra »fjendtlig Farvandq: 
til fredelige Handelsveje. S. A. 



Generalmajor Vagn Bennike. 

SOLDAT·oG 
SABOTØR 
En Samtale med Generalmajor Vagn Bennike, Aarhus 

Der ligger foran mig paa Bordet nogle Stykker 
uanseligt Luftpostpapir. De er krøllede og flos

sede og tæt beskrevne. Jeg . tager et af dem i Haanden 
og læser: 

X melder: 19.4 19 Sprængninger paa nordjydske 
Længdebane. Afbrydelse 24 Timer. Samtidig Ud
lægning af 16 Sprængladninger mellem X og X. I. 
Afbrydelse 30 Timer. 

V melder: 19.4 Strækningen fra V. til Bram-
minge afbrudt 16 Timer. 

Æ melder: 19.4 Sprængninger omkring Æ. Af
brudt 20 Timer. 
- U melder: 19.4 16 Sprængninger omkring U. Af
brudt 30 Timer. 

Ø melder: 19.4 19 Sprængning~r omkri~g Ø. Af
brudt 48 Timer. 

V melder: 19.4 Broen syd for V. afbrudt i 8 Dage. 
Omtalte RNEQH er ankommet ·til NBTHP. 

0 melder: 19.4 En Pakke med 30.000 Propaganda
opr.aab fra Goebbels fjernet fra Postkontoret. -« 

Med andre Ord - et Brudstykke af en Rapport om 
Jernbanesabetager - . Kun en Række tørre Tal i 
Forbindelse med Aktionerne paa- en tilfældig valgt 
Dag - den 19/4 - fra en enkelt Egn af Jylland, 
men samtidig Beretningen om danske Mænds ufor
færdede og sejge Indsats i Slaget om de jydske Tra
fiklinier. At de i Farten fik Tid til at likvidere en 
Dynge Goebbelspapir, viser kun, hvor intimt Sansen 
for Humor i det danske Folk er knyttet til For
staaelsen af de smaa Tings Belyuning. 

Et andet Stykke Papir ser omtrent saaledes ud: 
BGRUJ KJHIO KHUYG ERFTD JHYFT KLOHG 

LPOIL GHIOL 
NGYHJ MKJHU MKJHU GBVFT JHGYT BVDFR 

HGFTY BGHYT 
Det er en Depeche, hvori England anmodes om gen

nem BBC at udsende en Særmelding, der bliver for
staaet som en Ordre til Sabotagegrupperne langs en 
bestemt Jernbanelinie i Jylland til at afbryde al 
Jernbanetrafik, da tyske Tropper kan ventes. Mel
dingen gik over Kl. 16,00 og Særmeldingen kom ud 
i BBC Kl. 18,15 og 20,30. Samme Nat begyndte 

Sprængningerne. Engang i April Maaned laa disse 
Papirer, der nu ligger foran os, rullet sammen i 
ukendte Mænds Fyldepenne, Cigarettændere o. lign. 
De gik ad ukendte Veje mod ukendte Maal, men 
naaede dog frem til deres Bestemmelsessteder - en 
Præstegaard, et Husmandssted, en Herregaard, maaske 
et KvistværelS'e i Mejlgade, hvor de blev modtaget 
- den første af en ukendt Ingeniør Olsen, Lederen 
af Modstandsbevægelsen i Jylland, - den anden af
en ukendt Radiotelegrafist, der hed Sam. 

Naar man betænker, at General Eisenhower med
delte i sine Communiqueer, at takket være den jyd
ske Jernbanesabotage havde intet tysk Transporttog 
passeret Grænsen uden meget betydelige Forsinkel
ser, forstaar man, at Olsen var Tyskernes » Yndlings
vildt«, hvilket vil sige deres værste Fjende. Men Jag
ten var forgæves. De fik aldrig IngeniØr Olsen. De 
fik aldrig klippet de Traade over, han trak i; hans 
underjordiske Frihedshær lystrede hans Vink; og 
Nat efter Nat splintredes Skinner og Troppetog, saa 
det gav Genlyd over hele Verden. 

Naar den jyske Frihedskamps Historie engang skal 
skrives, vil et meget vigtigt Afsnit komme til at samle 
sig om det lykkelige Brobygningsarbejde mellem Be- . 
folkning og Værn, som vi i disse Aor hor været Vidne 
til, en Udvikling;--der hilses med Glæde fra alle Sider, 
og som ogsaa blev stærkt fremhævet i en Samtale, 
»Folk og Værn«s Medarbejder havde med den nyud
nævnte Generalmajor Bennike alias IngeniØr Olsen 
i IIovcdkvnrtcrct i Aorhm,. 

- Frihedskampen har, udtalte Generalen, bidra
get til at vække Kampviljen og Offerviljen i vort 
Folk. Jeg mener, at Folk nu har set, at det virkelt'g 
kan nytte. General Eisenhower har ydet os fuld Aner
kendelse, og det samme gjorde hØjtstaaende engelske 
Officerer, der udtalte, at mens man tidligere kunde 
fØre Tropper fra Norge gennem Jylland til Tys~land 
med en Hastighed af 2 Divisioner pr. Maaned, saa 
reduceredes Transporthastigheden takket være Jern-
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h.111,0rw])l)!1J.);!'1m i Norge og Danmark til en Hastighed 
af kun ',~ Division pr. Maaned. 

- Mange _af vore unge },'rihedskæmperc vi~ sik
kert søge ind i Værnene - - -

- Ja, utvivlsomt, men der vil være mange, der 
af Økonomiske Grunde m.aa søge tilbage til det civile 
Liv, selvom de brænder af Lyst til at søge videre 
Uddannelse i den danske Hær. 

- Er Jyderne i Besiddelse af Egenskaber, der 
gØr dem særlig egnet som J ernbanesabotører? 

- Et enkelt Træk bØr maaske fremhæves: de bi
der sig fast i Opgaven som en Buldog, og de slipper 
ikke. Jernbanesabotage kræver Sejghed og Taal
modighed; det maa ikke glemmes, at Ordrerne blev 
givet ad lange Meldeveje, bl. a. via BBC. i London, 
men alligevel var Systemet saa effektivt, at Sabo
-tagen steg til det 10-dobbelte, naar disse Ordrer kom 
ud. At vore Folk viste sig at være i Besiddelse af 
de rette Soldateregenskaber ses bedst af, at det har 
været muligt for dem at standse al Trafik Dage igen
nem til Trods for, at der stod tyske Dobbeltposter 
for hver 50 m fra Aalborg til Padborg. Hertil kommer, 

--&t--de maatte fØre en Dobbelttilværelse - bogstavelig 
talt med Bogen, Pennen eller Værktøjet i den ene 
Haand og Bomben i den anden. De maatte passe deres 
daglige Dont i det, civile Liv, saa at Tyskerne - hvis 

.. 

Aksel Sch iøtz 

Danmarks Sanger 
synger 

Danmarks 
Frihedssang 

, 

Nr. X 6982 Kr. 5.-
Ligesom Forfatteren og Komponisten 
afgiver ogsaa Grammophonselskabet 
og Forhand lerne et Beløb at hver 
Plade til et nationalt Formaal. 

"HIS MASTER'S VOICE" 
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de v1:,sLc:, hvem det v1:11 - naar.somhebt k.unde ga.1 
url og hentf~ dem p;rn derf's Arlwjrlsplirls . 

- Kræves der ikke af Sabotøren mere end almin
delige Soldateregenskaber? 

- Jo, han maa kunne optræde illegalt - og der
ved forstaar jeg Evnen til at handle selv uden at 
blande andre ind i d~t, Evnen til at undlade at spørge 
om Ting, der ikke kommer en ved, og Forstaaelse 
af, hvordan man færdes uden at vække Opmærksom
hed om sin Person, endvidere i visse Tilfælde Evnen 
til at maskere sig saaledes, at enhver faar den Tro, 
at saadan har man da virkelig altid set ud! En Sol
dat optræder som bekendt oftest i Flok og FØlge; han 
er aldrig helt alene. Sabotø;en, og ikke mindst Jern
banesabotøren, er derimod muttersene. Han 'maa ikke 
være »mørkeræd«. Der skete det for _nogen Tid siden, 
at en Jernbanesabotør ·i Skanderborg en Nat skulde 
ud og lægge 12 Ladninger paa Skinnerne. Han havde 
neto:Q faaet lagt de to, da han blev angrebet af en 
Patrulje paa to Mand, der var klar til at skyde. 
Han naaede at give den ene et Kæbestød, saa Kæben 
knækkede og . Manden faldt bevidstløs om. Den anden 
Vagtpost tog Ladegreb for • at skyde Sabotøren, men 
inden han blev færdig, dræbte Sabotøren ham med 
de bare Næver. Saa gravede han den bevidstløse 
Mand ned i en Snedrive; den dØde lod han ligge, 
hvorefter han anbragte de resterende 10 Ladninger. 
Da Tidens Fylde var inde, sprang saa alle 12 Bom
ber. Det er vist mere end man kan forlange af en 
almindelig Soldat. 

- Hvor mange Sabotører _ var der i Jylland? 
- Der var 15.000 instruerede Folk alene i Jyl-

land, deriblandt ogsaa mange Kvinder. Der er et 
gammelt Ord, der siger, at naar Kvinder er gode, er 
de bedst. Det har vi maattet sande. De har været Ku
n,rer og Hjælpere for vore Telegrafister og har i det 
hele taget ydet fortrinligt Arbejde. Det virker jo ikke 
Spor paafaldende, at en ung Pige med hvid Studenter
hue cykler rundt fra By til By om Sommeren. Vel? 

- Hvordan var Arbejdet ellers organiseret? 
- I Foraaret 1944 gik jeg, efter Ordre fra Gene0 

ralkom1nandoen, i Gang med at arbejde i den jyske 
Modstandsbevægelse. Det skete i Begyndelsen i intimt 
Samarbejde med Godsejer Juncker paa Overgaard. 
Andre ledende Personer var Kaptajn C. G. SchiØller, 
OberstlØtnant Feddersen, Oberstløjtnant C. C. Lar
sen, Løjtnant R. G. Petersen, -Premier!Øjtnant Iversen 
og Kaptajn Hpjland Christensen m. fl. Jylland blev 
delt i de tre nu saa velkendte Hegioner, der lededes 
af de nævnte Officerer. Hertil kommer »Toldstrup << , 
Pn sa>rliff Forsyningsafdeling, der lededes af et Tre
mandsraad, som var udpeget af de tre store Grup
per indenfor Modstandsbevægelsen: Kommunisterne; 
D\msk Samling og Ringen. I Hovedkvarteret, der na
turligvis maatte være af en yderst flygtig Beskaffen
hed, va'r mine nærmP.st.e Medarbejdere Overbetjent 
Bill Elmpe og hans unge Frue; de gik under Navnene 
»Mikkel« og »Louise«, og de har flere Gange klaret 
en vanskelig Situation ved at give Rollen som et ual
mindeligt nyforlovet Par. Endvidere »Pastoren << , alias 
Kaptajn Jprgen Helk, hvis fremragende Evner som 
Faldskærmsspringer har yær~t af stor Værdi for os. 
- Jeg skulde jo have Mulighed for af komme i For-



-
b1ndelse i-ned 1ndl!l Hl Per:;uner hver Dc1g, ug Jet 
~ki::-te paa dr>n M::ir1<ir-, nt v i i Aarhm; hnvdP Pn Mand. 
kaldet »Urværket«, der to Gange hver Dag sørgede 
for »Kontakt« med disse 1''olk, rundt om i Byen, paa 
Gadehjørner, i Parker. Efter »Postgangen<< traadte 
han i Forbindelse med en Mand, der igen et Sted ude 
paa Landet »tilfældigt« traf en anden Mand, og han 
var den eneste, der vidste, hvor Hovedkvarteret var. 
Denne Mand saa ikke Spor illegal ud, blot en simpel 
Bondemand med en Kurv Æg paa Armen eller en 
Kvie paa Slæb. Dette System gav betydelig Sikker
hed og muliggjorde, at Hovedkvarteret kunde flyttes, 
uden at Forbindelserne sinkedes, og takket være den
ne Kæde kunde vi flytte rundt indenfor en Radius af 
indtil 25 km fra Aarhus uden at vore Forbindelser 
mærkede det. 

- _Blev Kæden aldrig sprængt? 
- Kun af Sne! 
- Systemet maa have krævet uomgængelige For-

holdsregler? 
- Ja, jeg husker, at en Herre, der kom hertil fra 

København, og som havde glemt Stikordet, af Louise 
paa blideste Maade fik at vide, at det var absolut nød
vendigt at rejse tilbage til København og hente det. 
Det hjalp forøvrigt paa Hukommelsen. 

- Er vigtigt Led i Kæden var Kvarterværterne? 
- Ja, og et ganske uundværligt, idet jeg ved Kvar-

terværter forstaar baade Folk, der husede Personel, 
og Folk, der husede Materiel. Det var frygtløse Men
nesker, utrættelige i deres Hjælpsomhed, ganske uim
ponerede af Gestapo og brændende af Lyst til at 
komme endnu dybere »ind i noget«. Man bØr ikke 
glemme, at de i Virkeligheden var meget mere »inde« 
end de Folk, som de gav Husly. De var bofaste, hvor
imod vi andre trak bort, saa snart vi kom ind i den 
Skygge, som Gestapo altid k11stede foran sig, og naar 
vi blot var 200 Meter borte, var vi ikke mere udsat, 
end vi havde været Dagen før. 

- Har de jyske Præster ikke spillet en fremtræ
dende Rolle som Kvarterværter? 

- Præsterne har været storartede Folk. En Præst 
i en østjysk Købstad bad i Kirken for de Folk, der 
kæmpede aktivt for Danmarks Befrielse, og i en anden 
jysk Kirke har jeg siddet i Menigheden, mens min 
Vært stod paa Prædikestolen og sagde omtrent saa
ledes: » Vi har nu været bØjet under Urettens Aag i fem 
lange Aar. Kun een Ting kan befri os, og det er 
Kamp.« Som bekendt er vore Præster ualmindeligt 
Jaarligi lØnnede. Men intet er suo gult, uden at det 
under visse Forhold kan være godt for noget. Præ
sterne har nemlig ikke Raad til at holde Pige, og det 
er en stor Fordel, naar Præstegaarden huser Folk, 
der er ivrigt efterstræbt af Gestapo. 

- Har Generalen selv været inde i Gestapos 
Skygge? 

- Ja, det har jeg ikke kunnet undgaa. Jeg maatte 
engang hoppe ud af et Vindue ved Nattetid, og en 
anden Gang kom jeg for Skade at aftale et MØde med 
en Gestapomand o~er for en Kirke i Vejle. Jeg ude
blev fra Mødet. 

- Fik Meddelelsen om, at Tyskerne vilde benytte 
Jernbanegidsler, Indflydelse paa Jernbanesabotagens 
Omfang? 

Sprængladning udlægges af »BOPA« i Nærheden af H ellerup Station. 

- Nej. Vi maa ikke glemme, at det var Krig, og 
man kan ikke fØre Krig uden· at risikere egne Tab. 
Det vilde være udelukket, at vi af den Grund kunde 
standse J ernbanesabotagen, for dermed vilde Tyskerne 
jo have sejret. Men vi gjorde alt, hvad der stod i vor 
Magt, for at føre denne Krig paa en saadan Maade, 
at den ikke kom til at ramme vore egne mere end 
nødvendigt. Det skete bl.a. ved Forsinkelse af Spræng
ningerne, saa at disse først fandt Sted under ottende
niende Vogn, eller ved at forstærke Angrebene paa 
Skinnerne. Saa vidt jeg ved, kom det aldrig til at 
gaa ud over danske Gidsler, og forøvrigt var det saa 
besværligt for Tyskerne, at de tabte Lysten til at fort
sætte og standsede Gidseltransporten, da der var gaaet 
tre Uger. 

- Og hvilke Opgaver skal løses i den nærmeste 
Tid? 

- Vore Folk udfører overalt Arbejder, der, om 
de end ikke er saa interessante og spændP-mfo, saa 
dog er lige saa nyttige og desværre ikke helt ufar
lige. De rydder op efter Tyskerne. De ordner og be
vogter det efterladte Materiel, bl. a. de store Ammu
nitionsoplag; ogsaa paa denne Front er der dØde og 
saarede. Vi har Grund til at være stolte af denne Ung_ 
dom, der satte alt ind for at sikre Danmarks Frem
tid. Nu skal Danmark til Gengæld gøre alt for at 
sikre disse unges Fremtid. Det vil ogsaa ske. Jeg hu
sker, at jeg for nogle Dage siden gik ind i et Apotek 
i Kolding for at søge udleve1·et lidt af en Medicin, 
:;om ellers ikke er til at opdrive her i Landet. Jeg var 
civ-il, men med Armbind. Den unge Dame, der eks
pedereu.e mig, gik ind bagved, og lidt efter hØrte jeg 
hende sige varmt og indtrængende:,»Jamen, Hr. Apo
teker det er en Frihedskæmper ... « Jeg fik Medi
cinen! Mon ikke denne lille Solstraalehistorie bedst 
af alt giver Udtryk for vort Folks Indstilling til 
Frihedskampen og dcn3 Mænd? 

Et Kirkeur slog ti. Den sidste Bus rullede ned over 
den sporvognstomme BanJ=gaardsplads. MØrket for
tættede sig under Træerne i Raadhushaven. Et Par 
unge Mennesker stod og vurderede de Saar, det sid
ste Hipoattentat havde slaaet i Raadhusets hvide Mure. 
Det glimtede svagt i de Frihedskæmperes Vaaben, der 
stod paa Post foran Hovedkvarteret. 

- Vi vil tænde Lys, sagde Generalen. 
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Indgangen til den tyske Kæmpebunltcr ved Aarlms: 

DEN TYSKE 

KÆMPE-BUNKER 
VED THORS l"IØLLE I AARHUS 

Tyskerne har været vel forberedt til at kæmpe i 
Danmark. Efterhaanden som de tyske Styrker 

drager sydpaa afsl.Øres de store Anlæg, som hidtil har 
været strengt skjult for danske Øjne. Blandt disse 
Anlæg er ogsaa en Kæmpe-Bunkers ved Thors MØlle 
i Aarhus. Her har det tyske Luftforsvars Kommando 
haft sin i>Gefechtstand« - sin Kommandopost. 

Den store Bunkers er omhyggeligt camoufleret. Den 
er gravet fuldstændig ned i Skovbunden, og der er 
Underskov over den. Indgangen og Nødudgangene er 
dækket af store Net, saaledes at man intet kan se 
fra Luften. Men det var i.Øvrigt ligegyldigt, for Eng
lænderne vidste nøjagtigt, hvor Kommandopladsen 
var! 

Væggene i den store Bunkers er knapt 2 Meter 
tykke, og Loftet i de livsvigtige Dele af Anlæget er 
op til 3 Meter tyk Beton. 

Lige indenfor Døren findes €t Skydeskaar, hvorfra 
Besætningen kan beskyde Folk, der vil trænge ind. 
Alle Ydervæggene kan i.Øvrigt sættes under elektrisk 
Højspænding, saaledes at det er direkte livsfarligt at 
røre dem. I det f Ørste Rum finder man Luftkondi
tioneringsanlæget, som - drevet af det indbyggede 
Elektricitetsværk - kan forny Luften i de underjor
diske Rum og om nødvendigt rense dem for Gas. Her 
i de ydre Afdelinger findes ogsaa et stort Central
varmeanlæg, som nok kan være nødvendigt i de un
derjordiske Anlæg. 
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Saa fØlger Opholdsrum i forskellige Etager, alle 
lukket med gas- og brandsikre Døre af svære Staal
plader. Overalt hænger der Skumslukkere, saaledes at 
en Brand hurtigt kan bekæmpes. Gennem de lange 
Gange kommer man forbi Materielrum, Værksteder, 
Toiletter frem til et MØrkekammer, hvor fint foto
grafisk Materiel har været til Raadighed. Her staar 
endnu en Filmsoptager og en Foreviser, vel sagtens 
anvendt til Underholdning for Mandskabet. 

Derefter nærmer vi os den store Bunkers centrale 
Del. Over os er 3 Meter Beton og 4-5 Meter Jord. 
Her finder man Fjernskrivercentralen, der har stap.et 
i direkte Forbindelse med Overkommandoen for Dan
mark. Ad en Dør herfra kommer man ind i Telefon
rummet. Her er indrettet en halv Snes moderne· Tele
fonboxe med Danmarkskort og med Felttelefoner. 
Paa Døren staar malet, hvad Boxen rummer af di
rekte Ledninger. En har haft. Forbindelse med Syd
jydske Kommando, en anden med Nordjydske, en med 
Silkeborg, en med den lokale Fluko for Aarhus -
Fluko er Forkortelse for Flugkommando - og en 
anden med Sjælland. Her har de tyske Telefon-Hel
ferinnen modtaget Meldinger fra alle Egne af Landet 
og videregivet Chefens Ordr:e til de utallige Luft
værnsbatterier, Luftmeldesteder og Lytteapparater 
samt Lyskasterbatterier, der har været anbragt Lan
det over. 



Ved Siden af Telefonrummet er en :.ærlig Du.ls. an
bragt til Radiomanden, som herfra har kunnet sende 
Meldinger, hv1s Telefonen skulde glippe, og som sam
tidig har kunnet skabe traadlØs Forbindelse med de 
hØjere Instanser i Tyskland. ~ 

Alle disse Rum grupperer sig omkring selve Kom
mandorummet, som er ganske imponerende. Herfra 
har hele Afværgekampen mod de allierede Luftstyr
ker, der er fløjet ind over Danmark, været ledet. 

De tre af Væggene er dækket af Kort. Ved et langt 
Bord i Midten har Chefen siddet med et helt Register 
af Knapper og Kontakter foran sig. Ved deres Hjælp 
har han givet de forskellige Stillinger rundt om i 
Landet Tilladelse til at give Ild, til at aabne for Lys
kasterbatterierne, o. s. v. Han har herfra med to HjæL 
pere dirigeret Ordrene om Flyvervarsling eller »Fli
geralarm«· - herhjemme kaldet Alarmtilstand o. s. v. 

Kortene er det interessanteste ved Bunkeren. Den 
ene Væg dækkes af et almindeligt Kort, der viser 
Jylland, Nordtyskland samt Holland og Belgien. Man 
maa erindre sig, at samtidig med Kommandoens ak
tive Arbejde har der ogsaa været en vigtig Luftmelde
tjeneste at rØgte - herfra har man kunnet lede Mel
dingerne til Tyskland om allierede Flyveres Indflyv
ning i Retning af Tyskland. 

En anden Væg er dækket af Kort, der.viser de tyske 
Kampforberedelser i Danmark. Man ser her aftegnet 
de tyske Forsvarslinier i Sønderjylland - tre befæ
stede 2ioner med Angivelse af de Afdelinger, der har 
ligget parat bag Stillingerne. En nærmere Beskrivelse 
af disse Liniers ForlØb, af Regimenternes eller Divi
sionernes Placering og af Reservepanserstyrkernes 
Kvarterer kan paa nuværende Tidspunkt ikke gives. 
Kortet er blevet affotograferet, saaledes at den danske 
Generalkommando kan faa det til hurtig Undersøgelse, 
og indtil denne Undersøgelse er sluttet, maa der be
vares Tavshed om Kortet. 

Væggen lige foran Chefen - den tredie Kortvæg -
er af matteret Glas. Paa Glasset er malet Kort over 
Danmark. 5-6 Stykker findes _her, og de har haft 

I 
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En Væg i Kommandostationen. 

Detaille fra Kortet til højre paa Billedet af Kommandostationen. 
De tre Linier over Sonderjylland ,·iser de forskellige Forsvars
stillinger, endvidere er indtegnet, hvilke Formationer der skulde 

deltage i Kampen. 

hver sit Formaal. Et viser de forskellige Luftkredse, 
som Tyskerne havde oprettet, og som bar Dyrenavne: 
»Flagermusen<<, »Bøflen« o. s. v., et andet viser blot 
Landet, et tredie skal bruges under »Erdekampfe in 
Danemark« o. s. v. 

Bag Glaskortene er der anbragt Projektører, som 
kaster deres Lys ind mod en hvid Væg, saaledes at 
Kortene er jævnt belyst bagfra. Ad en Løbegang, som 
har været anlagt mellem Kortene og den reflekterende 
hvide Vægflade har Hjælperne gaaet. De har faaet 
deres Ordrer pr. Telefon fra Meldestuerne, og har 
derefter ved Hjælp af Oliekridt tegnet de engelske 
og amerikanske Flyveres Ruter ind paa Glaspladen, 
hvor Kommandostaben har set Kridtstregerne .som 
farvede Linier, der voksede frem. 

Kommandanten har saaledes hele Tiden gennem fØl
gende Led: LuftmeldeobservatØrerne, de lokale Afde
linger, Telefonstuen og Korttegnerne hele Tiden kun
net se, hvor de allierede Flyvemaskiner befandt sig. 
Systemet har været saa vel udbygget, at Chefen fak
tisk har haft sine Øjne alle Steder i Danmark paa 
een Gang. 

Til denne store underjordiske Bunkers hØrer et lige 
saa fint udfØrt og lige saa grundigt sikret Radiosender. 
Anlæg, som suppleret med to andre Radiosendere i 
Aarhus - ved Galgebakken og ved FrederikshØj -
har været i Stand til at dække hele Danm;irk. HPr 
findes ogsaa de to Støjsendere, som har gjort det saa 
vanskeligt for Aarhusianerne at hØre den engelske og 
den amerikanske Radio. 

At Tyskerne har været forberedt paa at yde haard 
Modstand i Danmark viser ikke alene de fatale Kort 
i Kommandorummet. Det ses ogsaa deraf, at . der i 
Fæstningerne var anbragt store Drikkevandsbeholdere 
m1~d Paaskriften: Drikkevand, Misbrug er strafbart 
Man har været forberedt paa Belejring! 
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- kan Ænytw og /:nyttes og knyttes 

ALL.E ARTER AF 
MIL-IT ÆR EFFEKTER 
Huer ~ Knapper - Lædertøj etc. 

·t14t;ø« 
Guldtrækkeriet 

DANMARKS 
KONGER ,-~ 

ET NATIONALT STORVÆRK 

Se det hos 
Veres 13oghandler I 

JESPER-SEN OG PIO 

HINDSBERG , 
FLYGEL- OG PIANOFABRIK 

KGL. HOF-LEVERANDØR 

BREDGADE 34, KØBENHAVN K 
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~aillorg Stiftøtibenbt 
PRO V INSENS ÆLDSTE DAGBLAD 

F. L. SM I DTH & CO. A/s 
ingeniører og Maskinfabrikanter 
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Frihcdokæ mpeinc er F ull< l all e Ald re. Iler e r 
1''ø1·or cn for en af Posterne . 

.N o.1tde.Wtapa...s . .stø.h.ste. 

FLYVEPLADS 
.eh. kn.sk 

FLYVEPLADSEN VED SKRYDSTRUP BESAT AF DANSKE FRIHEDSKÆMPERE 

- Bare ikke nervøs; der er Bomber under alle 
Banerne! 

Det var Pølsemager, Gruppeleder Londorff fra Ha
derslev, der fr:emsatte denne beroligende Udtalelse, 
netop som v i satte os op i Bilen hos ham for at tage 
ud paa en Køretur ad Skrydstrupflyvepladsens 32 km 
lange Rollbane. Vi kom alle velbeholdne tilbage til 
den lille sorte Blokhytte, der huser hans Holger
Danske-Gruppe, og ved nu, at den 9800 Tdr. Land 
store Flyveplads ved Skrydstrup egentlig ikke er en 
Flyveplads, men et militariseret dansk Landskab. 
Gaarde, Huse, Køer og Heste, Græsjord, Gadekær, 
Tørvemoser, Kæmpe,hØje og Skove - alt tjentr et 
militært Formaal eller dækker over et eller andet, 
der ikke kan taale at blive set fra Luften. 

I selve Landsbyen Skrydstrup noterede jeg tyske 
Gadenavne som »Schmiedeweg« og »Buttersteg«. 

Endnu i Slutningen af Maj var disse Skilte ikke 
fjernet . 

Hver eneste Gaard var Kantine eller Kaserne. In
genting var i Virkeligheden det, som det saa ud til 
at v ære, heller ikke de Træflyvemaskiner, som Ty-

skerne havde stillet op som >> Narresutter << ovre ved 
Skoven. En tysk Flyverofficer beklagede sig til en 
dansk Arbejdsformand over, at Englænderne aldrig 
skØd paa de falske Maskiner, men altid paa de rigtige. 

- Mærkeligt, henkastede Arbejdsformanden. 
Saa kom Kapitulationen. Den første Frihedskæmper, 

der indfandt sig paa Pladsen, var Arbejdsformanden. 
Et Øjeblik efter stod han overfor den tyske Flyver
officer. 

- Ach so, bemærkede denne, nu forstaar jeg bedre, 
hvorfor Englænderne aldrig skØd paa vore Træ
maskiner. 

Flyvepladsen har kostet den danske Stat 80 Mill. 
Kr. 4000 Mand har paa et vist Tidspunkt været be
skæftiget med Jordarbejderne; alle Egnens Beboere 
maatte fraflytte deres Ejendomme og har i Erstatning 
faaet udbetalt store Pengebeløb. Hele Landsbyer er 
blevet evakuerede. 

Nu er Landmændene ved at vende tilbage til deres 
Jord, ikke som Ejere, men som Forpagtere under Sta
tens Jordlovsudvalg, der har overtaget samtlige Ejen
domme. Nu er det Saamaskiner og ikke Bombeflyvere, 

Tyske Jagere m ed a fmonterede Propeller. 
I fo r res t e R æk ke F oche Wulff 190, i anden 
R ækk e Messerschmitt 109. - I Baggrunden 
en camoufleret Flyvemaskinestart plads , skær 
met nf Jord volde , dækket af Net. De var sp redt 

langs hele Flyvepladsen s Omkreds. 
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Lange Rækker af Ju 88 c-6. Natjagere. Bemærk de fire 
»Føl ehorn <, l Næsen. Dot or Apparater til Radlololmllsc 
ring af de fj endtlige Luftfartøjer under Luftkamp om · 
Natten. 

der kører paa S~artbanerne. Nu er det Frihedskæm
pere og ikke Tyskere, der bevogter de Millionværdier, 
der er opbevaret her, kostbare Militæranlæg, Jern, 
Traad, Træ, Cement, Mursten, Tømmer fra den Øde
lagte Bevtofte Plantage og bl. _ a. ogsaa 150 tyske 
Flyvemaskiner, uden Propel og Sideror, der som stæk
kede Fugle staar opmarcheret paa Pladsen. 

Endnu gaar 1000 tyske afvæbnede Flyvetropper 
rundt i Skrydstrup By, og 1000 graaklædte »Blitz
madchen« plukker Blomster langs Rollbanen. 

Flyve hjem kan de ikke. 

CHR. J. HEV 
OTTO PETERSE_N & SØN 

T oba ksfi rma 
Grundlagt 1855 

THEODOR PETERSENS E,FTF. A/s 
HOLBÆK 

Ca_rl Thomasen.' s Eftf. 
København 

Claus Eskildsen 

Veste,gade 5, Telf. 539, Odense 

Husholdningsvarer, Isenkram. Blas 
Porcelain - Nilfisk Forhandler 

• Laverandar til offe~flige og privaie ln'Jfitutioner ... 

DANSK GRÆNSELÆRE 
Denne Bog er givet til det dansk; Folk 
som en enestaaende Vejledning til Por
staaelsen af Grænselandets og dets Be
folknings sammensatte Natur og Historie. 

En bedre dansk Bog findes ikke 

25.000 F:xpl. hft. 5.00 indh. 7.00 

C. A. RE IT Z ELS FORLAG 
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Vestlollands 
Forenede Trælastforretninger A/s 
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Den 
danske 
Brig·ade bevogter Grænsen 

E n afrevet. tysk Skulderstrop ligger i Rendestenen 
ved Siden af en tom »Wild-Woodbine« Cigaret

æske fra H. 0. Wills i London. VE!jgrØften driver med 
bulede Gasmaskehylstre, Feltflasker, flaaede Cykler 
og Iskageemballage. En purung engelsk Soldat sidder 
paa Køleren af en Panservogn og polerer nænsomt sin 
Kærestes Billede, der er i Glas og Guldramme, en 

anden Tommy sidder paa Ryggen af en let forvildet 
tysk Hest. Han søger at berolige den. Den skal til 

Opsamlingsfolden. Et Par danske Betjente og 3-4 
»Parachutes<< kontrollerer den gennemgaaende Trafik. 

De spiser mange Iskager. Men de er der. Turistbusser 

kører Folk til og fra, Børnene leger i Græsset, Mor 
har Termokaffe med. Af og til kommer 2-3000 mar

cherende tyske Tropper forbi, velgaaende Folk, der 
har Kærrer og Legevogne i Bagtroppen og en bleg, 

tavs Befalingsmand i Spidsen. En halv Time efter 
igen en afvæbnet Kolonne, og igen en. Børnene leger 

uforstyrret i Hegnene, Englænderne tænder Baal og 
koger Mad. Ingen ser Tyskerne. 

Dette er Billedet af Krusaa en E~ermiddag i Maj 
1945. 

Vi drejede ·til venstre i Krydset ad Vejen til Graa

sten og Sønderborg og passerede de store Parkplad
ser, der ligger i umiddelbar Nærhed af Kr:usaa. En 

Hos Oberst Jielge Bennike i 
den danske Brigades Hoved
kvarter ved Kollund. 

Hjemmetyskers og Værnemagers Jorder er beslaglagt 

og tjener nu som Opsamlingssted for tilbageholdte 

»tyske« KØretØjer, baade mot?r- og hestetrukne, og 
andre Arealer benyttes som Tumleplads for andre 

Hundreder af danske »Værnemagtsheste«, der efter
haanden igen føres _Nord paa til Kolding, hvor de 

sælges. Vognparken kan maaske bedst karakteriseres 
som et lille, nyt »Dunkerque<<, en fantastisk Ophob

ning af tysk Transportmateriel, lige fra Trækvo~e 
og Cykler til Traktors paa Kæmpehjul og gode dan

ske Rutebiler, der er camoufleret indtil det helt uken

delige. Heldigvis har "Scotland-Yard« i Krusaa, Dan
force's Kontrolafdeling, en fint udviklet Sans for, 

hvad der er dansk, og hvad der er tysk, og Motorblok
kens Numre har Tyskerne glemt at fjerne. Desværre 

er ikke mange Personvogne anvendelige, idet Ty

skerne udfoldet: stor Opfindsomhed i Retning af at 

sabotere Materiellet. Kort fØr Grænsen lukkes Olien 
ud af Motorerne, og ved Afleveringen er Maskineriet 

brændt sammen; Ratlaase slaas ind, og Instrument
borde knuses o. s. v., o. s. v. 
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-Hos Oberst Bennike 1>aa Kollund Kurhotel. 

Turen langs Flensborg Fjord giver et gribende Ind

tryk af Nederlaget. i a l dets Vælde. Fra Flensborg 

By og ud til RØnshoved er Fjorden opfyldt af Skibe, 

der som forpjuskede SØfugle har søgt Ly for Stormen. 

Der er J{ele, halve og kvarte Skibe, Motorskibe, Dam

pere og Firmastere, Skibe med Folk og Skibe uden· 

Folk, d_øde og levende Skibe, Titusinder af Tons Ton

nage, skyllet op ved Danmarks Sydgrænse. Hist og 

her stikker en sænket Undervandsbaad Stævnen op 

over Havoverfladen. 

Nedkørslen til Kollund Kurhotel flankeres af Bri

gadens Køretøjer, typiske svenske Motorcykler, Per

sonvogne med Teksten: Stockholm- København, og 

Lastvogne, der er dØbt »Madelon« og hvad nu ellers 

kØnne Piger kan hedde. 

I en Samtale med Oberst Bennike, der er Chef for 

Danforce's Devogtningsstyrker, blev der gjort Rede 

for Brigadens Opgaver ved den danske Grænse. 

- Det er vor Hovedopgave, udtalte Obersten, at 

spærre Grænsen i l).ele dens Udstrækning for at for

hindre ulovlig Færdsel. Vi raader over to Batailloner, 

der er delt i to Hovedafsnit : et vestligt, der har Ho

vedkvarter i Tønder, og et _østligt, der har Hoved

kvarter i Kollw1d. Mandskabet er indkvarteret rundt 

om hos Befolkningen, dog med Undtagels·e af en lille 

Styrke, der hØrer under min Stab paa Kurhotellet. 

Forplejningen af Styrkerne foregaar ved Kompag

nierne, der hver raader over en KØkkenv_ogn, som 

bet jenes af 5 Lotter. 

Afspærringen etableres ved faste Poster paa Vejene 

og ved Patruljer mellem disse Poster. Den vigtigste 

Station har vi ved Krusaa, idet den stadige Strøm af 

tyske Tropper, der passerer Stedet, kræver et ikke 

helt ringe Antal af vore Folk. Brigaden besørger Be

vogtningen paa den danske Side af Grænsen, Englæn

derne paa den tyske Side. 

- Der findes bestemte Regler for, hvad Tyskerne 

maa tage med ud af Landet? 

- Ja, og Bestemmelserne overholdes meget n_øje, 

hvad den store Vognpark er et slaaende Bevis paa. 

Vi tilbageholder ca . 80 Heste om Dagen, og der kon

fiskeres store Pengebeløb. · 

- Har det været nødvendigt at skride aktivt ind 
:J;rerfor Tyskerne? 

- Efter Bestemmelsen skal Tyskerne bivouakere ,._ 

langs Vejene, dog saaledes, at de maa rejse Telt ind

til 100 m fra Vejene. D et er hændt, at de har slaa,.et 

sig ned i Gaarde og Huse, og kun i disse Tilfælde har 

det været nødvendigt for os at gribe aktivt ind. 

Se Billecltekst~rne paa n æste Side. 



Den danske 
Brigade 

bevogter Grænsen 

1 T ysk Kolonne passerer den engelske 

Post '-'.ed Krusaa, 

2 Losseplads ved Krusaa for Køretøjer, 

som den danske Brigade har frataget 

de tyske Tropper ved Grænsen . 

3 Her seler Brigadefolkene H estene, 

som de har frataget T,·skeme. -

Det kneb med at skaffe Folk, der 

havde Forstand paa de Dele" 

4 Genkendte Gestapo-Folk er blevet 

pillet nd a f tysk Kolonne paa Mm·cll 

o\·e.r Grænsen . 

5 En Bevuglningspatrulje ryltker ud 

omtrent m ed Solopgangen. 

6 Ihe1· Di! i dt lyske H"olonncr blev 

omhyggeligt undersøgt - og de danske 

])lev holdt tilbage, 

7 Den danske Bl'igade har ved hvert 

Kompagni's Køkke11vogne 5 Lotter. 
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AMERIKAS 
UDENRIGS

POLITIK 
var don første frie l3og. - Om kort 'rid udsendes: 

Sumncr Wcllcs: AFGØRENDE AAR 
Heri skildrer den tidligere amerikanske Viceudenrigsminister 
Aarenc omkring U. S. A.s Indtræden i Krigen. I-Ian beretter 
bl. n. udforligt om sin Rejse til Europa, hvor han havde nogle 
hojsl inleressante Samtaler med Hitler, Guring, Hess, Rib• 
ben trop. Mussolini, Churchill og mange andre . Ca. Kr. 13.50 

T'icn Chiin: LANDSBY I HØST 
En Roman der med den kinesislc-jnpanskc l,rig som Bag
grund" skildrer E..incscrcns .Renktion over. for l\.mnpen, Kær
ligheden og Doden. Man tillægger den stor Betydning i de 
Bestrzbel scr, der er gjort. l'or at s:imlc del kinesiske Folk 
i [,ampen mod de japanske Undertrykkere. Ca. Kr. 10.00 

Wanda Wasilcwska: REGNBUF.N 
En sandfærdig og d erfor rystende Roman om Tyskernes Be· 
sættelse ur Ukraine, der er sy mp to mulisk for deres Volds· 
regime o,·er hele Europa. Cdkorn illegalt i forkortet Udgave 
under Titlen "Jærlegnct". Ca. I{r. 8.7tj 

Vasilij Grossmau: FOLKET ER UDØDELIGT 
Mnaske den bedste Bog, om Rusfands beundringsværdige 
Komp mod N1tzisterne. Forfntteren , der er en af " Røde 
Stjerne" s føren ,1 e Penne, hnr clelt11gd nktivt i Kampen lige 
fra Begynd elsen af Hitlers Invasion i Rusland. Ca. Kr. 7.75 

SAMLERENS FORLAG 

HEM PEL'S ·sKIBSFARVER 
OVERALT 

bruger kun 

Grundlagt I i) J 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 32 KØBENHAVN K 

CENTRAL 3 3 7 1 

BOGTRYK. J)YBTBYK. CL1CBEEB 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABR IKER 
K Ø B E N H AV N F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

\._ ______ _ 
0,9 Watt 
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Den danske Overborgmester i Flensborg. I. C. llføller. 

D et ~r mere end 80 Aar siden, en dansk Mand har 
ledet Flensborgs Kommunalforvaltning. Mens 

Byen endnu var da_nsk, var det givet, at danske Bor
gere indtog de ledende Poster i Bystyret. Sidst var 

saaledes Kammerherre v. Rosen Overpræsident i 
Flensborg, og ved hans Side sad andre danske Em

bedsmænd. 
Men med Krigen 1864 blev alt forandret. Der blev 

valgt en Overborgmester paa Livstid, og Valget skulde· 

stadfæstes af den prØjsiske Konge. Den nye Valg

maade bevirkede, at den danske Befolkning ikke 
kunde gøre sig gældende i Forhold til sin Styrke. 
Helt op til Verdenskrigen sad dog danske Mænd 

Borgerrepræsentationen, bl. a. Gustav Johannsen. 
4. Maj 1924 indvalgtes 7 danske Flensborgere 

Byens Raad, men i 1934 fjernedes - i Henhold til 

det nazistiske »Førersystem« - hele den folkevalgte 

Borgerrepræsentation. Efter at man officielt havde 
søgt Føling med Rigsregeringen, udnævntes et Antal 

l>kommunale Raadgivere« og blandt disse var to dan
ske, Grosserer I. C. Møller og Red. L. P. Christiansen. 
Disse to Mænd har siden sØgt at varetage Byens og 

paa samme Tid særlige daµske Tarv indtil Sammen

bruddet. 

l\'IØdet paa Raadhuset. 

Tirsdag 15. Maj 1945 om Formiddagen blev Grosse

rer I. C. Møller kaldt op paa Flensborg Raadhus, hvor 

Hos den danske 
OVERBORGMESTER 
I FLENSBORG 
den engelske Kommandant :vilde træffe en Ordning 
vedrørende Kommunalforvaltningens Ledelse i Besæt

telsestiden. Under en kort Konference blev Grosserer 
Møller anmodet om at varetage Posten som Overborg

mester, mens Fabrikant C. C. Christiansen og Lærer 
Fr. Drews beskikkedes til Borgmestre. 

Overborgmester Møller er 68 Aar, men stadig i 
Besiddelse af en frodig og stærk Arb~jdsevne. Han er 

Næstformand for de danske Sydslesvigeres Fællesraad 
og tager livligt Del i Byens danske Foreningsliv. »Folk 

øg Værn«s udsendte Medarbejder har i Flensborg be
sø'gt Overborgmesteren, der bl. a. udtalte: 

- Dagen efterMØdet med den engelske Kommandant 
samlede jeg hele Raadhuspersonalet i den stor e Sal, 
hvor jeg satte 'cti>t inrl i rlP.n nyP. Rihrntion og frem

hævede, at i Fremtiden skulde der hverken drives 

Parti- eller GrænsepuliLi.k paa Raat.lhuseL, nu sk.ult.le 
der arbejdes ene og alene for Byen Flensborg. Vort 

første Arbejde har været at ekspedere Flygtninge

strømmen og de udenlåndske Arbejdere. Et særligt 
Problem vil opstaa af Levnedsmiddelsituationen, idet 

det ikke tør forventes, at vi kan beholde de Rationer, 
vi faar tildelt i Øjeblikket. BrændselsspØrgsrnaalet er 
ved at blive akut. Privathjemmene er næste Vinter 

henvist til udelukkende at bruge Tørv eller Træ; i 

Øjeblikket har vi ingen Gas og kun een Time elek
trisk Strøm i Døgnet. 
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Udsigt over Flensborg. 

- Hvordan klarede den flensborgske Befolkning sig· 

ellers gennem den Tid, vi nu har gennemlevet? 

--, Vi har været langt bedre stillet end andre Byer 

i Tyskland. Størstedelen af Byens Borgere er beslæg

tet med Danmark og Angel, og derigennem har det 

været muligt at supplere de lovlige Midler. Flensborg 

er jo i Virkeligheden en rig By. Næsten ingen Huse 

Aalborg Amtstidende 
Nordjyllands store Dagblad 

- Bladet for By og Land! 

NAKSKOV 
SKIBSVÆRFT 
NAKSKOV DANMARK 
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er bomberamt, Industrien er intakt, og Byen ejer mo

derne Værker. Jeg tror paa Flensborgs Fremtids

muligheder, netop fordi den har saa gode . Forbindel

ser baade mod Danmark og de sydslesvigske Egne. 

Flensborg vil kunne være et Bindeled mellem disse, 

og den har altid været en stor Handelsby. Jeg tror, 

at den inden længe vil genvinde sit gamle Ry. 

Roskilde Dagblad 

Telefon 6 0 0 og 601 

!ndreg. Varemærke 

Byens og Egnens Blad 

PAPIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
llOOlIANDEL 

N. Olaf Møller 
Frederiksborggade 26 
Telefon Central 456 (il.re - lem - seks) 
(5 Ledninger) 



Den...,danske Vice-Borgmester i Slesvig, 
RVfmrl ,Toha.ns~n. 

Over Grænsen til 

SLESVIG 
BY 

Et Besøg paa de gamle Slagmarker ved I.sted og 
hos den nye danske Viceborgmester i Slesvig 

Fjernt fra Alfarvej, et Par Kilometer Nord for Isted 
By, bankede jeg paa Døren til et lille ensomt be

liggende Bondehus. En ung Pige lukkede op; ikke en 
Bondepige, men en Dame med Storbyteint og fine 
hvide Hænder, der staar til en Skrivemaskine. Jeg 
bad hende vise mig Vejen hen til Mindesmærket over 
Generalmajor Schleppegrell. Hun fulgte mig derhen. 
Undervejs talte hun meget, uopfordret, hektisk og 
nervøst: 

- Jeg bor i det gamle Hus, sammen med en ældre 
_ Kvinde og nogle SmaabØrn. Den gamle Mand, der 

værnede General Schleppegrells Minde er forlængst 
dØd. Nu er der ingen, der ser til Stenen. Men han 
gjorde det, den gamle Mand, og den danske Stat hæd
rede ham for det. 

- Kendte Iie ham? 
- Nej, slet ikke, jeg bor egentlig ikke her, ellers. 

Jeg er Kontordame i Konigsberg, men er kommen 
hertil som udbombet Flygtning. 

Denne Episode er betegnende for Tilstanden i Lan
det mellem Skelbækken og Kielerkanalen, der i Øje
blikket maa skaffe Husly for de 150.000 tyske Trop
per, der har forladt Danmark, for 3 SS-Divisioner, der 
har været der hele Tiden, og for et tallØst Flygtninge. 
kontingent fra Nord: og Østtyskland. Jeg .forslou', at 
ligegyldigt hvilken sydslesvigsk Dør, jeg end bankede 
paa, vilde der blive lukket op af Folk, der hØrte an
detsteds hjemme. 

Der var Soldater og Flygtninge paa alle Veje og 
ved alle Huse. De vandrede ind over Markerne, de 
stod og hang i Stalddøre og kikkede ud af alle smaa 
Gavlvinduer og Tagruder. De medede W!d Bredden 
af Aaer og søer eller travede blot Ørkesløst op og ned 
ad Landsbygaden med tomme Ansigter og ledige uan-

bringelige Hænder - - Slutningsapotesen til Myten 
om det stortyske Livsrum! 

Vi besøgte Monumentet over de faidne ved Sankel
mark, kørte ind over de gamle Slagmarker ved Isted, 
naaede igen Hovedvejen, hvor vi med korte Mellem
rum passerede Vragene og de forkullede Rester af 
tyske Rutebiler og Lastvogne, Følgerne af, at allierede 
Jagerflyvere lige indtil faa Timer fØr Kapitulationen 
beskØd tyske Transportkolonner paa de sØnderjydske 
Landeveje. 

Nu klatrer Børnene henrykt om i de rustne, for
vredne Chassisrammer og leger Kuk-kuk! 

Vi kØrte ind i Slævig og fandt en By, der havde 
Feber. Alt, hvad Slesvig ellers har at vise frem af 
udskaarne DØre, Smedejernsgitre, Roser og gamle 
danske Huse, druknede totalt i et Hav af Mennesker, 
civile og militære, Krigsfanger og Flygtninge, smaa 
Børn og Oldinge, unge Piger og Soldater. Alle euro
pæiske Tungemaal og alle Europas Uniformer var re
præsenteret; Byens egne Børn fyldte ikke meget i Bil
ledet. 

I Langgade passerede vi det gamle Hus, hvor Dansk
. hedens Forposter i Slesvig, Redaktørerne Jørgensen 
og Martin Lorenzen, i sin Tid havde til Huse. Vi saa 
op til de Vinduer, hvis Ruder Gang paa Gang er ble
vet knust af anti-danske Demonstranter under Afsyn. 
gelsen af Slesvig-Holsten-Visen om »Deutscher Sitte, 
hohe Wacht«. I Dag, i Maj Maaned 1945, staar Folk i 
KØ for saa hurtigt som muligt at blive tilmeldt den 
danske Folkegruppe! 

Hos den danske Viceborgmester. 
Jo, Slesvig har feber. Det føltes ikke mindst paa 

Raadhuset, den gamle slesvigske Stænderforsamlings 
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Mødested. Byens ledende Mænd kom og gik, eller 
r,~t.t,~r,, ltib; liv:, igl.ig" Fnrh,mdli11g"1, tl,•r lwrØi:!t-' 
Titusinder af Mennesker i den overfyldte By, blev 
fØrt og afsluttet. I en kort Pause mellem to Møder 
talte »Folk og Værn«s Medarbejder med Slesvigs nye 
Viceborgmester, Rektor, cand. theol. et mag. Svend 
Joliannsen, der sorri Danskhedens sydligste Forpost i 
disse Aar har haft store, ofte lammende Vanskelig
heder at kæmpe med. Men han holdt ud, indtil Gestapo 
sikrede sig hans Person som uønsket i det »tyske 
Folkefællesskab << . 

Den danske Folkegruppe i Slesvig sØgte Kontakt 
med de Allierede i samme Øjeblik, disse rykkede ind 
i Byen, og i Samraad med _den engelske Kommandant 
udpegede Rektor Johannsen den tyske Dr. Hinriclis 
til Borgmester; selv foretrak han at beklæde Posten 
som Viceborgmester. Dr. Hinrichs erklærede, at han 
paa alle Punkter vilde samarbejde med den danske 
Folkegruppe og bl. a. støtte en Tilbagevenden til Mo
derlandet, f. Eks. om 20-25 Aar. Ogsaa den stedlige 
Landraad (Amtmand) blev ved denne Lejlighed ud
peget af Rektor J ohannsen. 

-- Det var uforglemmelige Dage for den danske 
Befolkning i Slesvig? 

- Jå, der var en Jubel uden Ende. De fleste venter 
nu en snarlig Overgang til dansk Styre, men jeg har 
maattet berolige dem ved kraftigt at understrege, at 
en Øjeblikkelig spontan Tilslutning er uønsket, og at 
Befolkningen mange Aar igennem maa bevise, at den 
af sit inderste Hjerte Ønsker Overgang til dansk 
Styre. Den allierede Kommission har lovet at beskytte 
den danske Befolkning, dens Virksomheder og Ejen-

G,undlogt 1810 

Byens ældste og 5føfste Blad 

De nationale Problemer behandles udførligt i 

A/sSYDSJÆLLANDS KONSERVATIVE 
PRESSE 

Næstved Avis • Hnskv Avis · Vordingborg Avi s · Præst~ 
Aftenavis - Ringsted Avis • Møns Tidende 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- 06 GUMMIFABRIK 
Kjøbenhavn Køge 
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dom. Vi har faaet stillet Gottorp Slotskirke til Raa
diglw1l, 03 i ;'jØnLlagb hulJt vi den :Cprstc Gudstjonc□te 
de1·, med mig selv som Prædikant. Præsten fra Flens
borg kunde nemlig ikke komme frem hertil. 

- Hvordan forlØb Kampen for Danskheden her
nede paa denne meget udsatte Post? 

- Nazisterne er faret haardt frem mod den danske 
BefolkniI:1g, saa haardt, at vi paa et vist Tidspunkt 
maatte se vore Medlemslister skrumpe ind. Men vi 
har med Glæde og Stolthed set, at det ikke mindst 
var Arbejderbefolkningen, der holdt ud, at det var den 
ganske jævne Mand, som havde Mod og Mandshjerte 
til at bygge et nyt Danevirke. Vi er den slesvigske 
Arbejder megen Tak skyldig .. Det har været til stor 
Opmuntring for os, at vi nu har faaet fuld Tilslutning 
til at vælge til ledende Stillinger Folk, der har deres 
Rødder i Slesvigs Jordbund, og vi forstaar, ai der paa
hviler os den Opgave at lære den slesvigske Befolk
ning igen at rette Blikket mod Nord i Erkendelse af, 
at den Kurs, deres Bedsteforældre fulgte, var forkert. 

- Danskheden kan vist ellers ikke klage over Til
slutning? 

- Nej, der indkommer daglig Masser af AnsØgnin
ger om Optag_else · i den danske Folkegruppe. Men vi 
tager meget nøgternt og koldsindigt paa disse Anmod. 
ninger og anstiller i hvert enkelt Tilfælde en nØje • 
Undersøgelse af vedkommendes Forhold. 

- De smiler? 
- Aa ja, jeg kommer til a t tænke paa, at det ene-

ste Biografteater, der er aabent her i Byen, viser 
danske Sabotagefilm, og der er kun Adgang for Eng
lændere ... og Danskere! 

KRUSØE & CJO. 
Kalvebod Brygge 4 . København V 

r:. 3530 [7 Linier) - Wgslelefon : 247 (3 Linier) 

B.K. 

A/s Næstved Tidende 
Vordingborg Dagblad, Præstø Avis, Møns Daablad 

16.000 faste Abom..-nl<'r 



Krnnprin,;,:"t;;~j;ln ln,;;p1<'Pl'Pr 
lHusarkast''l-ncn .) 

-

B ·UBBA 

Jeg skal· ærlig indrømme, at jeg overhovedet ikke 
havde tænkt paa Maden som et Problem i Friheds
kampens Slutfase. Det havde derimod Svend, der var 
i samme Gruppe som jeg. Han havde stoppet alle 
Lommer med SmØrrebrØd med det Resultat, at dll 
vi skulde starte til Samlingsstedet, havde han næsten 
ikke Plads til Ammunitionen. Da vi havde opholdt 
os paa Samlingsstedet en Times Tid, var den imidler
tid gal, idet hans forvænte Mave begyndte at gØre 
Vrøvl, og uheldigvis kunde han ikke finde Madpak
ken, hvor han havde lagt den. Der var ogsaa andre, 
der var sultne. ~ 

Ja, hvad skulde vi have gjort uden Lotterne? I de 
fØrste Dage, hvor alt Mandskab var paa Tæerne Døg
net rundt, var der ingen faste Spisetider. Man put
tede i Munden, naar man kunde komme til det, hvad
enten man var sulten eller ej . Men sulten var man 
næsten altid, om ikke andet saa blev man det, naar 
man saa D. K. B.'erne komme med de bugnende 
Fade. 

Der var kun een Gang, hvor jeg saa, at en Lotte 
maatte gaa tilbage med noget paa Fadet. Det var hun 
vist forØvrigt meget ked af, men som en af Gutterne 
sagde, hvordan skal man kunne spise Smørrebrød, 
naar Pigen, der kommer med det, selv er lige til at 
spise? 

Den første Tid var Arrangementet meget primitivt. 
Maaltiderne blev indtaget i fri Luft. Der, hvor jeg 
ophnlrlt mig, rnflflttP. T.ottnne g'flfl <'t g-rnlt Stykk<' V<'j 
med de tunge Fade for endelig at se Maden forsvinde 
som Dug for Solen. Der herskede Travlhed baade 
blandt Frihedskæmperne og blandt Lotterne, og Mæn
nernes beundrende Blikke gjaldt ikke alene de krøl
lede Lokker, men ogsaa den Energi, som de graa
klædte Damer lagde for Dagen. 

Morgenmaden bestod til at begynde med af raa 
Havregryn med Mælk, og dette Maaltid var heller 
ikke noget Fænomen om Aftenen. Jeg hørte en, der 

aabenbart ikke var saa begejstret for de raa Havre
gryn, sige, at han snart begyndte at vrinske som en 
Hest, hvis Grynene ikke blev kogt. Men som bekendt 
er der lige saa mange Meninger om Mad, som der er 
Mennesker eller i alle Tilfælde Frihedskæmpere. Dette 
vidste Lotterne ogsaa, og det varede ikke længe, før 
man kunde faa baade raa Gryn og Havregrød. 

Lotterne klarede alt, og de gjorde det med et Smil. 
Selv ikke i de mest fortvivlede Situationer tabte de 
Modet. Naar der f. Eks. blev sagt, at der vilde komme 
20 Mand og spise, og der saa kom 40, var der egentlig 
Grund til at fortvivle, men det havde Lotterne ikke 
Tid til. I Stedet gav de sig til at mobilisere alle Knive 
og alle Brødmaskiner, og i Løbet af faa Minutter taar _ 
nede SmØrrebrØdet sig op i kolossale Bjerge for bag
efter at blive sat ind foran Kæmperne, der blot behø
vede at stoppe i Munden, hvad der jo ikke er meget 
Besvær ved, og hvis der var det, kunde man skylle 
ned med alt det Mælk, man Ønskede. 

Det maa iØvrigt være uanede Mængder af Mælk, 
der blev sat til Livs de første Dage, i alle Tilfælde 
bley der slæbt den ene Junge ind efter den anden. 
D. K. B.'erne gik ikke engang af Vejen for selv at 
tumle med dem, men saa en af Gutterne det, saa 
benyttede han Lejligheden til at vise sin Taknemme
lighed ved selv at bære Jungen paa Plads. 

Forresten var det sjældent at Lotterne var bange 
for noget, men et Eksempel kan dog nævnes, hvor 
rl0.r vflr vPd at eaa Panik i hPlf" T ,ottekompagniet: 

Som bekendt var Forholdene, hvorunder Maden 
blev lavet i Begyndelsen ret interemistiske. Somme
tider var Køkkenet beliggende i fri Luft og somme
tider i et Fabrikslokale. Det var paa et Sted som det 
sidste, at ovennævnte Episode fandt Sted. De graa
klædte var i fuld Gang med at nedbryde et fantastisk 
hØjt Bjerg af Kopper og Tallerkener, der skulde va
skes op for et Øjeblik efter atter at være tjenlige til 
en Opvask. Trods de Ørkesløse Udsigter til et lille 
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Smørrebrød . . . Smørrebrød . . . Smørrebrød. 

Pusterum gik Snakken livligt og hist og her lØd endda 
Sang og Fløjten. Pludselig gennemtrængtes Rummet 
af et Skrig af den Slags, som man ellers kun læser 

· om i kulørte Hefter, og en Stemme raabte: »Se, se!« 
Som paa Kommando sprang alle Damerne i -Vejret 

for at lande paa et Bord, en Stol, eller hvad de ellers 
kunde finde. Var det en Bombe, der var ved at eks
plodere? Nej, meget værre! Op fra en Skraldespand 
krøb en stor modbydelig Rotte, der skrækslagen over 
Skriget, der endnu gav Ekko i Lokalet, fo'r henover 
Gulvet. Det tog Lotterne et Stykke Tid at sunde sig 
saa meget, at de atter kunde køre lØs paa Stab1erne. 
Den Slags Hændelser var der aabenbart ikke givet 
Forholdsregler imod i Lotternes Uddannelsesprogr.am. 

Foruden at lave Mad, servere og vaske op, gik I.ot
terne heller ikke af Vejen for at gribe Naal og Traad, 
naar 0n af Gutt0rnP havde flænget Jakken. Det var 
ikke saa sjældent, at man saa en ung Pige sidde og 
sy, mens en uheldig Frihedskæmper sad ved Siden 
af og underholdt med sine Bedrifter. Det kan dog 
godt være, at nogle af Gutterne saaledes ikke opfat
tede en Flæn~e i Tøjet :;om et Uhclrl . DPrimorl lrnn 
det godt være, at Lotterne gjorde det. I alle Tilfælde 
har de paa denne Maade faaet fortalt b'aade Atten
taterne paa Langebro, Industri-Syndikatet og »Al
ways« i ny og forbedret Udgave. 

Efterhaanden blev imidlertid baade KØkkenforhol
dene og Spiseforholdene betydeligt forbedrede. Der 
faldt lidt mere Ro over det hele. Maaltiderne i snur
rende Biler blev ændret til Spisning i store lyse »l!'a
brikstutter<< eller Kaserne-Spisesale. Spisetiderne blev 
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veredes Middagsmad fra Kl. 12 til KL 14. Man følte 
det næsten som at komme paa Hestauration, hvor 
man bare sætter sig og kræver ind. Til Forskel for 
Restaurationen skal bare nævnes, at man ikke betalte 
Drikkepenge her . Et Smil var for Lotterne Løn nok, 
selv om man skulde synes at Smilet maatte være gaaet 
betydeligt ned i Kurs efter saa mange Dages Fest og 
Glæde. 

Forresten sparea e Lotterne ikke selv paa Smilene. 
Jeg nævnede fØr et Eksempel paa, at Lotterne tabte 
Sindsroen. Men Ret skal være Ret: I nogle Tilfælde 
har Lotterne stærkere Nerver end Frihedskæmpere. 
Jeg var saaledes meget imponeret over de Lotter, der 
stadig med et Smil paa Læben gik rundt og serverede 
i en Spisessl, hvor en af Gutterne en hel Time havde 
siddet ved Klaveret og Øv.et sig paa » Yankee-Doodle«. 
Onde Aander paastaar, at det er fordi Lotter ikke er 
musikalske, men jeg tror nærmere, at Smilene er Ud
tryk for Overbærenhed. 

Man har prist saa mange i Frihedskampen, men de 
færreste har skænket Lotterne en Tanke. Fra mange 
Sider har der lpftet sig Røster om, at D. K. B. kun 
var en Organisation, hvor unge Piger kunde faa Lov 
at bære en fiks Uniform. Dette er uretfærdigt. Der 
skal nemlig mere end Forfængelighed til at gaa paa 
Arbejde f. Eks. fra Kl. 8 til Kl. 16 for derefter at 
gaa ud og fodre Frihedskæmpere fra Kl. 16 til Kl. 
20. Der skal akkurat den samme Følelse til, so,m de 
man,cl!ige Frihedskæmpere er i Besiddelse af, nemlig 
Offervilje og Fædrelandskærlighed. 

Imidlertid var det ikke alle Lotter der havde D. 
K. B. i Huen. Hist og her kunde man ogsaa se Lotter 
med Skraahue staa og regere et helt Kompagni Bri
gadefolk fra Lastbil. Dette lyder fantastisk, men det 
er det nu ikke, naar man ved, at der paa Lastbilen 
ogsaa var et FeltkØkken. Den danske Brigade er der 
blevet talt meget om, saa m-eget at man næsten har 
glemt dens Lotter, der ofte med Fare for Livet tog 
Rejsen til Sverige sammen med deres Mænd, der var 
tvungne til det af Gestapo. Disse Kvinder, der har 
haft samme Kaar som de mandlige Frihedskæmpere, 
fortjener stor Ros for deres Indsats. 

Ogsaa de mange Kvinder, der stod parat i de for
skellige Skadestuer Landet over skal nævnes. Det, at 
Frihedskæmperne vidste, at der allevegne fandtes 
Folk med Røde-Kors-Armbind parat, gjorde ofte 
Præstationerne mere dristige. Dette gjaldt baade fØr 
og efter rlrn t.yskr Kflpitulatinn . 

»Ou est la femme? « Dette Udt ryk bliver gerne brugt, 
n·aar man vil pointere, at der altid staar Kvinder bag_ • 
ved, naar noget er galt. Men man kan ogsaa bruge 
det i en anden Betydning, i Ordet Frihedskamp. Hvor 
vnr Kvinrlrn i Frilwrfakampf' n? i\l]PvPenP' 

Kvinderne har med al Tydelighed vist deres Vilje 
til a t tage aktivt Del i Arbejdet for Danmar ks Selv
stændighed. Hun gjorde Gavn i Krigstid, og hun vil 
og.saa gøre det i 'Fredstid. Der maa findes P ladser 
ogsaa for den unge Kvinde i Genopbygningsarbejdet 
af det danske Forsvar. For Fremtiden skal bare ikke 
komme an paa private Menneskers Initiativ alene. 
Ogsaa Staten bØr give Kvinden den Honnør, der til
kommer hende, Retten til a t tjene sit Land. 



Indganl(Pn til F'rø.~l evlejr~n. bPvop;tPB af 
den danske Briga de . ' 

BLADET VENDTE SIG 
»Bladet i Bogen sig vender 
let, som man ser, 
under veløvede Hænder 
let som en Fjer.« 

0 rdene er Grundtvigs. De veløvede Hænder er i 
dette Tilfælde FrØslevlejrens nuværende Leder, 

Kaptajn Digmanns, og hans dygtige Medarbejderes. 
Maaneder igennem har de - midt i en tysk Koncen
trationslejr paa gammel dansk Jord - forberedt sig 
til den Situation, der opstod i de tidlige Formiddags
timer den 5. Maj 1945, da en ukuet og velinformeret 
dansk Officer - som Repræsentant for 2500 ligeledes 
velinformerede Medfanger, gik til den uvidende og 
nervøst svedende tyske Lejrkommandant, og lod Bla
det vende sig. 

Tyskerne drives tilbage til Vagttaarnene. 

Allerede paa et tidligt Tidspunkt i FrØslevlejrens 
Historie lykkedes det de internerede selv at overtage 
Administrationen af de talrige Institutioner, der nød
vendigt maatte etableres for at mildne Kaarene for 
Beboerne i et Lejrsamfund, der er paa Størrelse med 
en By som TØnder. En lang Række ·officerer og 
Officianter gjorde sammen mer.l Politimænd, Læger 
Ingeniører o. m. a. en energisk Indsats som Barak
formænd, Depotledere og Arbejdsledere, og overtog i 
r.let hPlP taget saa mange Funktioner som overhovedet 
muligt for -:- som Kaptajn Digmann udtrykte det -
»at drive Tyskerne tilbage til Vagttaarnene«. Det lyk
kedes virkelig de internerede at opbygge et lille 
Stykke folkestyret Danmark midt i en Nazilejr, for 
Mundingerne af tyske Maskingeværer og omgivet af 
Landminer og Pigtraad. Det er betegnende, at efter 
at Lejren er blevet dansk, men Fangerne tldanske, og 
efter at Bevogtningen er overtaget af et Kompagni af 
den danske Brigade, som har afløst Frihedskæmperne, 

/ 

Et Besøg i. Frøslevlejren 

20 Dage efter Kapitulationen 

har et stort Antal Officerer og Officianter, saavel af 
Linien som af Rese1;ven og desuden mange værne
pligtige Befalingsmænd, et udmærket Samarbejde 
med deres civile Kammerater for at yde deres Bi
drag til Opretholdelsen af den Ro og Orden; der er 
nødvendig i en Lejr med mere end 3.000 Fanger. 

En af de Officerer, der ønskede at blive, var den 
nuværende Lejrkommandant, Kaptajn Digmann. Han 
indledte sin Fangetilværelse i Frøslevlejren som Stue
formand, blev senere valgt til Næstformand for en 
Barak, hvis Formand var SekondlØjtnant, og valgtes 
derefter til Formand i en nyoprettet Barak, der skulde 
huse en Række nye Fanger, deriblandt Politimester 
Agersted. Efter tysk Ordre fungerede han derefter fra 
den 15. September 1944 som »Lageriilteste«, og denne 
Post beklædte han, da Kapitulationen kom. Han var 
dermed blevet Tillidsmand for samtlige internerede 
og dermed øverste Leder af alle de Institutioner, de 
havde skabt. Denne Opgave kunde kun lØses i snæ
vert Samarbejde med en lang Række Medfanger, helt 
ned til Stueformændene. Blandt de Fanger, der var 
med i Ledelsen kan nævnes cand. jur. Peder Akselbo 
fra København,' • der var Stedfortræder for -»Lager
alt~ste«, Kontorchef Erik Petersen fra J. Lauritzens 
Skibsrederi, der var Kontorleder, Læge Stefan Ltlnd, 
der overvaagede Sundhedstjenesten, Prokurist, Løjt
nant Petersen, Fredericia (Depotleder), Landsretssag_ 
fØrer Per Federspiel (Spiseleder), Civilingeniør Ben
dix Madsen, der ledede Vejbygningsarbejdet, og i 
Lejrhospitalet, der rummede 150-200. Patienter, resi
derede Overkirurg Mikkelsen fra Københavns Kom
munehospital, Dr. Jes Jensen, Horsens og Amtslæge 
Lauridsen, Haderslev. Endelig maa nævnes Lederen 
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af R~ir]I-' Kor,; i P:-irlhorg, T,Pnsh::iron Wr>r/1'1-l-WPrJPl/s
borg, som alle Fangerne saa op til med Taknemlig
heJ og DeunJring. 

Kapitulationen. 

Rundt om i Lejren havde Fangerne installeret flere 
hemmelige Radioapparater, som det aldrig lykkedes 
Tyskerne at finde. De 'var . derfor velorienterede og 
lyttede med tilbageholdt Aandedræt, da Krigsnyhe
derne i Begyndelsen af Maj steg til Crescendo - og 
Lørdag den · 5. Maj Kl. 8 gik Kaptajn Digmann sam- -
men med Politimester Brix til Lagerflihreren og med
delte ham fØlgende: . 

- Vi kender Situationen og foreslaar nu, at De 
Øjeblikkelig trækker de tyske Tropper væk fra den 
indre Lejr, samt frigiver alle de Fanger, der sidder 
i Celle, heri indbefattet de to, der er belagt med 
Haandjern. 

Lagerfilhreren spurgte, om det var et Ultimatum. 
- Det er et Forslag. Men der kræves Svar senest 

Kl. 10. 
Lagerfilhreren svarede, at han maatte have Forbin

delse med· København, inden han kunde lØslade Fan
ger. Politimester Brix gik, men Kaptajn Bigmann blev 
ene tilbage med Lejrkommandanten. 

- Vi er 2500 Fanger, sagde han; hertil kommer det 
meste af Deres eget Mandskab .. . 

- Mit eget Mandskab? 
- Samtlige Tyskere i Lejren ved god Besked; de er 

underrettet af os og er klar over, hvilken Vej det 
gaar. Vi kan derfor sætte os i Besiddelse af Lejren, 
men ønsker ingen Blodsudgydelse. De spurgte fØr, om 
det drejede sig om et Ultimatum. Lad mig nu sige, 
at hvis vort Forslag ikke imødekommes Kl. io-, vil 
De blive stillet overfor et Ultimatum, der kræver Dem 
selv og Deres Styrker afvæbnede og interneret. 

Kl. 10 akcepterede Lagerflihrer'en det stillede For
slag. Kl. 10 .30 havde Fangerne taget alle Stikkerne 
i Forvaring, og allerede Kl. 10¼ begyndte de at rejse 
deres »organiserede << Flagstang. Baade den og et stort 
dejligt Dannebrog, soin man s_impelthen havde »orga
niseret« fra en dansk RØde-Kors-Ambulance, havde i 
Maanedsvis været gemt bort i Lejren. - Samtidig 
meddelte Kaptajn Digmann Lagerfti.hrer'en, at man 
Ønskede Lejrens store Højtaleranlæg sat i Gan·g, da 
Kongen vilde tale i dansk Radio Kl. 12.00. 

Det blev en gribende Oplevelse, der aldrig vil gaa 
ad Glemme. 

Da det første Timeslag lØd fra Raadhuset i Køben
havn, gik Dannebrog til Tops. Kongen talte til sit Folk. 
Hele den danske Befolkning samledes i denne Mid
dagstime om Højtalerne, men intet• Sted i Landet 
lyttP.dP. man mPd. en saa overvældende Grebethed 
som i Frøslevlejren, hvor alle vore internerede Lands-

Sorø Amtstidende 
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Eet af Frøslevlejrens Vagttaarne med en Danforce-Mand 
paa Udkig. 

mænd stod samlet, Skulder ved Skulder, stumme, 
dybt bevægede, grædende, alt efter deres Natur, men 
jublende lykkelige. 

»- Hvad skal jeg gøre? hviskede Kaptajn Dig
mann tii en Lejrkammerat. J-eg maa sige et Par Ord. 
Men jeg kan ikke.« 

>)- PrØv at tænke paa en af dem, der har pint os, 
og som vi hader,« var Svaret. 

Det hjalp ikke. Fhv. Lagerålteste - fra nu af dansk 
Lejrkommandant Digmann fik aldrig holdt sin Af
skedstale. Man samledes til Appel for sidste Gang, 
og Lejren blev erklæret for aaben. 

Ikke F1·øslevlejren, men Faarhuslejren. 

Vi ankom til Lejren i en tidlig Formkldngstiml"' og 
fik straks et levende Indtryk· af, at man er ved at 
gøre Regnestykket op - men med modsatte Fortegn! 
Nu er det danske Brigadefolk, der bevogter Lejren, 
og de gØr det vaagent o"g beslutsomt; det er danske 
Politifolk og danske Dommere, der foretager AfhØrin
gerne, men det er »Herrefolket« og dets Haandlangere, 
der sidder bag Pigtraaden. Fangerne behandles strengt, 
men anstændigt. Der fraterniseres ikke; der tales ikke, 
i hvert Fald kun ganske lavmælt. Der er stille i Frøs-



levlejren; her er god Lejlighed til at komme paa 
lledre Tanker. Man hØrer kun Lyden fra Hundreder 
og atter Hundreder af Skovle og Spader, der presses 
ned gennem Appelpladsens Allag, de dumpe Suk fra 
Jord, der kastes og falder. Her bruges ikke Trille
bØr eller Transportbaand; Jorden kastes simpelthen 
fra Mand til Mand; det er effektivt, ensformigt og 
tager Tid, og det er just Meningen. 

Jeg overværede fra Retssalens »Referentloge« et 
Par AfhØringer, der lededes af Dommerfuldmægtig 
Christiansen fra Graasten og -som Repræsentant for 
Anklagemyndigheden - Fuldmægtig Moitke. Første 
Delikvent var en Gaardejer fra det tyske Mindretal, 
Asmus Dam, der havde gjort sig skyldig i groft Lands
forræderi, idet han om Morgenen den 9. April 1940 
under Tyskernes Overfald paa Danmark, som han i 
Forvejen vidste Besked om, lod sig bevæbne, hvorefter 
han paatog sig at borttransportere danske Krigsfan
ger. Den næste - der ikke havde været Medlem af 
de.t tyske Mindretal - tog Tjeneste hos Tyskerne 
som væbnet Grænsevagt o. s. v. o. s. v. - blot to 
enkelte Navne ud af de lange Rækker af Landsfor
rædere, Værnemagere, Stikkere og nævnenyttige, der 
denne Formiddag stod opstillet i Administrations
barakkens lange Midterkorridor - med Blikket klæ
bet fast til en Knast i Trævæggen. 

Blot et gan&ke kort Besøg i FrØslevlejrens AfhØ
ringslokale faar en til at give fuld Tilslutning til et 
Forslag, som Frihedsbevægelsens Lokalkomite i Tøn
der har udsendt: Frøslevlejren bØr omdøbes til Faar-
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huslejren. Forslaget begrundes med, at mange gode 
danske Patrioter blev anbragt her efter at have gen
nemgaaet Tortur og Pinsler hos Gestapo; herfra blev 
danske Mænd og Kvinder fØrt til Tyskland til Kon
centrationslejre og Fængsler, eller de blev fØrt til 
København for at blive henrettet af tyske Ekseku
tionskommandoers Kugler. Et Ophold i Frøslevlejren 
bØr være et Adelsmærke; Navnet bØr bevares som et 
Hædersnavn. At sidde i Lejren nu er vanærende, 
hvorfor den bØr opkaldes efter den nærliggende Sta
tionsby Faarhus, saa at den fremtidig kommer til at 
hedde Faarhuslejren. 

Vi tog Afsked med Kaptajn Digmann i den samme 
Bolig, som den tyske Lagerfuhrer havde ladet ind
rette til sig selv, aabenbart med Henblik paa et Op
hold af længere Varighed. Kaptajn Digmann lægger 
ikke et Øjeblik Skjul paa, at det endnu ikke - hele 
20 Dage efter Kapitulationen - er gaaet rigtig op 
for ham, at nu er det ham, der bor her. Hertil kommer, 
at den tyske Kammandantboligs polstrede Luksus er 
temmelig fremmed for en do.nsk Officer, der har levet 
sit Soldaterliv i danske Kaserner med deres spartan
ske Udstyr. - Men Kaptajn Digmann klarer nok 
Overgangen. Han har vist, at han er i Besiddelse af 
stor Smidighed og Tilpasningsevne. Hans Livsskæbne 
har formet sig saadan for ham, at han .i Dag sidder 
inde med en grundfæstet Viden om Mennesket -
paa godt og paa ondt. Han kender ikke blot de helt 
hvide og de helt sorte - Livet har gjort ham for
trolig med alle Mellemnuancerne. 
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'-

Nu vejrer vaaren tordenskyer hen, 

og verden vaagner efter vinter-gyset -

Nn kan vi takke mo<l og mæn<l, 

at Danmarks skønne landevej igen 

'-

gaar smilende mod lykken og mod lyset. 

~ 
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HEMVARNET 
Af Chefen for det svenske Hjemmeværn, Oberst Petri 

Den moderne Ktigs Krav har overalt skabt H jemmeværn, og der er da 
ogsaa allerede nu slaaet til Lyd for en saadan Organisation som et Led i den 
kommende danske Forsvarsordning. 

Det Land, der i saa H enseende kommer vor :Mentalitet og vore Forhold 
nærmest, er antagehg Sve1ige, og »Folk og Værn« har derfor formaaet det 
svenske Hjemmevæ rns forgudede Chef, Oberst Petri, til i denne Artikel at 
gøre R ede for denne Folkehærs Tilblivelse, Organisation, Uddannelse og 
Opgaver. 

Oberst Petri 

Det var narmest krigsbandelserna i · Finland vintern 
1939-40, som kom svenskarna att få upp ogonen for 
det nutida krigets fØråndrade karaktar och da.rav 
betingade krav på hela folkets inlemmande i forsvars _ 
organisationen. På åtskilliga håll i landet borjade man 
också spontant traffa forberedelser for organiserandet 
av vapnade avdelningar for det omedelbara tryggan
det av den egna hemorten. For att i tid få _in denna 
verksamhet i riktiga banor och for att utnyttja den 
forsvarsvilja, som har kom till uttryck, anbefallde 
regeringen de militara myndigheterna att utforma en 
landsomspannande organisation, som redan från bor
j an fick det betecknande namnet hemviirn. Då .kriget 
den 9. April 1940 brot ind over Danmark och Norge, 
var planlaggningsarbetet nyss avslutat och några 
dagar senare igångsattes . organisationsarbete~ under 
entusiastisk medverkan från hela folket. 

Hemvarnet ar helt uppbyggt på jrivillighetens 
grund. Redan från borjan blev rekryteringen procen
tuellt likformig inom samtliga samhalls_ och yrkes
grupper i landet, varigenom dess karaktar av lands
omfattande folkrorelse i den absoluta enighetens 
tecken klart framtradde. Då hemvarnsmannen for att 
uppfylla kravet på bog beredskap forvarar vapen, 
ammunition o~h iivrig utrustning i sina hem, måste 
organisationen åtnjuta den ovriga befolkningens ode
lade fortroende. Darfor fingo de kommunala myndig-

heternas avgorende in
flytande på rekrytering 
och ansvarade for att 
ingen blev antagen, som 
icke var »valfrejdad och 
kand for laglydnad och 
medborgarsinne«. 

For att giva hemvar
net erkand folkrattslig 
stiillning och skapa 
garantier for friktions 
fri samverkan med for
svarskrafterna · i ovrigt 
infogades det i forsvars
organisationen som en 
del af arma;n. Hem
varnschefen lyder så
lunda direkt under ar -
mechefen och hem-
viirnsfiirbanden iiro un
derstallda militarbefal
havarna och forsvars -

områdesbeffilhavnrna. 
Trots den omtåliga fak
tor som frivilligheten 
utgtir har denna orga
nisationsform visat sig En Hj emmeværn s-Mand. 
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Hjemmehærens cen trale »Strids 
sk ole«. H err egaard en Vallinge, 
cle r r aader over 250 Tdr . Land 
idealt Øvelsest er rain , langs 111a la
ren. - ........ ..,_ ...... ~.,.t··~ ~ ... .,$ 

andamålsenlig och i hog grad bidragit till hemvar
nets snabba och lugna utveckling. 

Från borjan betraktades hemortens tryggandc mot 
enstaka fallskarmshoppare och saboterer som hem
varnets huvuduppgift men i den mån organisationen 
tog fastare former vidgades uppgifterna. Det var 
naturligt att man kande en viss osakerhet innan de 
klara linjerna for hemvarnets uppgifter ocb anvand
ning kunde dras upp. En nara t illhands liggande fara 
var att man på sina båll ville betrakta bemvarnet 
som en direkt forstarkning till linje- ocb lokalfor
svarstrupperna. I bland kunde man också få se· bem
varn upptrada i plutoner ocb kompanier ocb någon 
gång kanske i annu bogre forband . Det var sjalv
klart att sådana trupper i de flesta fall voro synner
ligen svaga och icke kunde giva något fortroende
ingivande intryck ur rent militara synspunkter. 

Hemvarnsbefiilet, som endast i begransad utstrack_ 
ning tidigare fått befalsutbildning, kunde helt natur
ligt i allmanhet icke motsvara de stora fordringar, 
som det nutida kriget staller på truppforingen. Hem
varnets bevapning ocb utrustning ar icke heller agnad 
for strid i vanlig ordning mot modernt utrustad 
fiende, och den ovning som kan beredas bemvarns-
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. 
mannen, vilka i forsta band skola skota sina civila 
arbeten, kan endast ta sikte på losandet av enkla upp _ 
gifter. 

Hos Jnånga av de yrkesmilitarer, som under forsta 
l iden kom i beroring med hemvarnet uppstod också 
en viss misstro mot dess militara varde. Hemvarns
m annen sjalv.a, som val i_nsågo att de icke voro vuxna 
de uppgifter, som på dette satt forelagts dem, kande 
missmod och vantrivsel. 

Det drojde emellertid icke lange innan hemvarnet 
skulle finna sin form. Partisankriget i Ryssland och 
motstånds:rorelsernas insatser i samband med de ocku_ 
perade landernas befrielse anvisade nya vagar for 
hemvarnets anvanding. Det nya kriget med sina pan
s.arframstotar och overraskande luftlandsattningar 
framkallade motåtgarder fr ån hela folkets sida. Kiir
nan i det motståndet skaH hemviirnet bliva. Det finnes 
till bands så gott som på varje plats i hela landet ocb 
har en standig stridsberedskap. Hemvarnsmannen 
kanna varje del av det område, dar de sko.Ja upptaga 
striden ocb de aro besjalade · av heligt hat till den 
inkraktare som vågar betrada deras mark. Då for
hållandena gora det mojligt kunna de tillintetgora 
eller fordroja smarre fientliga avdelningar. Vid in-

Klar til 
Ildoverfald. 



vasiun av :::ti.irre siyrkor iiro de vll.l skickade att genom 
eldoverfall natt och dag oroa och stora fiendens verk_ 
samhet, varvid deras enkelt utformade uppgift iir att 
tillfoga honom s.torsta mojliga skada. Detta sker i små 
avdelningar om grupper eller hogst plutons styrka. 
Enstaka hemviirnsmiin kunna darvid också utriitta 
mycket. 

* 

For losandet av dessa uppgifter ar hemvarnet syn
nerligen val agnat. Tack vare forbande.ns ringa storlek 
blir befiilsforingen forenklad. Skjutskicklighet, for
måga att upptr,iida doU i terriingen samt . ovillkorlig 
d'isciplin iiro forutsiittningarna for framgången. Det 
svenska hemvarnet har sedan flera år tillbaka mål
medvetet arbetat med dessa mål for ogonnen. Inom 
forsvarsområdena ha noggranna planer for hemvar
nets anvanding for sina speciella uppgift,er uppgjorts, 
varvid samverkan med ovriga trupper forberetts. Ut
bildningen har också anpa,ssats med .hiinsyn hartill. 
På ViiHinge, diir hemviirnet sedan 1. juli 1943 har sin 
centrala stridsskola forlagd, pågår också en standig 
verksamhet for utvecklandet av hemviirnets speciella 
utbildningsmetoder, varvid dess anvandning for p.artL 
sanuppgifter aro vagledande. 

Eftersom uppgifterna aro så strangt begransade och 
hemviirnet i regel icke upptriider i storre forband. an 
grupp eller hogst pluton kan utbildningen bli mycket 
enkel och rationel!. Den enskilda karlens skjutskicklig
het och formåga att begagna terriingen blir huvud
saken i utbildningen. List, djarvhet och snabbhet i 
besluten måste också målrriedvetet utvecklas. Talrika 
och omvaxlande ovningar i eldoverfall och forsåt 
och bakhåll beframja detta. 

De ·hemviirnsforbantl, som paa detta satt skapas, bli 
forvisso icke några paradtrupper och kunna icke heller 
ersiitta de linje_ och lokalforsvarsforband, som ingå 
i de reguljiira lantstridskrafterna, men de bliva val 
iignade att fylla de jamforelsevis anspråkslosa upp
gifter som de åtagit sig att losa. 

* 
Under de fem år som nu forflutit sedan hemviirnets 

tillkomst, har organisationen fått stadga och form. 

Normalt formeres Hjemmeværnet 
ikke i større 0Led ved Grupper og 
Delinger. I de store Byer findes 
dog Kompagnier. - Her er et 
Kompagni i Goteborg. 

DeE har också Lill vunnil sig erkånnande såvål fnin 
de militara myndigheterna som från hemortsbefolk
ningen. I den planlaggning, som nu forberedes for den 
svenska forsvarsorganisationen under niista femårs
period raknat från 1. juli 1947, riiknar man med hem
varnet som en oumbarlig organisation. Dess frlimsta 
uppgifter anges vara en standigt påriiknelig forsta och 
omedelbara beredskap samt kiirnan i folkforsvaret 
bakom fronterna. 

Sedan några månader arbetar också sarskild kom
mitte for att utforma hemvarnets detaljorganisation 
i den' kommende forsvarsordningen. Darvig utgår man 
ifrån att frivilligheten alltjamt skal! bibehållas som 
grund for rekryteringen. Dock skal! mojligheter ska
pas for att i krig tillfora hemvarnet nØdviindig for
starkning. Organisationens grunddrag skal! forbli 
orubbad. Dess direkta infogande i armen skalL så
ltmda bestå·Liksom kommunernas inflytande på rekry
teringen. Sarskild omsorg skall nedlaggas på utforan_ 
det av liimpliga former for ungdommens militiira ut
bildning i hemvarnets regi. 

Det svenska hemvarnet kan alltså med tillforsikt se 
fremtiden till motes. Det ar medvetet om att det fyller 
en viktig uppgift som ett siirskilt truppslag inom ar
men. Men det vet också att det genom sin frivilliga 
forsvarsinsats utgor den starkaste !anken mellan folk 
och. forsvar. 

Motorcyklisterne skal igennem. 
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VELKOMMEN! 
"FOLK OG VÆRN" HILSER ALLE SOLDATER VE LKOMMEN UNDER FANERNE 

Som et Vidnesby rd om Befolkningens Indstilling citerer vi Slutnin'ilen <Jf et Digt, der blev sendt ti l 

en gammel Befalingsmand, medens han fejrede en privat Festdag und er Jorde n. 

Det Udstyr, han fik til at slaas med, 
vm· tit baade sløjt og for lidt. 
Uniformen blot brogede Laser, 
Geværet for gammelt og slidt. • 

Hvornaar skal vi atter se dit 
stilfærdige Khakitøj? 
Hvornaar v'il dti Fanen føre 
rnecl Honnør til højre Fløj? 
Vi er ikke Militarister, I Dag er Soldaten en Flygtning, 

Gud naade, hvis de faar ham fat! 
Men vi l11tter hver Aften og hvisker: 

og Krig er os indædt forhadt . 
Men hvor længes vi efter at hilse 
frit paa den d0:nske Soldat. Det er ham, den danske Soldat. 

D er arbejdes i disse Uger under Højtryk i »Folk 
og Værn<<s Lokaler l V. Voldgade i København. 

Samtidig med, at det danske Samfund er ved at gen
skabe Rammerne om Hær og Flaade, er »Folk og 
Værn << gaaet i Garig med - under frie Forhold - at 
lØse den Opgave, som Formanden for Forsvarsmini
sterens Foredragsudvalg, Førstelærer Th. Hauberg, 
har formuleret saaledes: 

.,Folk og Værn"s vigtigste Opgave e r at faa Befolkningen, 
Hæren oq Flaaden til i fælles Forstaaelse at indgaa i et Sam, 
arbejde til Bevarelsen af vort Lands Traditioner og Id ealer, 
det vil sige til Bevarelsen a f et frit, selvstændigt~ uafhængigt 
Danmark. 

Allerede i Begyndelsen af Juni blev de fØrste 
Kimstnerturneer sepdt ud til jyske Garnisonsbyer. · 
De var stort anlagt, og Formaalet var saa hurtigt 
som muligt nt gcrn:;kabc SamhØrigheden mellem Gar
nison og Befolkning. Det er derefter Hensigten at 
gØre en Indsats for ogsaa i det daglige at give Mand
skabet en Række paa een Gang underholdende og 
belærende »Folk og Værn«-Programmer. Der lægges 
for med Film, idet det ved den svenske Forsvarsstabs 
Velvilje er lykkedes at fremskaffe 16 af de berømte 
»Arme-Marine_ och Flygfilm.«, som vil blive f~revist 
af en specielt udrustet Ekspedition, der kØrer fra 
Detachement til Detachement, fra By til By. 

»Fdlk og Værn<< har ikke mindst sin Opmærksom-

C.C. Christensen. 

hed henvendt paa, at de genindkaldte Soldater ofte 
er fordelt ud over mange, ret smaa Detachementer, og 
man vil gøre alt for at naa ud til dem allesammen. 
Der bliver til Stadighed sendt Turnee1· og ganske · 
smaa Ensembler ud. Der vil blive sørget for Aviser, 
og man vil sætte alt ind paa at skaffe Radioapparater, 
Sportsrekvisitter m. m. Ved hver Division og ved hver 
større Styrke vil der iØvrigt findes »Folk og Værn<, 
Officerer, der er rede til at hjælpe og at arrangere, 
hvor det ønskes, ikke mindst i Samarbejde med Fri
tidsudvalgene. 

Den første Turne. 
Efter en Pause paa to Aar l agde »Folk og Værn<< 

atter ud med en stor Underholdningsturne, der i Da 
gene 11.-13. Juni besøgte Garnisomirne i Randers, 
Viborg og Haderslev. Det blev ildrn blot en kunstne
risk Oplevelse for de Tusinder, der var til Stede, men 
først Off frp1m11P,;t form<'dP FPsh~rnP. sig som et gri
bende og uforglemmeligt MØde mellem Værn og Be-
folkning. _ 

I Randers gav man den 11. Juni »de Randers Dra
goner« den hjerteligste Modtagelse paa Frederiks
plads. Oberst Gundelach præsenterede Garnisonens 
tjenstgørende Styrker for Byens Raad og Byens Bor
gere, og derefter »kvitterede« Borgmester Chr. Sø
rensen for Modtagelsen ved bl. a. at udtale : 

»Alle vi, der er fØdt og opvokset og har a rbejdet i 
en Retsstat, har aldrig været i Tvivl om, at Systemer, 
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Karin Nellemose 

der bygger paa falske Idealer, Løgn og Brutalitet, kun 
har en begrænset Levetid, og nu vajer Dannebrog igen 
over vore Kaserner, og igen kan danske Soldater præge 
Gadebilledet paa en for os glædelig Maade. Det er 
en Begivenhed, vi med Længsel har ventet efter, og 
vi fØler det som et af de store Skridt henimod det 
Samarbejde, der skal etableres for Land og Folk.« 

Om Aftenen samledes mere end 1000 Mennesker i 
den nye Kasernes Gymnastiksal til kunstnerisk Un
derholdning. De tre kongelige Kunstnere Einar NØrby, 
Karin Nellemose og Edith Oldrup Pedersen ydede 
sammen med Militærorkestret en straalende Indsats, 
der gjorde Aftenen til et værdigt Punktum for Dra
gonernes Velkomstdag til Randers. 

Tirsdag d. 12. Juni naaede Tourneen til Viborg, hvor 
Viborg-Hallen var fyldt til sidste Plads af 600 Menige, 
ca. 300 Frihedskæmpere og Borgere fra Byen. Garni
sonskommandanten, Oberstløjtnant Thiede, bØd vel
kommen, idet han bl. a. sagde: 

- »Naar jeg i Aften ser ned over Forsamlingen, kan 
jeg med Sandhed sige, at det Maal, »Folk og Værn« 
fØrst og fremmest har arbejdet hen imod, er naaet: 
Forstaaelsen af SamhØrigheden mellem Folk og Værn. 
Her sidder vore Soldater og de.res Befalingsmænd, 

Fyens T:i.dende 
<cffm-tigsf og bedsf 
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Edith Oldrup-Peder sen 

allesammen lykkelige over igen at kunne tjene under 
de gamle Faner, og sammen med dem Frihedskæm
perne - Danmarks illegale Hær - der groede frem 
af Folket i Besættelsesaarene, og endelig Repræsen
tanter for vor Bys Borgere. Sandelig, en herlig Be
kræftelse af, ,at i Dag er Folk og Vær)1 eet! « 

Begivenhederne i SØnderjylland under Besættelsen 
gav Velkomstfesten i Haderslev en særlig betagende 
Baggrund. Kasernen::i store Gymnastiksal var festlig 
smykket med et Væld af Dannebrogsflag og Blomster, 
mere end 800 Mennesker var samlet ved de dækkede 
Kaffeborde, og paa ægte sØnderjydsk Vis vekslede 
man Aftenen igennem mellem Musik, Sang og Taler. 
Garnisonskommandanten, Oberst Have, bØd velkom
men og uddybede smukt Betydningen af »Folk og 
Værn«s Arbejde. Blandt Talerne var KØmand S. K. 
Kristensen, der foreslog, at Befolkningen ydede sin 
Indsats i Folk- og Værn-Arbejdet ved at invitere 
Soldaterne ud i Hjemmene en Gang imellem og der
ved bidrage til at knytte Fol'bindelse m~llem Folk og 
Hær, og endelig talte Menig Nr. 15, Nielsen, der i det 
civile Liv er Sognepræst: 

»Der var mange blandt os, der samledes paa s øn-

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
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derbo,rg Kaserne i Begyndelsen af Maj 1942 for at 
aftjene vor Værnepligt, som trængte til at lære lidt 
om, hvad Danskhed egentlig er for noget. Det lærte vi 
hernede i Sønderjylland, samtidig med at vi lærte saa 
meget andet i det Aar, vi var Soldater. Og vi lærte 
det saadan at kende, at det, der skete, da vi blev 
jaget bort fra Jylland af Tyskerne i Efteraaret 1942, 
gjorde et uudsletteligt Indtryk paa os. 

SkØnt der intet stod at læse i Bladene, saa mØdte 
der dog 10-15.000 Mennesker paa Kasernepladsen 
den Dag, vi for sidste Gang strøg Flaget. De græd, 
disse Mennesker, da Oberstløjtnant Freiesleben sagde 
os Farvel, og vi Soldater græd med, samtidig med 
at vi var helt glade for, at Staalhjælmen dækkede 
Ansigtet, saa det ikke kunde ses af Sidemanden, hvor 
bevæget vi v.ar. 

Saa kom der nogle Aar, hvor det . saa ud, som om 
der ikke var ret megen Danskhed tilbage i vort Land, 
men Gud ske Lov, det blev anderledes, det gryede 
igen! 

Og saa her i Aften! Ja, her er det ægte danske 
kommet til os igen paa en vidunderlig Maade. Hvor 
var det dansk, hvor var det ægte og betagende, det 
de kongelige Kunstnere bragte os, og hvor har vi fØlt 
os lykkelige ved at sidde spredt mellem Byens Bor
gere til denne smukke og storslaaede Aften. 

Vi menige Soldater, der var med blandt dem, der 
i 1942 blev smidt ud fra vor Garnison, eller v.ar med 
blandt dem, der blev interneret i 1943, - vi er tak
nemlige over, at det blev os, der fik Lov til igen at 
blive budt Velkommen i en dansk Garnisonsby. Denne 
Aften er for os et Minde, vi aldrig vil glemme.« 

»Folk og Værn« har været en Tur rundt til en 
Række af de Garnisoner og Detachementer, som nu 
paa helt bar Bund skal til at tage fat, hvor vi slap 
dt:n 29. August 1943 og bringer nogle Artikler og 
Billecier fra de genindkaldte Soldaters Liv. 

- lVJ.:en samtidig rykker allerede i disse Dage Af• 
lØsning&.n frem. Ti Tusinde nye Rekrutter møder un
der de gamle Bataillonsfaner, for, saa snart de er 

Operasangel" Einar Nørby 

dygtige nok, at kunne overtage Jobbet for deres ældre 
Kammerater, saaledes at disse igen kan gaa ud i Pro
duktionen. 

»Folk og Værn« byder hele denne Ungdom velkom
men til den militære Uddannelse, som en ny Mentali
tet betragter som en Selvfølge og en Pligt mod sit 
Land. Der er talt saa meget om »Tone« og >>Disciplin«, 
men vi er sikre paa, at meget paa dette Omraade vit 
trække sig i Lave af sig selv. Ikke blot fordi Befa
lingsmændene gennem »Folk og Værn<<-Arbejdet, 
Modstandsbevægelse o. s. v. i disse Aar er kommet 
Befolkningen nærmere, men ogsaa fordi den Ung
dom, der nu mØder under Fanerne, gør det med en 
anden Indstilling end tidligere. 

Thi Værnenes »Tone« og »Disciplin« er afhængig af 
baade Befalingsmændene og Mandskabets Indstilling. 

----·-.,----- ------ -

Til F olk- og Væ rn
Und_erholdning Ry
\·angen. 
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LÆDER OG· BEFA.Ll:NGSM 1'~0 
Al Lærer 1lage Nørfelt, Roskilde Realskole 

· I de sidste Numr; af »Folk og Værn« har Overlærer 
BØgner og Rektor HØjby været inde paa en Drøf

telse af Lærernes aktive Deltagelse i Værnene som 
Befalingsmænd. Naar jeg ønsker at blande Røst med 
de to Herrer· i dette SpØrgsmaal, er Aarsagen den, at 
jeg som tidligere Løjtnant i Reserven i en kort Aar
række oi som Lærer i den danske Folkeskole i en 
længere Aarrække me,ner at sidde inde med nogen 
Erfaringsviden om, i hvilket Omfang og paa hvilke · 
Omraader de to Institutioner, Værnene og Skol2n, 
kan ,drage ved Lære af hinanden og supplere hin
anden;-

Værnene og Skolen har eet Fællestræk, eller burde 
i hvert Fald have det: de er begge joikeopdragende, 
Hvis de derfor i et Folk drager til hver sin Side, 
arbejder ud fra forskellige Grundsyn, saa skabes der 
Konflikter, pinlige og selvopløsende Uoverensstem
melser, Vi har allerede erfaret Konsekvensen af et 
saadant Forhold, Det er derfor nødvendigt at der ar
bejdes ihærdigt for en gensidig Forstaael~e, 

Hva~ har Skolen at lære af Værnene? 
Den har for det første en Del at lære paa det disci

plinære Omraade. Jeg ved, det er overordentlig risi
kabelt for en Skolemand at nævne Ordet Disciplin 
i Skolen i samme Aandedrag, som man taler om Mili
tæret - har i hvert Fald været det. Man risik~rer at 
blive hængt ud -som baade reaktionær, Pryglepædagog 
og mange andre stygge Ting. Jeg l.Øber Risikoen, men 

Det er udmærket med Tolerance, men den kan over
kompenseres, saa den udarter til HoldningslØshed. 
Den danske Skole har slidt i det med Dygtiggørelse 
af dansk Ungdom. Men har den ikke i nogen Maade 
forsømt at konfrontere denne Ungdom med realitets
bundne Idealer efter nordisk Sind og Tænkemaade! 

Hvad kan Værnene lære af Skolen? 
De kan for det første lære, at Gerningen som Un

derviser og Opdrager kræver en grundig og alsidig 
Uddannelse. Fagene Pædagogik, Psykologi og prak
tisk Undervisningsfærdighed burde være Hovedfag 
paa enhver Befalingsniandsskole, som de er det paa 
vore Seminarier, 

N aar man betragter vore Befalingsmænd under 
Synsvinklen »Folkeopdragere<<, faar man Indtryk af 
en væsentlig Mangel i deres Uddannelse. Forholdet 
mellem en Befalingsmand og hans Soldater har -
gaar det an at sige det? - fØrhen nu og da mere 
haft Karakter af Forholdet Ridefoged__.:_HovbØnder 
end af Forholdet Lærer-Elever, Jo lavere paa Rang
stigen Befalingsmanden staar, d. v, s. jo ringere hans 
pædagogiske Uddannelse og Forstaaelse er, des grel
lere er dette Forhold. Tænk blot paa den Tone, en 
Del af os har erfaret! Den er himmelraabende langt 
borte fra det foikeopdragende og trænger til en grun
dig Revision, fØr Værn og Skole for Alvor kan tage 
hinanden i Haanden og lØfte i Flok. 

understreger iØvrigt, at jeg - selvfølgelig - ikke Faar alle vore Befalingsmænd fØrst den rette Op
Ønsker nogen som helst Form for »Kæft-Trit-Retning«, fattelse af, hvad det vil sige at være 0pc;lragere, sa"'
i dette Udtryks almindelige Opfattelse, indfØrt i Sko- kan Skolens Demokrati ganske naturligt holde sit 1nd
len. Jeg Ønsker paa ingen Maade indført noget Kvæl- tog i Værnene. Og det er nødvendigt. Vi mzia bort 
11ingsforsøg over for den demokratiske Frimodighed, fra alt, der kan virke latterligt i et frit, dem,.)kratisk 
det naturlige Tillidsforhold mellem Lærere og Elever, Folk, Vi kan saa udmærket godt lære vore -Soldater 
der nu gennem en Aan-ække har fæstet Rod i den baade Disciplin, Orden og Korrekthed i Optræden, 
danske Skole ---2 tværtimod, disse nødvendige Faktorer for Værnenes · Eksistens, 

Men jeg kund·e ønske lidt mindre Slasken hos Sko- uden at vi behøver at føre dem ind i en •ferminologi, 
leungdommen, lidt mindre Bukselommevarmeri, lidt der virker samfundsfjern og foræld i ft. Den danske 
mindre Træghed i Bevægelserne. Til Gengæld saa jeg Soldat skal ikke være et dresseret. l>'li'ummer, men en 
gerne lidt mere Mandfolkerankhed, lidt mere Fut og tænkende Samfundsborger, der s .al behandles som 
Opvakthed, lidt mere Forstaaelse af at slaa Hælene saadan. Værnene har ikke i samm Omfang fulgt med 
sammen og holde sin Bøtte, naar Lejligheden er der- i den Udvikling, Skolen har op· evet, fra den sorte 
til. Og det ei· den undertiden for de meget unge. Skoles pryglende Hørere til d< n fri, demokratiske 

Ulyksaligt at saa mange i dette Land har faaet Skoles moderne Lærertype rn <- · hans psykologiske In
d.e,i: V t ahgro~'eb"!i1.ling1 .&-kDTf~{ --y·di.•e- Optræd~n- -;b~ · ·-fe1"~3er ug hat1:H,1_~bne ~yn fo~I Skolens samfundsop
solut er ensbetydende med enten Slavemoral eller dragende Betydning~- ·fi-~,-rned 1være selvfølgelig ikke 
Snobberi hos Udøveren, sagt, at Værnene ingen Udviklin .g har opl~vet. Den er 

Skolen kan hos Værnene desuden lære Betydningen blot kommet bagud. 
af et samlende Helhedssyn som Grundlag for Under- Det maa være muligt for Værn'ene- oia;~ ...,~kolen at 
visningen. Et saadant Helhedssyn har Værnene. Det finde hinanden i et frugtbart Samarbejde. At \.J~ :~r

er meget jævnt og ligetil, men qet er der, og det lyder lærer Bpgner har rørt ved noget meget væsentligt i 
jævnt sagt saaledes: Danmark er dit Fædreland, og dette Samarbejde: Lærer og Befalingsmand i samme 

, du er skyldig at værne df'ts Værdier, de være sig af Person, er jeg ikke i Tvivl om. Personlig ·har jeg 
materiel eller aandelig Art, om det saa skal koste dig -gjort den Erfaring, at min Militæruddannelse har 
dit Liv! været af stor Betydning for mig i min Lærergerning. 

Her er altsaa Tale om subjektiv Undervisning. No- Det omvendte har jeg ogsaa erfaret, skØnt ieg først 
get saadant har ikke i lang . Tid været paa Mode _i begyndte Lærerstudiet efter tilendebragt Uddannelse 
Skolen. Objektivitet og Neutralitet var Tidens LØsen. som LØjtnant i Reserven. Efterhaanden som jeg træng-

(Fortsættes Side 167) 
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PAA FALDSKÆRMSSPRINGSSKOLE 
Kaptajn H elk, den Gang General Bennikes første 

Hjælper under Modstandskampen i Jylland, har flere 

Gange gjort Turen hjem fra England pr. Flyve

maskine og Faldskærm. I disse Artikler fortæller 

Kaptajnen om nogle af sine Oplevelser. 

N aar den lille, grønne Lampe lyser, og »Dispatche
_ren« brøler sit: »Go!!«, farer man som skudt ud 

af en Kanon - ned gennem Hullet i Bunden af Ma
skinen, falder som en Sten gennem det »tomme« Rum, 
naar netop_ at tænke, at det varer lovlig længe - og 
saa hænger man dinglende under den udfoldede 
Skærm, faar Tid til at se sig om og forberede sig 
paa Landingen. Atten, tyve Sekunder efter Udspringet 
er man nede! 

En Soldat er paa Vej hjem for at begynde det Ar
bejde, han nu er sat til, prøve at gøre Gavn paa det 
lille Felt, hvor han nu skal virke, - og for Nemheds 
Skyld sættes han hjem med Faldsk~rm. 

Det var jo nemlig saadan under Besættelsens lange 
Aar, at mange, mange Danske blev trænet til forskel
lige Opgaver i England, og H jemrejsen maatte - dels 
af rent· diplomatiske Grunde, dels fordi det faktisk 
var den sikreste Maade - foregaa pr. Faldskærm og 
ikke f. Eks. via Sverige. 

Dette at lære at springe med Faldskærm var altsaa 
blot en Forsigtighedsforanstaltning - en Nødvendig
hed for paa bedste Maade at komme hjem til det 
egentlige Arbejde, - naar man nu var uddannet paa 
et eller andet specielt Omraade derovre i. England. 

Det vilde paa den anden Side være taabeligt af een 
at paastaa, at det er noget, man gØr for sin For
nøjelses Skyld, - og ufarligt er det heller ikke. 

Herhjemme har vi ikke uddannet Folk i Spring 
med Faldskærm, ja, fØr Krigen var der næppe mange 

I ENGLAND 
Af Kaptajn J. Helk. 

af vore Flyvere" der overhovedet havde prøvet det. 
Det var kun, naar de i yderste Nødsfald som sidste 
Redning maatte forlade en brændende eller ned
styrtende Maskine, - og da var det altid deres fØrste 
Spring. 

Under denne Krig har imidlertid de luftlandsatte 
Tropper spillet en uhyre Rolle straks fr~ de første 
Dage under Kampene paa Vestfronten og senere over_ 
alt, hvor vigtige Afgørelser søgtes fremtvunget ved 
pludselige Angreb i Ryggen paa Fjenden. Disse Spe

. cialtropper, der altid var sikre paa at komme med, 
hvor det gik varmest til, fik en ganske særlig Kamp
træning; - men for dem som for de danske Fald
skærmsspringere var Skærmen det nødvendige Trans
portmiddel, og Springtræningen var i alt væsentligt 
den samme. 

Det vil maaske have nogen Interesse at høre lidt 
nærmere om, hvad der gaar forud for, at man faar 
Kommandoen: »Go!!«. 

Det farlige er slet ikke Springet, - Skærmen skal 
nok folde sig ud -, det er i hvert Fald ganske uhyre 
sjældont, at den ikke gør det, - nej, det, man skal 
trænes mest i, er Landingen! 

Der staar et Sted i en engelsk Instruktion for Fald
skærmsspringere: »Ingen, der ikke har prøvet at 
springe ned fra Taget af et jævnt hurtigt kørende 
Eksprestog, kan tale med om, hvordan det er at 
lande med en Faldskærm.« - Og der er noget om det. 
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Faldskærmssoldat. 

For at kunne foretage en perfekt Landing maa først 
og fremmest Benene være i Orden, og derfor er en 
væsentlig Del af Grundtræningen forskellig Slags 
Idræt. Hver Morgen en Løbetur i Sportsdragt, - men 
med store, tunge Støvler paa -, helst i bakket Ter
ræn med stejle Skrænter, saa lidt Feltgymnastik: 
Kravlen i hØje Træer med dybe Nedspring, Passage 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABR IKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 
Kjøbenhavn Køge 
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af forskellige Forhindringer - alt sammen noget, 
hvor man bær udvikler Be1111n.lbkler11~. 

Sideløbende med denne Træning - som fortsættes · 
selv efter at Træningsspringene med Faldskærm er 
udfØrt - foregaar nu den egentlige Forberedelse i 
Udspring og Landing. 

Saa længe man endnu hænger en hundrede Meter 
oppe i Luften, har man ikke nogen F Ø[else af, at man 
falder med særlig stor Hastighed; men pludselig kom
mer Jorden farende op imod een, og inden man ved 
et Ord af det, rammer man med stor Kraft, - og hvis 
man en Brøkdel af et Sekund forinden syntes, at det 
gik langsomt og fint, og at man vist egentlig godt vil 
kunne staa op i Landingen, - saa vil man i næste 
Øjeblik komme til at fortryde det, - og blive baaret 
fra Stedet med brækkede Ben! I samme Sekund, Hæ
lene rører Jorden, skal man kaste sig over paa Siden 
og lade sig rulle fremefter som en Kugle (noget i 
Retning af, hvad man uvilkaarligt gØr, hvis man fal
der af Hesten). 

Faldet kan man imidlertid øve sig i! Først ved 
simpelthen at lØbe hen mod en Madras og springe 
ind paa den med samlede Ben, samtidig med at man 
lader sig falde og rulle rundt, snart paa venstre Side, 
snart p.aa hØjre, - lidt vanskeligere er det at indøve 
_Baglæns-Landingen; men ogsaa det gaar! 

Saa stiger Kunsten: man springer fra en Stiges 
tredie Trin! Og for at faa mere_ Flugt over det, svin
ger man sig fremad i et hængende Tov. Eller man 
hænger i en Sele m:ider et langt, næsten vandret op
hængt Tov, som i en Tovbane, og glider fremad un-

\/Æ.RN 
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der Tovet. Pludselig udløses Selen, og man falrli>r 1wd 
paa Jorden - og ruller rundt. Eller man komman
deres til at springe baglæns af en jævnt hurtigkørende 
Lastvogn - med Ansigtet i Kørselsretningen og staa
ende paa Bagenden af Laddet. Der kan man faa sig 
en ordentlig Trilletur! 

Hvordan nu end alle disse Landingsøvelser var til
rettelagte, saa tilstræber de alle at lære Eleven at 
rarnme Jorden haardt, rulle rundt, - og komme godt 
fra det! 

' Det næste Punkt paa Dagsordenen, er at komme rig
tigt ud af Maskini>n. Di>t Pr ikke ligi>gyldigt, hvorcian 
det foregaar. Stort set kan man kun komme ud paa 
een Maade, nemlig med Benene først - og saa bare 
falde, til Skærmen udløses automatisk fra Maskinen 
og udfolder sig; - men kommer man ud med skræ
vende Ben og flagrende Arme, er der al mulig Chance 
for, at Slipstrømmen fra Maskinens. fire, store Pro
peller griber een og faar een til at snurre rundt 
som en Top. Denne omdrejende Bevægelse kan be
virke, at Snorene op til Skærmen rulles saa fast sam
men, at Skærmen ikke kaIJ, folde sig ud. Og saa kom
mer man ned, som det man i Faldskærmssproget -
med Angst i Stemmen - kalder et »romersk Lys«. 
Saa er der intet at gøre, man kan ikke· selv faa sig 
drejet fri igen - og man kommer ned som en Sten! 

Alt hvad det derfor drejer sig om i UdspringsØje
blik~et er ai sætte kraftigt af og saa holde sig rank 
som en Pind, med Benene tæt. samlede og Armene 
klemte ind til Kroppen; det sikreste er at gribe fat 
i Bukserne med Hænderne og blot vente paa det be
friende Ryk, naar Skærmen udfolder sig. 

Ogsaa dette blev Øvet Gang paa Gang. En Stump 
af. en Flyvemaskinekrop med det makabre Hul i Bun
den, stillet op paa et Stativ over en stor Sandkasse, 
og saa op i »Maskinen<,, ,>Action station_ - - go!!« 
Stiv som en Pind rammer man Sandkassen, slaar sig 
forbandet, kravler op i Maskinen igen, springer, -
om og om igen! 

Et af de bedste Apparater til Indøvelse af Springet 
var et hØjt Taarn, hvorfra man, ifØrt den normale 
Faldskærmssele, sprang ned kun hængende i en tynd 
Staalwire. Wiren laa rundf om en Trisse, som blev 
bremset af en lille Propel. Apparatet er oprindelig 
konstrueret som Redningsapparat ved Ildebrande. De 
første 5-6 Meter. falder man fuldkommen frit; men 
saa har • eens Fald givet Propellen saa stor Fart, at 
den bremser Faldet, og man »lander« nogenlunde 
blidt. Det var egentlig den Øvelse, der kom det vir
kelige Spring nærmest, - og mange var ikke særlig 
stolte ved at skulle springe ud - kun stolende paa 
den lille Propel! 

Der var utallige andre Øvelser, mere eller mindre 
realistiske, alle tilrettelagte efter en nøje gennem
tænkt Plan og alle særdeles nyttige. Man kender Bil
leder af store Taarne, hvor Eleven bliver hængt op 
med ud[oldet Skærm og derefter sluppet lØs. Det er 
nuvnlig Rus3erne og Amcrikunerne, der bruger disse. 
Hvor nyttige de er, ved jeg ikke; men i den Træning, 
der bliver givet i England, manglede intet Led, og jeg 
kan ikke tænke mig en Uddannelse tilrettelagt bedre. 

Som Festens Clou kom saa Springene fra Flyve
maskine! 

Amerikansk Soldat paa Vej ud i Taarnet. 

Det var spændende Dage! 
Naar den lille Skare kørte .af Sted ud til Flyve

pladsen i en rummelig Rutebil, var Humøret hØjt, vi 
muntrede hinanden op, sang og spøgte; - men efter
haanden som vi nærmede os Flyvepladsen blev der 
mere og mere stille i Vognen, og naar den rullede ind 
foran Hangarerne, v.ar alle Mand tavse - ikke saa 
lidt benovede. 

Ind og faa Skærmene udleveret, en lille opmun
trende Bemærkning med paa Vejen fra ham, der ud
leverede den, saa ud og faa den spændt paa, alle 
Remme og Stropper prøvet efter og passet til - og 
endelig op i Maskinen. Atter lidt Ventetid, saa er vi 
paa Vingerne, faa Minutters Flyvetid (heldigvis!) , og 
man er over Pladsen, hvor der skal springes. FØrst 
lyder Advarslen: »Running in!«, d. v. s. at vi er ved at 
nærme os Maalet, - saa »Action stations! «: første 
Mand sidder parat med Benene ned i Hullet, Hæn
derne paa Kanten, alle Muskler spændte - og lidt 
bleg om Næsen! - Et Øjeblik efter lyder det skarpe 
Raab, skreget ind i Ørene paa ham, saa det virker 
som et aandcligt Spark bagi: »Numbcr onc go!!! « 
- og væk er lian! Han forsvinder som gennem en 
Faldlem for Øjnene af os, og man giver ham et lille 
Ønske med paa Vejen: Maa han dog nu klare sig vel 
ned! · 

Saa snart Nr. 1 er forsvundet - ja, medens han 
fclrsvinder - svinger Nr. 2 sig paa Plads, og Øjeblik
kelig lyder det: »Number two - go!!! « - og saadan 
kan det blive ved op til fem Mand Uge efter hinanden. 
Den næste kommer ud, inden den forriges Skærm er 
helt udfoldet! 
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Her er en Ø\'else 1 
· T11nn1M med Fald
skærm. Senere 
,pringer Ele\len ud 
alene. Han falder 
frit 

de første 5-6 m. 
Derefter bremser 

en Propel Faldet. 

Det er yderst vigtigt, at det kan gaa Slag i $lag, 
for ofte er det nødvendigt at kaste to eller flere Mand 
paa samme Plads, og der ma.a da hØjst være et Par 
Sekunder mellem hvert Udspring. . 

Den fØrste Gang man springer ud, sanser man ær
ligt talt ikke meget af, hvad der foregaar. Om man 
har Hovedet opad eller nedad, om Skærmen er over 
eller under een! - man kan slet -ikke bedømme det! 
Allerede næste Gang gaar det noget bedre. 

Naar man imidlertid er faldet lidt til Ro under den 

GLUNK & SINDBERG 
Import - ~port 

Vesterbrogade 41 B . København V 
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urlfolrlede Skærm og begynder at. se sig om, - elle\ 
reitere at kigge ned for at se, hvor langt der endnu 
er tilbage inden La~dingen, er det fØrste man faar 
Øje paa - to store Ambulancer, der aabenbart gan
ske ugenert holder der og venter paa at samle een op. 
Ja, sa.a synker Modet jo igen lidt. 

Men ned kommer man, mange slaar sig rigtig slemt, 
nogle alvorligt, men de fleste kan dog straks gaa i 
Gang med at rulle Skærmen sammen og trave ind mod 
Bus.sen, der holder for at kØre tilbage til Skolei:i igen. 

Træningsspring~ne udføres baade om Dagen og mn 
Natten, som Regel fra Flyvemaskine, - men blæser 
det for meget, da fra Ballon. Der er afsat en Uge til 
disse »rigtige« Spring, og de skaL udføres paa den 
Tid, uanset om det er Taage, Regn eller Blæst. Mange 
venter paa Uddannelsen, mange venter paa at komme 
afsted hjem, og der maa ingen Forsinkelser være. 
Færdige bliver man altsaa, - og er saa - i hvert Fald 
for den Sags Skyld - rede til at rejse hjem. 

En særlig Ting, man fik med sig deroppe fra Træ
ningsskolen i Faldskærmsspring, var det ganske sær
lige Kammeratskab, der udviklede sig mellem Ele
verne. Det v:ar mange forskellige Nationer, der var 
repræsenterede. Vidt forskellige af Sind, Alder og 
Gemyt - men alle var vi der af samme Grund -
alle blev vi uddannede for at kunne komme hjem og 
kæmpe mod den fælles Fjende. Der var Franskmænd., 
Polakker, Nordmænd, Belgiere, Hollændere o. s. v . . -
navnlig en prægtig Jugoslav tænker jeg ofte paa. 

Hvilken Samfølelse, hvilket Fællesskab, hvilket 
fælles Maal! 

R. A. F. Heftet 
i Lommeformat - med Tegninger 
og Beskrivelse af Krigens mest 
kendte Flyvemaskiner samt en 
kort. Ori,mtP.ring om R.A.F.s Or
ganisation og Gradsbetegnelser. 

Faas i alle Boglader og Kiosker. 

Kr. 1.50 
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~IT&~~ 
and ~IT~ □ ~rn~ 
Den amerikanske Soldats Avis 

Amerikas »Soldatermoral-Fremmer Nr. 1« er »The 

Stars and Stripes«, den amerikanske Hærs tradi

tionsrige Blad. Det udsendtes ogsaa under forrige Ver

denskrig, men ophørte den 13. ,Juni 1919. Den 17. 

April 1-942 genopstod det. Dennegang i London, fØrst 

som Ugeblad, men efterhaanden som England blev 

>>Hangarskib« for U. S . A.s Invasionsstyrker, som Dag

blad. Efter Invasionen oprettedes hurtigt Filialer med 

komplette T'rykkerier dels i franske og belgiske Bog

trykkerier og senere i erobrede tyske Trykkerier som 

f. Eks. Pfungstadt i Vesttyskland og Altdorf i Syd

tyskland. En Stillehavsudgave startedes den 14. Maj i 

Aar i H;onolulu. I London trykkes Bladet i »Times« 

moderne Trykkeri i et Oplag paa 750.000 Eksemplarer 

d.a.glig. 

»Stars and Stripes«, hvis Redaktion bestaa·r af ind

kaldte Journalister, repræsenterende alle Vaaben, har 

KrigskoFrespondenter paa alle Fronter og den mest 

fuldkomne Nyhedstjeneste fra Amerika og England. 

Fra London sendes daglig pr. Fjernskriver Tusinder 

af Ord til Paris. Her findes Hovedkontoret for ·Fast

landsudgaverne, der nærmer sig en Snes i Antal. BI.a

d_et udkommer med fire Sider daglig undtagen SØn

dag. I Paris trykkes et 8-sidet SØndagstillæg, der fly

ves til samtlige Filialer og indlægges i LØrdagsud

gaven. Bladet er en fin Forretning. Det sælges til Sol

daterne for en Pris af 1 Penny ellfir 2 r.ents og har 

siden Starten 'i 1942 indtjent 2 Millioner Dollars. Di

stributionen foregaar med Flyvemaskiner, Tog, Skibe, 

Jeeps og Lastbiler og er saa eminent, at Bladet med 

de friske Nyheder fra Fronten og hjemmefra er ude 

i yderste Frontlinie samme Dag, det udkommer. Flere 

af Bladets Medarbejdere er dekorerede med Tapper

hedsmedailler for deres Indsats i Felten. 

»Stars and Stripes er uhyre populært. Dets Stof ta

ler til den menige Soldat som til Befalingsmanden. 

Formlen for Redaktionens Politik er simpelthen at 

give Læseren alle de Nyheder, han er vant til at faa 

i det civile Liv og give ham Lejlighed til selv at frem

sætte sit Syn paa alt mellem Himmel og Jord lige 

fra Hær-Reglementer til Kvinder! 

I den daglige Vestfront Artikel nævntes hver Dag 

saa mange Troppe-Enheders Arbejde som muligt. Læ_ 

serne nikkede genkendende til Skildringen af deres 

egne Kamphandlinger. Den amerikanske Soldats 

Hjemve tilfredsstilledes nødtørftigt ved omfattende 

Udpluk fra alle U. S. A.s Dagblade og Nyhedsbu

reauers Stof hjemmefra, og ofte har Bladet kunnet 

komme fØr Feltpostbreve med Bud om F.amiliebegi: 

venheder blandt Soldaternes Paarørende. 

Et Eksempel paa Populariteten: Det første ameri

kanske Krigsfanger, befriet fra en tysk Lejr, spurgte 

efter var »Stars and Stripes«. Bladets stolteste Øjeblik 

indtr,af 7. Maj i Aar, da det udsendte en stor Ekstra

udgave om Tysklands Sammenbrud. Det var den før

ste Avis, der kom »paa Gaden« i London med den 

fuldstændige Skildring af den tyske Kapitulation, og 

»Stars and Stripes« slog dermed sine engelske »Kon

kurrenter« blandt de store Dagblade. 

Se Billederne Side 152 og 153 
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[ndtil Kasernen blev rense t 
muafte de danolce l:loldatol' tugo lit 
Tnkko med Lofterne 

Hos 14. Artilleriafdeling 

i 7v.,·ngsted. 

· HER BEGYNDES FORFRA 
Det rød-hvide Splitflag, der vajer over Kommando

bygningen, danske Soldater i Vagten, danske 
Soldater paa March til og fra Skydebanerne, Haand
værkere, der synger og fløjter i store, tomme Rum, 
Tallerkenraslen fra Køkkenet, tre svenske Cykler i 
Staldene i Stedet for Heste, skulende Hipo'er og 
Schalburgfolk, der sveder, fordi de skal bære en Stige 
- - det er det ydre Billede af Ringstedgarnisonen 
i Juni 1945. 

Vi ankom til Kasernen en Hverdageftermiddag og 
tog derfra igen ved Aftenstid ikke saa lidt stolte af 
det, vi havde set. Det korte BesØg havde tydeligt vist, 
at mens andre samfundsvigtige Institutioner - ganske. 
vist under store Vanskeligheder - trods alt ser sig i 
Stand til at bygge op paa Danmarks Hus af de for
haandenværende Materialer, staar vor Forsvarsmagt 
paa bar Bund. Ringstedgarnisonen kan tages som 
Skoleeksempel paa, hvordan den danske Soldat i Dag 
maa indrette sig i en Kaserne, der er ribbet for alt, 
selv det nØdtØrftigste, og som bogstavelig talt kun har 
cct at byde ham: Tag over HovP<'li>t DPt vil værf! fuldt 
forstaaeligt, om man en Dag blev enige om at hænge 
denne Tekst op over IndkØrslen: i,Her begyndes 
forfra.« 

Der ligger i Øjeblikket - 1. Juli - ca. 300 Ar
tillerister i Ringsted. Ved Indkaldelsen mØdte 4-500, 
men der er siden afgivet en Del Folk til Vagttjeneste, 
dels paa Kronborg, dels i Frederiksværk. Kommando
bygningen benyttes baade af Frihedskæmperes By
ledelse og af Danforce; i øverste Etage har Artilleri
afdelingen sine Kontorer, og her træffer vi Chefen, 

OberstlØjtnant Jac. Gerstoft, der har indrettet sig i 
et Værelse med Skraavægge og med et yderst spar
tansk Møblement. 

- Dette er, hvad jeg har tilbage fra Tiden fØr 29. 
August, siger Oberstløjtnanten og lader Haanden glide 
hen over Arbejdsbordets grønne Linoleurnsplade. Jeg 
reddede dette Bord og en Stol ud fra mit Kvarter i 
Ringe paa Fyn; desuden nogle Papirer, men de bærer 
endnu Mærker af tyske Støvler. 

- De har dog faaet lidt med over i Deres nye Til
værelse. Ellers er Reglen, at der begyndes forfra, paa 
bar Bund? 

- Ja, det gælder ogsaa os. Garnisonskornmandanten 
havde gjort alt for at bringe Kasernen i saa god Or
den som muligt; her er blevet skrubbet og skuret 
overalt, og Byen gav os en straalende Modtagelse. 
Ringsted er glad for sine Soldater - og jeg tror og
saa, at de er glade for Byen. 

- Fortæl lidt om Soldaterne! 
- Det er genindkaldte værnepligtige, friske og vel_ 

oplagte Folk. Jeg har været Soldat i en Menneske
alder, men jeg har aldrig oplevet, at de indkaldte er 
mØdt med saa stærk en Vilje til at gøre en Indsats. 
Og saa skete der alligevel det, at det berømte danske 
Humør fik et lille Knæk. 

- LØnningsforholdene, med andre Ord? 
- Ja, netop. Jeg kan udmærket forstaa, at man 

ikke kan betale nogen stor Løn til genindkaldte eller 
RekrutLer, men m an maa huske, at her drejer det sig 
om Folk, der kommer ind for tredie Gang, det skete 
paa Timers Varsel, det er Mænd i 26-28 Aars Alde-

FOLK og VÆRN 155 



1 »Til llojre reti « smelder atter gennem Kasernegaar<len. 

2 Udlevering af »Forplejning«. 

3 Hipo' er efter endt Arbejde. 

ren, de er næslen alle gift, og mange at dem har lige 
Pt;ihlPrPt ~ig DPr er hør m@ll@m mine Soldater en ung 
Landmand, som for nylig har købt sig en Ejendom 
paa 40 Tdr. Ld., han har Kone og et lille Barn, og 
denne unge ' Kone sidder nu alene paa· Ejendommen, 
uden Medhjælp af nogen Art, for Medhjælp kan ikke 
faas. De forstaar, at jeg hellere end gerne vilde give 
denne Mand otte Dages Orlov ud over det alminde
lige, men det kan jeg ikke, for det er desværre ikke· 
noget isoleret Tilfælde. Men een Ting kan vi gøre: vi 
bØr sikre os, at denne Mand, d·er Døgnet rundt har sine 
Tanker hos dem derhjemme, som er fuld af Bekymring 
for Fremtiden, ikke føler sig tilsidesat, og det kunde 
bl. a. ske ved at lønne ham saadan, at han fik Raad til 
at dække sine daglige SmaafornØdenheder. Det tjener 
selvfølgelig ikke til at forhøje Tjenesteglæden, at han 
her i Kasernen daglig færdesmellem Brigader er, derfaar . 
2,50 Kr. pr. Dag, medens han selv kun faar 2,00 Kr. 

- Hvordan bor Soldaterne? 
- En Del af Folkene har maattet sove i Magasin-

rum i Loftsetagerne. De har kun fa.aet ePt. Tæppe og 
en Papirmadras udeveret, og der er ingen Lagner. 

- Hvordan er det muligt at indøve Artillerister 
uden Artilleri? 

- Vi haaber snart at faa Lov til igen at skyde med 
vort Skyts. Det er især af Vigtighed for Befalings
mændene, der nu i lang Tid ikke har haft Lejlighed 
til at arbejde med svært Skyts. Vi skulde jo ikke 
gerne glemme, at vi i Virkeligheden er Artillerister. 
Allerede 8 Dage efter Ankomsten hertil fik vi ind
rettet nye Skydebaner et Stykke uden for Byen. Vi 
lavede selv Skiver, og der skydes med eet Batteri·. 
hver Dag, foreløbig med Haandvaaben: Geværer, Ma
skinpistoler og Maskingeværer. Der gøres alt for, at 
den militære Træning sker under saa afveksle~de 
Former som muligt, der skiftes mellem Marchture, 
Øvelse i Terrænet og Vagttjeneste. En Del af det 
grove Arbejde udføres af de internerede Hipo'er. 

- Fritiden? 
- Vi er kommen i Gang med fri Idræt i den kom-

munale Idrætspark. Der synges en Del; vi har dannet 
et lille Orkester; i det hele taget er det vor Tanke at 
lade det nye Fritidsudvalg, 'der er sammensat af 2 
Mand fra hvert Batteri og en Kaptajn som Forbin
delsesled mellem Udvalg og Afdeling, udarbejde 
Forslag, der tager Sigte paa at give Soldaterne Mu
lighed for at tilbringe Fritiden. paa en sund og for
nøjelig Maade. Jeg kan i denne Fo-rbindelse fortælle, 
at vi her i Ringsted er særlig heldigt stillet med Hen_ 
syn til Film, idet vi disponerer over et komplet Tone
filmanlæg, som Tyskerne har »glemt« her. Nu venter 
vi blot paa Film. Vi haaber, at »Folk og Værn« kan 
hjælpe os. 

Vi forlod Ringstedkasernens OmraarlP til 'T'onPrnP 
af »Københavnermarch«, der blev spillet inciterende 
og teknisk fremragende . . Ikke underligt. Blandt de 
genindkaldte i 14. Artilleriafdeling findes ikke mindre 
end fire professionelle Musikere. De betjener Klaver, 
Violin, Harmonika og Stortromme, og dette s idste 
Instrument er tillige Orkestrets Visitkort, der lyder: 

»HOT - SPOT _ FJOLLERBOYS - BEERBAND«. 
Det tyder nu paa, at Soldaterne i Ringsted ikke helt 

har tabt Humøret - trods Pa pirmadrasserne. 
Sven Alkærsig. 



dYaa (JJagl -

ved KRONBORG 
»Was wi r selbs t tun konnen, das dtirfen w ir 
Gott nicht i.ibcrlassen.« 

D~nne tankevækkende ~entens stod indtil for faa 
Dage siden at læse paa Væggen i en af Kronborgs 

Belægningsstuer. En tysk Plankeværksmaler, saa 
aabenbart et af disse Mennesker, der ikke kan taale 
at se en ren , plan Flade uden at skulle :;møre et eller 
andet paa, har ,rndsmykkeL<l' samllige Stuer og Skole
lokaler med Tegninger, Malerier og en ~Gedanken
sammlung<l', der viser, at Goethes Blod efterhaanden 
er blevet stærkt fortyndet. - Nu er det altsammen 
ved at forsvinde . Det sørger Helsingørs raske Maler
svende og RengØringskoner for. Alle Vinduer staar 
paa vid Gab Døgnet rundt, Vorherres friske Luft kan 
igen strømme ind i disse gastætte Rum, og Lysol
sprØjten er brugt saa flittigt, at alle smittefarlige 
Kim er dr æbt. 

Selve Slottet har Tyskerne ikke rørt. En eller an
den behjertet Mand maa have faaet den glimrende 
Ide at forklare dem, at Kronborg er et »konigliches« 
Slot - altsaa tabu. Til Gengæld er samtlige Uden
værker, Volde, Kasematter og Bastioner direkte ble
vet inddraget under tyske Befæstningsanlæg, der 
maatte angribes, hvis det var kommen til Kamphand
linger med en fjendtlig Magt. Var dette sket, vilde 
vort skønne Renæssanceslot i Dag have været en 
Ruindynge. 

Den Behandling, der eT blevet Kronborgs Voldan
læg til Del, kan kun karakteriseres som Hærværk af 
den groveste og mest oprørende Art. Kystsikrings
foranstaltningerne eT Ødelagt, og der er lige ud til 
Havet opfØrt vældige Bunkers, der tjener som »Gara
ger« for styrbare Torpedoer, Voldene er gennemgravet 
og spækket med et Utal af Kanonfw1damenter af Ce
mentbeton, Mandskabsrum, Ammunitionsdepoter og 
Torpedoskyttes tillinger. Kasematterne er i vid Ud
strækning blevet benyttet som Lagerrum for Spræng
stoffer, og naar hertil kommer, at der er synlige Be
viser for, at Tyskerne aldrig naaede at fuldfØre Be
fæstn ingsværkerne, forstaar man, at der er handlet 
ilde med Holger Danskes og Hamlets gamle Borg. 

Fangen fra CeLie Nr. 5. 
I Dag staar danske Soldater igen paa Vagt ved 

Kronborg . Det er Folk, der er afgivet af 4. Artilleri
afdeling; Vagtstuen findes i den hyggelige lille Re-

Kronborg i det tyske An ti luftskyts Skygge_ 

staurant »Brohusek , som er kendt af alle, der har 
besøgt Kronborg - og Vagttjenesten udføres som Led 
i den almindelige Udvikljng, der gaar ud paa, at Hæ
ren efterhaanden skal overtage Bevogtningen af alle 
MilitcProhjekter. I Samarbejde med Hærens tekniske 
Korp:; og Marinens tekniske Tjenf'ste har Friheds
kæmperne enten fjernet eller reguleret det ophobede 
tyske Ammunitionsmateriel, og alle gode Kræfter sæt
ts nu ind paa igen at faa Slottet gjort tilgængeligt fqr 
Publikum. 

I Læ bag et af de yderste Voldanlæg ligger den lille 
Fængselsbygning. Den var Tyskerne meget interes
seret i. De »monterede« den efter tysk MØnster og be
nyttede den flittigt, bl. a. ogsaa til gode danske Mænd. 
I Celle Nr. · 5, et Rum paa 2X 2 m, sad Kronborgs Ka
sernekommanaant, Oberst H . E, Christensen, i Tiden 
fØr han overf_ørtes til Vestre Fængsel og Frøslevlejren 
- bedømt som E;)n Person, der var »feindselig einge-



stellt gegen Deutschtum.«' Han blev »beskyldt« for 
som Chef for Sergentskolen i Sønderborg at have 
paavirket Eleverne i samme Retninll' 0i stori mP.gP.t 
skarpt overfor Hjemmetyskerne, der i Ly af de na
zistiske Bajonetter fremsatte Krav først om Fjernelse 
af det danske Flag fra Kasernen og siden om Fjernelse 

· af samtlige danske Soldater. 
Oberst Christensen maatte gaa ind under den samme 

Skæbne, der ogsaa blev talrige andre danske Offi-

Haaret er 

- plej det derfor hver Dag med CREMOSAN 
Hoar-Tonicum - det renser, styrker og stimu• 
lerer Hovedbunden og giver samtidig Haaret 
et smukt, blødt Fald. . 
Skæl betyder Fare for Haaret - be&)'nd i Tide med 

CREMOSA 
HM.H-iOHICUM 

Faas let fedtende - eller 
uden Fedtstof. Pr, Fl. 8,85 

A/S FABRIKEN NOM.A 
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'l'yskem e havde indrettet Kranborgs Volde til Forsvar, og dette 
1·iltlP. i Tllfælde af 'Anll'rAb 11ikkNi hnvo lnM rktt11 nntionAln 
Mfndc i Huiner. Nu staa1· danske Soldater otter paa Post. 

cerer til Del. Han blev· »tvangsforflyttet« bl. a. til 
Kr,onborg, arresteret og sat i Koncentrationslejr -
men for hans Vedkommende med den ydmygende 
Nuance; at man ikke veg tilbage for at spærre ham 
inde i en Fængselsbygning, der hØrte under hans eget 
Myndighedsomraade. -

- Hvordan vil Fremtiden tegne sig her paa Kron
borg? spurgte vi under en Samtale med Oberst Chri
stensen. 

- Det er mit Haab, at vi snart maa faa Kornet- og 
Løjtnantskolen genoprettet. Den skal arbejde videre 
ikke blot paa de gode, gamle hævdvundne Traditio
ner, men vi vil søge at frugtbargøre de nye Tanker og 
Ideer, som er vokset frem i de Aar, vi har gennem
lfVPt. Kornetskolona Elever hnr været. over0rJe11Llig 
aktive i Frihedskampen; mange blev deporteret til 
tyske Fængsler, og endnu flere er dØde og saarede 
under Aktionen. 

- Hvornaar vil Kornetskolen blive genoprettet? 
- Formentlig 1. November i Aar. 

Sven Alkærsig. 

Den 21. udkommer: Dansk Sabotørroman 

Bent Demer 

- MEN IKKE FORGÆVES 

Pressen skrev om den svenske Udgave: 

., .. . man foler Trang til Ilt sige, Læs denne 
Bog, son vil I forstno, hvad def hlov gjort, 
og hvor godt del. var for os o]le, at det skele. 
... Det er en ung og prægtig Iloman." 

Berlingske Allenavis 

· ..... Det er et interessant Ol.! scmdJærdigt 
Dokument om Mennesker i Koben.havn 
1043 ... " · Dagens Nyheler 

Kr. 7,50 

NYT 1 ORDISK FORLAG . ARNOLD BUSCK 



Fra 
K.ASTRlJP FLYVEPLADS 

1 En postfri Soldat renser sin e Vaa beJ1. Det er spartanske 
Forhold , Vagtmandskabet lever under. 

2 To Gutter, der passer godt paa. 

3 De to Lojtnanter, der er faste Vagtchefer i Kastrup Luft
havn. Selve Lokalerne er knapt saa idylliske som Om
gi\·e!serne. 

Der rører sig et afvekslende Liv paa Kastrup Fly
veplads' vidtstrakte Felt, hvor de tyske Maskiner i 
Besættelsens sidste Tid stod tavse .og uvirksomme paa 
Grund af Benzinmangel og maatte overlade det til 
1>Anders And« .at »forlyste« Københavns Befolkrung. 

De tunge Rute- og Lastmaskiner kommer og gaar, 
J fgere og Bombemaskiner drøner o-ver Pladsen, og 
britiske Offi,_cerer og Soldater vrimler gennem Portene 
og i den lille idylliske Baraklejr, der har rejst sig paa 
den anden Side af Vejen. 

Men heller ikke den danske Soldat, der nu har 
overtaget Bevogtningen efter Frihedskæmperne, 
mangler i Billedet. 6. Artilleriafdeling, der foreløbig 
maa holde til i Amager Travbanes Stalde, sender hvert 
Døgn et Kommando paa 24 Mand til Kastrup Luft
havn, og desuden er 2 Løftnanter stationeret her som 
faste » Vagtchefen,. Det er me3t praktisk af Hensyn 
til Samarbejdet med Englænderne, at det er de . sam
me Mænd, der besørger Arbejdet. 

Billederne viser en dansk Patrulje langs Flyveplad
sens Stakit og de to Vagtchefer for.an Vagtens idyl
liske Lokale, men for øvrigt er Indkvarteringsforhol
dene for Mandskabet ogsaa her meget spartanske. Det 
sidste Billede viser det Skur, hvor 6 Mand af Vagt
mandsholdet holder til. Der er ikke hyggeligt, og der 
er derfor givet Tilladelse til, .at de >.>postfrh, kan sove 
oppe i >> Idyllen«, hvor Forholdene er bedre. - Men 
alligevel! 
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HER ER 
LONDON 

En af d e Jccndtcstc Stommc1 i B. Il. C., 
• L eif Uundel , er vendt tilbage t il D anmark 

eft er 6 Aars F ravær. 

Den unge -aarhusianske Forretningsmand Leif Gun
del befandt sig ved Krigens Udbrud i London, hvor 
han foruden at pleje sine Forretningsinteresser ogsaa 
dyrkede .Journalistik. Han søgte Føling med British 
Broadcasting Corporation, der efter 9. April 1940 op
fordrede ham til at urro.ngere Udsendelser til Dan,-

mark. 1. .Juni talte han fØrstP t¾:ing til sine Lands
mænd, og siden har han medvirket i mere eml 1800 
Udsendelser. Gundel var Medlem af Det danske Raad 
fra dets Oprettelse i 1904, og den 1. Oktober 1941 blev 
han udpeget til Sekretær i Raadet. 

Leif Gundel vender nu tilbage til D.anmark sam
men med sin Hustru, der har Æren af at have formet 
» Vi-vil-vinde«-Parolen. Det er hans Agt at gaa ind i 
Dagbladsjournalistik.en. S . A. 

Tien fri Stats Udenrigspolitik hører ogsaa et effek
tivt Krigsberedskab - dette er hævet over Diskussion. 
Krigsberedskabet er ganske simpelt et praktisk Udtryk 
for folkelig Livsvilje. 

Forsvaret skal bygges op med alle til Raadighed staaende 
Midler til Lands - til Vands og i _Luften, og Danmark 
skal yde sit ypperste til Udvikling heraf". \ 

Undn- denne Udtalelse gik Dansk Sam ling til V alg i I 943, og 
denne Linie kan De stadig Jolge i li.I/ 0 R GEN BLADET -
Damk Samlings politiJke Organ. 

MDRGENBLADET 
B!t'v Abonnent paa M orgenbladet 

Indtegning ka n ske: Abonnementsafd elingen Cbr. IX G ade 2. København K. T elefon Central u51, 
hos A-S Bladkompagniet_ eller paa etb vert Posthus Landet ove r _ 
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Flg. 1. 
Bazzoken Aktion. 

....... 

€tUdplukaf 

KRIGENS VAABEN 
D e militære Vaabens Udvikling har saa at sige fra 

den fØrste Dag bevæget sig i fast afstukne Baner 
- der har intet overnaturligt været, og der vil heller 
intet komme - alt vil kunne forklares fysisk og :ma
thematisk. Siden Krudtets Opfindelse kan man vel 
med nogen Rette vove at paastaa, at Slagmarkens 
Skydevaaben næppe har ændret sig i Grundprincippet. 

Denne Krig - vel nok den frygteligste af alle og 
i teknisk Henseende den finest udviklede af alle -
bekræfter denne Paastand, blot har den taget Prin
cipper i Brug, som har slumret en Tornerosesøvn i 
mange Aar, men som aldeles ikke har været ukendte. 
Dette gælder i fØrste Række Ra.ketprincippet, som vel 
nok de fæneste Militærteknikere har drømt om atter 
vilde skyde frem fra den spæde Spire, som Raket
korpsene i 1807 og 1813 betegnede. 

Hidtil har Raketten egentlig kun ledt Tanken hen 
paa Fyrværkeri og har saa iØvrigt hØrt Eventyrdigt
ningen til, men i Dag farer Raketbomber af saavel 
større som mindre Kaliber gennem Luften med vold
somme Sprængladninger ombord, og reaktionsdrevne 
Flyvema~kiner er forlængst en Kendsgerning. 

Fig. 2. 

En Raket er i al sin Simpelhed et RØr :........ aabent 
i den ene Ende og fyldt med en eller anden Driv
lad~ing. Naar denne Ladning forbrænder, stødes For_ 
brændingsprodukterne med stor Hastighed ud af den 
aabne Ende, og naar dette sker i et luftfyldt Rum, 
stødes hele Røret voldsomt fremad. Sætter man nu 
en Beholder med Sprængladning i den lukkede Ende 
af Røret og anbringer en Smule Hale ved den aabne 
Ende, har vi Raketbomben fiks og færdig. 

Alle herhjemme kender efterhaanden »Bazzoken«. 
Dette udmærkede Panservaaben, som de Allierede i 
stort Tal nedkastede til os i Besættelsens sidste Aar. 

Fig. 1 viser den i Aktion. - Det er kun et tyndt 
ganske let StyrerØr af Staalblik med en SkulderbØjle 
og en Affyringsmekanisme (elektrisk). Granaten er, 
som Fig. 2 viser, et RaketrØr (a) med en Sprænglad
ning (b) i den ene Ende og en Smule Styrehale (c) 
i den anden. Den lægges ind i Bagenden af Styrerøret, 
og en Ledning forbindes med en Kontakt paa Styre
røret, og naar Aftrækkeren paavirkes, tændes Driv
ladningen, og Granaten farer fremad, stadig drevet 
af den udstrømmende Forbrændingsgas, og sender en 
sand Straale af Ild og RØg agterud. 

Der er selvfØlgelig ikke Tale om Rekyle, som vi 
kender det fra almindelige Skydevaaben, da Forbræn_ 
dingsgassen strømmer frit bagud uden at ramme no
gen StØdbund i Form af en Laas eller en Kile. 

Den store Anslagshastighed kombineret med et 
voldsomt virkende Sprængstof - saavel i spræng-

FOLK og VÆRN 161 



Fig. 3. 

mæssig som i varmemæssig Henseende - gjorde det 
til et frygteligt Vaaben mod Panserkøretøjerne. Helt 
nøjagtige Oplysninger foreligger vist endnu ikke of
fentligt tilgængeligt, men der tales om P ansergen
nembrydninger paa op til 4-5 engelske Tommer, 
d. v. s. 10- 12 cm. 

Skudvidden er ikke stor. Den største virkelig effek_ 
tive Afstand er næppe mere end 150--200 m, og aller
bedst er den paa op mod 50-100 m. 

Den tyske Udførelse af Bazzoken ses paa F ig. 3. 
Tyskerne anvendte under Krigen op til 10-LØbet Ra
ketskyts, som Fig. 4 viser. Den russiske Slægtning er 
det saa ofte omtalte Stålinorgel. 

Morteren har været kendt i mange Tider, men ny 
er den paa Fig. 5 viste Udformning, som af Ameri
kanerne er bragt ind i Krigen, og som i mange Til
fælde kan udfylde Morterens Plads paa glimrende 
Maade. Den bestaar i al sin Simpelhed af et Fod
stykke, der har en meget svær Træskrue, som ved 
Hjælp af 2 Haandtag kan skrues ind i et tilfældigt 
Træ eller Bræt. Paa Fodstykket sidder der en Styre
tap, og ned over denne Styretap skydes Mortergrana
tens Styrerør, som i Bunden rummer en Jagtpatron. 
Selve Sprængladningen, der er anbragt paa Styre
røret, indeholder en meget voldsom Sprængladning. 
Morteren er næsten lydlØs og udvikler hverken Mun
dingsglimt eller Røg. Den er oprindelig fremstillet som 
et Sabotagevaaben til Anvendelse som en Art Hel
vedsmaskine langs Veje og J ernbaner, saaledes at 
den deT kunde affYTes med en »Snubletraad« eller 

Fig. 4. 
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mec:1 en særlig Tidsblyant. Morterens amerikanske 
Navn er »'l'he 'l'lu·ee ::lp1gol gun<,. Den har den slure 
Fordel at kunne bruges til Fladbaneskydning paa 
korte Afstande. Den er saaledes i vid Udstrækning 
blevet anvendt mod PanserkØretØjer, Automobiler, Lo_ 
komotiver, Pigtraadsspærringer, Bunkers o. 1. Ende~ 
lig er den anvendt som Krumbanevaaben, en fortræf
felig Erstatning for den almindelige tunge Morter, 
dog kun paa Afstande fra 50-200 m. 

Flere Aar fØr Krigen og adskillige Gange i Krigens 
fØrste Aar har der været Rygter fremme om 1-Mands
torpedoer, saakaldte Selvmordertorpedoer og 2-
Mands Undervandsbaade, og man har vel næppe vidst, 
hvorvidt man skulde fæste Lid til Rygterne eller ej. 
- Efter Slaget i Pearl Harbour den 8. December 1941 
kom der imidlertid Tegninger frem af en japansk 

Fig. 5. 

2-Mands Undervandsbaad, saa dens Eksistens kunde 
vel næppe mere betvivles. Nu efter Krigens Slutning 
har vi imidlertid med egne Øjne set, at den tyske
Marine har været i Besiddelse af saavel 1-Mands 
Torpedoer som. 1-Mands Undervandsbaade, idet man 
i stort Tal har fundet disse kØrt op paa de :}Losse
pladser«, hvor Herrefolket har efterladt sig Resterne 
af fordums Rigdom. Fig. 6 viser saaledes 3 1-Mands
torpedoer anbragt paa en af de svære Understillinger, 
som har befordTet dem fra Land til Land, altid ca
moufleret og stærkt bevogtet, saa at der intet skulde 
sive ud om deres Eksistens. 1-Mands Torpedoen be
~t;i;ir af Pn ØvPr~tP FprPrtorpr>rlo oe Pn rlPrunrlPr lig
gende rigtig Torpedo med Sprængladning. De 2 Tor
pedoer er hæftet sammen ved Hjælp af en let udlØ
selig Laasemekanisme, som kan betjenes fra Førerens 
Cockpit under Glaskuplen. FØrertorpedoen har HØj
de- og Sideror og en Skrue, der drives af en Elek
tromotor, der fa.ar sin Strøm fra et svært Akkwnu
latoranlæg i Torpedoens Krop. Sprængtorpecloe n er 
en almindelig Torpedo med selvstændig Maskine, 
Højde- og Sideregulatorer o. 1. Hele Historien er ca. 
7 m lang, og hele Sættet vejer godt 3½ Tons. Man 



rPRJlf>f mPrl, ;it lwlP Anlægget har en Aktionsradius 
paa ca. 12 km med en Hastighed paa rundt regnet 
10 Knob. Der er formodentlig kun en ringe Dykkc
muligl~ed ved Hjælp af HØjderoret, men der er dog i 
Førerrummet anbragt en større Dybdemaaler. Naar 
Torpedoen nærmer sig Maalet, sigter Føreren med 
hele Aggregatet, og naar han mener, at det rette Tids
punkt er inde, kan han ved et enkelt Greb slippe 
Sprængtorpedoen, hvis Motor samtidig startes, og 
denne fortsætter nu Farten frem mod Maalet. Ty
skerne regnede med, at Føreren skulde have en Chan
ce paa 40-50 pCt. for at slippe fra det med Livet, 
men jeg vil tro, at den er væsentlig ringere. Hvor 
vidt disse Enkeltmandstorpedoer har været anvendt i 
større Stil vides vist næppe endnu, men man kan i 
alt Fald betragte det som givet, at de har været. sat 
ind ved Slieldemundingen og i Kanalen. 

Fig. 7 viser 1-Mandstorpedoens større Slægtning, L 
Mandsundervandsbaaden, der er bygget som en virke_ 
lig Undervandsbaad med 2 Torpedoer fasthægtet til 
sig. Undcrvurn.l:,Luudcn er go<l.L 11 m lang og ca. 1,8 m 
i Diameter. Den er forsynet med en kraftig Elektro
motor og med 1 Akkumulatorbatteri til Drift af denne. 
Den har Ti;imtanke, Trykluftflasker og alt normalt 
Undervandsbaadsudstyr. Den betjenes af kun een 
Mand, som er forsynet med et kunstigt Aandedræts
apparat, der giver ham Luft til ca. 12 Timer. Baaden 
kan gaa neddykket, og dens normale Arbejdsdybde 
er formodentlig ca. 6 m. Neddykket kan den sikkert 
gaa med en Fart af 3-4 Knob, mens Overfladefarten 
sikkert ligger paa 5-6 Knob. Dens Aktionsradius er 
formodentlig· godt 100 km. Undervandsbaaden med
fører som foran nævnt 2 almindelige Torpedoer hæf
tet til Siderne ved Hjælp af en Laasemekanisme 
ganske svarende til 1-Mandstorpedoens. Formodentlig 
ma.a begge Torpedoer afskydes paa een Gang for at 
sikre Baadens Stabilitet. Føreren af en saadan Under
vandsbaad har vel nok en større Chance for at slippe 
fra en Aktion med Livet i Behold end Føreren af 1-
Mandstorpedoen har det; men begge Job kræver nu 
en særlig Indstilling, som vi danske i alt Fald har 
svært ved at forstaa. Saavidt vides opdrog Tyskland 
i stort Tal opfanatiserede Hitlerjugend Drenge som 
Førere af disse selvmorderiske Vaaben. Denne Under-

Fig. 6. 
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Fig. 7. 

vandsbaad kunde ligesom 1-Mandstorpedoerne an
bringes paa svære Understillinger, rler kunrlP hærP 
dem frem overalt, og hvor disse camouflerede Kolos
ser har vist sig, har man Øjeblikkelig villet vide, at 
det drejede sig om V-2 Bomber. De 2 lyse Genstande 
under Undervandsbaadens Højderor er de Stødmeka
nismer - saakaldte Krigspistoler - der skrues paa 
Forparten af Torpedoen, fØr denne affyres. 

Saavel Enkeltmandstorpedoen og -Undervandsbaa
den kan med en almindelig svær Kran sættes i Van
det og kan saaledes anvendes fra alle mulige Havne
anlæg uden større Vanskelighed. 

I denne Krig har Luftvaabnet som aldrig før været 
sat ind paa begge Fronter, og efterhaanden som det 
tyske Luftvaabens Ydeevne gik ned, maatte der fin
des paa nye Ting indenfor Jordforsvaret, der mulig
gjorde en forøget fadsats imod det overvældende, 
kraftige allierede Luftvaaben. Rent skydemæssigt 
kunde man næppe naa videre frem, og Bestræbelserne 
koncentrerede sig derfor om at forøge Observations
tjenestens Effektivitet, saaledes at det blev muligt paa 
et meget tidligt Tidspunkt at faa Melding om de 
kæmpemæssige Maskingrupper, der nærmede sig 
Bombardementsomraaderne. Man har blandt det efter
ladte tyske Materiel fundet store transportable Pejle
stationer, som maa formodes at have været anvendt i 
denne Tjeneste. En saadan Pejlestation ses paa Fig. 
8. Dens Konstruktion er endnu ikke helt kendt, men 
det maa formodes, at den arbejder med ultrakorte, 
elektriske Bølger, som udsendes imod de formodede 
Flyvemaskingrupper, hvorefter BØigerne reflekteres 
og opfanges af det store Antennesystem, der er op
bygget over selve Apparatet. Er dette den rigtige 
Teori vedrørende Apparatets Arbejdsmaade, vil clet 
saaledes være muligt at faa fastlagt saavel Retning 
som Afstand til de angTibende Grupper, formodentlig 
helt op til 3- 400 km. Apparatet er selvsagt drejeligt 
hele Horisonten rundt. Saafremt der fremkommer 
nærmere interessante Enkeltheder, vil der blive gjort 
Rede for dem i fØlgende Artikler. 

I Begyndelsen af 1945, da det allierede Panservaa
ben begyndte at knuse de tyske Stillinger langsomt 
og systematisk, maatte der fra tysk Side sættes ind 
med et Allemandsvaaben, og som alle ved, fremkom 
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Fig. 8. 

TREKANTEN 
Holbæk • Telefon 1313 

AUTO-REPAR.ATION 

Vi g læder os til den Dag, de vi 

aHer I fuldt Omfang kan levere 

Flygler og mocfen,e smaa Klaverer. 

lndtll da beder vi om Overbæ

renhed. 

ANDREA,_I-RI TENSEN 
Plano• og Flygellabrik 

Hovedudsalg: ' Vimm■lskaflet 42 
C.6493 K•b■nhavn 

Svend Jarlsby 
Elektro.Jn sta Ila tØr 

- Kon gens Nytorv 26 
T el efon Central 12 i 36 . P a læ 136 
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Lys og Kraftanlæg 
Fabriksanlæg 
Neon-An~æg 
Pumpeanlæg 
Fordelingstav-ler 

PansernævP.n i LØhPt ;if megP.t kort Tirl. Den er j 

Lighed med Bazookaen konstrueret som et rent RakeL 
vaaben, idet den nemlig bestaar af et RaketrØr ·med 
en Drivladning og et Sprænghoved anbr.agt i den ene 
Ende af RØret. Ved Hjælp af en Aftræksmekanisme 
kan Drivladningen antændes, og Sprænghovedet farer 
frem imod Maalet. Den fo;-efindes i · 2 Størrelser, en 
stor og en lille Model, og, Rækkevidden er hØjst 150 m. 
Det er et ganske overordentlig farligt Vaaben, idet 
Kontrollen i allerhØjeste Grad har_svigtet under den 
forcerede Krigsfabrikation, saaledes at det er en hØjst 
hPt,pnkPlig Sag at <;kyrlP rnPd Pansprn,pvPn F.ftPr 
engelske Udtalelser skulde dens Virkning imidlertid 
være ganske overordentlig stor, og den var saavidt 
vides almindelig frygtet af de allierede Pansertropper. 

Den flyvende Bombe, Raketbomben V -1_ og V-2, 
har slet ikke været omt~lt her, men da den fylder et 
Kapitel for sig, vil jeg foretrække at vende tilbage 
til den i en senere Artikel, idet den er saa interessant, 
;it dPn har Krav p.aa flere selvstændige Sider. 

Dette Udpluk af Krigens nye Vaaben skal ogsaa kun 
være et Udpluk og gør ikke Krav paa at være nogen 
fuldstændig Redegørelse for, hvad der er dukket op i 
disse Krigsaar, men som i Indledningen sagt, er der 
ikke sket noget egentligt epokegørende indenfor Vaa
bentekniken, men kun en rolig og sindig Udvikling 
og Uddybning af gammelkendte Principper. Først den 
Dag, da man er i Stand til at tage helt andre Kræfter, 
- f. Eks. Atomare - i sin Tjeneste, vil der være Mu
lighed for at naa til hidtil ukendte Højder. 

MEJERIERNES 06 LANDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 

Gensidigt Selskab. Oprettet 1898 

REVENTLOWSGADE 14 . KØB EN HAVN V . C 14350 

o/s MONTANA 

KUL 
CINDERS 

T,Rv 

BRIKETTER 

Montergaardi:n . Mantergadt 19 . Telf 9246 (8 Ld11i11ger) 

B.K. 



<;ess ions -Stab~n. Fra venstre til højre: Politifuldmægtig Carstensen. Korpsofficiant Jensen. 
Hans Peter Nielsen. den først udskreYne, Overbetjent Nygaard P etersen, Udskrivningschef 
Oberstløjtnant Hjarlitz. Amtsraadsmedlem Thorsen. Overofficiant J ensen, Fuldmægtig 

Friis Nielsen. 

DEN FØRSTE ·SESSION 
efter Besættelsen 

Af Læge Emil Frederiksen, Skagen. 

S=ssionen, som i normale Tider afholdes hvert For
aar, gennemførtes ogsaa i Besættelsesaarene indtil 

1943. Under de derefter ændrede Forhold maatte Ud
skrivningen opgives, der var ingen Session i 1944. 
Denne Afbrydelse - den eneste i de aarlige Sessioners 
ellers ufravigelige RækkefØlge - fortsattes ind i 1945, 
saalænge Besættelsen varede. Men snarest mulig efter 
·Befrielsen blev de nØdven'dige Forberedelser truffet 
til at indhente det forsømte; allerede nu er Sessionen 
i Gang i 5. Udskrivningskreds (Nord- og Vestjylla.nd), 
og snart vil den være det over hele Landet. Gennem 
Sommeren vil vi atter møde det velkendte Billede fra 
Sessionsdagen af værnepligtig Ungdom foran Raad
huset i de danske Byer eller Kroen i Landsbyen, frisk 
og :wlbrændi Ungdom i munter Stemning ::.om paa en 
Fridag. 

Nærværende Session er for Aargang 1924, ,iltsaa rle 
værnepligtige, som skulde have været bedømt i 1944. 
Sessionen skal være afsluttet 15. September, og det 
udskrevne Mandskab indkaldes i Efteraaret, nogle af 
dem - efter Ønske - allerede i Juli. · 

Det forventes, at næste Session vil blive afholdt i 
Slutningen af 1945 og Begyndelsen af 1946 for Aar
gang 1925. Vi skulde saa i Foraaret 1946 kunne hf'
handle den til den T id mødepligtige Aargang 1926 og 
dermed være naaet til nqrmale Forhold. 

Den første Session i Danmark efter Besættelsens 
Ophør afholdtes i Gudumholm ved Aalborg den 1. 
Juni, paa samme Dag som den danske Hær blev gen
oprettet, og de fØrste Soldater mødte ved deres Af
delinger. 

Det er endnu vanskelige Tider, det er smaat med 
Toggang og anden Befordring._ Sessionens faste Stab 
kom til Gudumholm i Aalborg-Politiets Udryknings
vogn, som for nylig har været anvendt af Gestapo 
»til andet Fonnaal« og endnu bærer. Mærker i Loftet 
efter Revolverkugler. - Under de kuplede Linde 
foran Hotellet stod de værnepligtige og saa til, da 
den mistænkelige Vogn holdt for Døren med Sessio
nen bag Rudernes Gitter, - og tyske Flygtninge i 
IIoielleb Vinduer IØjeue endnu en Oplevelse til deres 
Eventyr. 

Udskrivningschefen, Oberst!Øjtnant A. Hjariitz, 
aabnede Sessionen med et Par indledende Ord: »Jeg 
ha1: den Ære at aabne Danmarks første Session efter 
Besættelsens Ophør. - - - Ogsaa danske Soldater 
er faldet i Kamp under disse tunge Aars store Begi
venheder, - - - vi ærer deres Minde og sender 
vore Tanker til dem, nu da vi skal i Gang med at 
udskrive nye til Værn for Danmark.« 

Og saa kom den fØrste Mand paa Maalet, til Lægen, 
blev udskrevet, trak Lod, - Sessionen var i sin gamle, 
tilvante Gænge efter to Aars Pause. 
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H ans P et er Ni elsen 
Gudum, 
der var den første 
Manu, ~ l)lll blev 
11rJnli:: r nv0t 
til Soldat efter 
Besættelsen. 

fØrste udskrevne paa Sessionen i 1945, Hans Peter 
Niel.sen, Gudum Sog1:1, aI Lægd ,1211 . N - 10, blf.:lv 
kaldt frem foran denne Front af vordende Soldater 
og fik af Chefen overrakt et smukt Bordflag med ca. 
60 cm hØj Flagstang i Bronze; Fodstykket (ligeledes 
i Bronze) var prydet med Rigsvaabnet og havde fØl
gende Inskription: »J':fr. 1 paa Danmarks første Ses
sion efter Besættelsens Ophør«. Med denne velvalgte 
Mindegave modtog den unge Mand, - som oven i 
Købet havde faaet; opfyldt sit Ønske om at blive ud
skrevet til Dragon - en enkel og kortfattet Skrivelse 
som Gavebrev: 

»5. Udskrivningskreds. 

Sessionen p. t. Gudumholm, 1/6 1945. 

Til Minde om Deres Fremstilling som Nr. 1 paa 
Danmarks første Session -efter Besættelsens Ophør 
modtager De .hermed Danmarks frie Flag en minia
ture. 

Hjarlitz . 

Men efter Behandlingen af det første Lægd blev 
Dagens alvorlige Betydnin g paa smukkeste Maade 
markeret ved en stemningsfuld HØjtidelighed, som 
Udskrivningschefen betænksomt havde planlagt: 

Gc~:Jio113Jagc11 c1· for alk gennem' Liv el en af 1.k 
Dage, der huskes. Men for de unge Mænd, som var 
paa Session i Gudumholm den 1. Juni 1945, vil den 
blive end mere uforglemmelig m ed det stilfærdige 
Minde om den hØjtidelige Stund, da Flaget blev over
rakt den ene iblandt dem - og dermed symbolsk hele 
den danske værnepligtige Ungdom, som staar fælles 
i Ønsket_ om at v~rne den genvundne Frihed for deres 

Samtlige værnepligtige, som m ødte den Dag, og deres 
Lægdsmænd blev samlet i Sessionslokalet, og den 

Land. 

THEOD·OR PETEhSENS E.fTF, AJs 
N, J. HAM M ERIC H'S EFTF. 

HOLB Æ K 
HOLBÆK URTEKRAMHANDEL OG VfN I MPORT 

Grn11d lagt af C. A. 01/mdor/f 1841 · 

A/s DO 'l.~A (J 0 Asmussen & Weber 
Bygninqs1n aierialcr 

Holbæk 
Holbæk . Telefon 1213 

Brillehuset Holbæk Optik EVALD HANSEN 
F/y/teform ning 

Ahlgade 30 Telefon 1040 Holbrk . Telefon 213 • 644 

HOLBÆK AUTO-GUMMI HOLBÆK MOTORKOMPAGNI 
Jorien Htrnmmw TORVET . HOLBÆK 

Holbæk . Telefon Z71 TELEFON 797 
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Læge Emil Frederiksen, 
Skagen. 
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HOLBÆK BRØDFABRIK 
HOLBÆK 

TELEFON 46 

rllJØRI ej RASMUSSEN v, ) 

• VÆRKTØJ . 8ESLAG 
CRL.185Ø H O LB!i:K TELF. 2100 

SVEND MØLLERS 
BAGERI OG KONDITORI 

anbefales 
HOLBÆK.TELEFON 203 

H O L BÆK AUTO LAG ER . 
TELEFON 1101 • 1102 -1103 . 1106 
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OLAF RASMUSSEN 
HOLBÆK 

KOLONIAL EN GROS 

Lolland-Falsters Folketidende 
Nykobing F. Telefon 62r - 103 

Stiftets ,1.,,sla Blad 

HOLBÆK TELEFON 33 

A/s Næstved Tidende 
Vordingborg Dagblad, Præstø Avis, Møns Dagblad 

16.000 faste Ahonncnlor 

Oplag: Hverdøge ca. 20.000 
Søndage ca. !22.000 

F1•a "Sta1.·s and Stripes·' 
<ler omtales an<lel Steds i Bladet, bringer vi 

denne Prøve paa Soldaterhumørel 

~ 

Tag Hjelmen af naar du nævner Damer her. 
Det er et helligt Emne. 

Lærer oit Beialingsmand (Fortsat fra Side 146) 

te ind i Lærergerningens særlige Teknik og Opgaver, 
ændrede jeg i væsentlig Grad mit Syn paa min Op
gave som Befalingsmand - i positiv Retning. 

Jeg vil haabe, mange unge Lærere i det kommende 
Danmark vil tage deres Tørn i Værnene som Befa
lingsmænd. Jeg haaber det baade for Værnenes og 
for Skolens Skyld. 

Ca:d Thomasen's E:ftf. OTTO PETERSEN & SØN Vestlollands 
Tobaksfirma Forenede Trælastforretninger Af s 

København Grundlagt 1855 NAKSKOV 

CHR. J. HEV ASNÆS KAROSSERIF ABRIK 
Brug kun 

Veslergodo 5, Tel1. 539, Odense Asnæs Tærskeværker 

Husholdningsvarer. Isenkram. Glas Brdr. Olsen Halmpressere og 

Porcelain - Nilfisk Forhandler 
Aut. Volvo Forhandler Kværne 

Telefon Asnros 140 Ene[. Ole Sørensen ,~ Co. A-S . lfoldbig 
- Leverandør m offe1"1i-lU,ao 09 privøfø lnsfllutlooer -

Aktieselskabet 

VALSElJIØLLEN c.o. 
Svinnin;:e St. 
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JERM~@[1W 

• GEORG JENSEN 
SØLV 

KGL. HOFLEVERANDØR 

Faas hos Guldsmede over hele Landet 

TEDDY PETERSEN 
Koncertorkester med Kor 
Solosang: Victor Cornelius 

Marching along together 
Indhold: Marching along together 
- :t's a long, long way to Tippe
rary - Oh, how , hate to get up 
in the morning - Anchors aweigh 
- The british Grenadlers - Stars 
and Stripes - Over there. 

POLYPHON 

Forsidebillede: Hans Majestæt Kongen ...•.... 

r---
Si<le 

General Helge Jung: Forsvaret och Folket . . . . . . l '11 

Sven Alkærsig: Paa Post ved Guldborgsund .... . 1'18 

Kaptajnløjtnant E. Fisker: Atom-Bomben....... . 1 '17 

Ka,ptnjn J. Helk: Hjem gennem Luften . . . . . . . . . . 181 

Flaaden lægger ud igen {Bi!ledsider) . . . . . . . . . . 1 84-l 

Off Cnp ............ ,. . .. .. .. • • .. • .. • .. .. .. .. .. • . • .. 18'2' 

Kapta,jnlojtnant E. Fisker: Sabotørens Værktøj . . 191 

Sven Alkærsig: Portene slaas op til Fortid og 
Fremtid . ... . . . . . . . ... . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . .. 105 
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Sver iges ØYPrstbefalende. Gen eral Jung. foran Mikrofonen . 

E TT ef.f.ektivt forsvar maste varn grundat på fol
kets fortroende. Detta ager forvisso sin giltighet i 

a lfa lan<lel', icke minst ~ sådana demokratiska 1lander 
som de nordiska, dar me<lborgerna fritt taga stallning 
~ill alla samhallsspors,mål. 

ForJ;roendet mellan folket och forsvaret k an vinnas 
och ' bibehållas framst genom omsesidig fortrogenhet, 
som rymmer både kunskap och forståelse. 

I Sverige lmr under krigsåren folk och forsvar kom
mit varandra a.llt narmare. En mycket stor <lel av våra 
manliga medborgar har genom sin beredskapstjanst
goring fått en fordjupad insild om forsvsret och har 
darjamte lart kanna sitt land i en forur,. oanad utstrack
ning. Folket i bygderna har på ett an...'1at satt an tidi
gare få'tt lara kanna de militara forbanden och deras 
fiirhi\ll;mdPn DM aktiva b~falet. har på ett narmarc 
satt an vad i fredstid ar mojligt lart kanna 'land och 
folk genom kontakten med befolkningen i de tdllfal
liga forlag-gningoorterne, genom kontakten med de me
niga varnp-liktiga, många i magen ålder, samt i sam
arbetet med reservbefal och varnpliktigt befal. Dettoa 
aHt har skapat en ndra kontoakt och en i:imsesidig kon
takt mellan forsvar och folk. 

I fredstid ,galler det att finnti an<lra mede! for oatt 
bibehålla och starka denna kontakt mellan h,igsmakt 
och medborgare. Det finns i en demokratisk stoat ound
vikliga spanningar m ellan civilt och mflitart, me'1lan 

Forsvaret 
och Folket 

Af General Helge Jung 

1 Sverige er alle 3 Forsvarsgrene - H æ r. Flaade og 
FlyveYaaben - underlagt en fæ lles Chef , der udøver 
s in Myndighed ved Hjælp af Forsvarsstolene. 
Stillingen som ljverbefii.lhavar indehaves i Øjeblikket 
af General Helge Jung, der e r stærkt interesseret 
i det Folk og Værn-Arbejde. som i L øbet af Krigs
aarene har svejset Befolkningen og Værn enP. i Sve
rige sammen som aldrig .før. D et vil derfor sikkert 
interessere vore L æser e, at lære denne fremtrædende 
Svenskers Indstilling og Erfaringer at k ende, saa
ledes som det fremgaar af n edenstaaende Udtalelse, 
som General Jung bered,·i!ligt har til sendt »Folk og 
Værn «. 

General Jung paa Inspektion. 
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folkl!g 11jiilv::;tyrel~c och -df',n !>trii.ng11 lydnad, ::som m u
ste fordrns av soldaten .- D et galler darfor att hos med
borgarna sti:i.ndigt -på nytt skapa forståelse for <l isd
plinens och den militara ordningens n odvandighe-t, lik
som det galler att hos yrkesmilitarerna skapa insikt om 
de militara formernas begri:i.nsning till krigsmaktens 
område och att hos dem ingju'!:a en levande kansla for 
den folkliga frihet, som lir en vasentlig de l i begreppet 
fosterland. 

Sådan omses.idig forståelse kan vinnas endast genom 
upplysning. AH upp!ysning om forsvaret m.åste emel
l er tid vara strangt saklig. Med saklig upplysning me
nar jag icke något t orrt -och tråkigt, n ågot opersonligt 
och fii.rgliist, något i Sli.n tur likrikfat. Tvi:i.rtom bor upp
lysningsv-erksamheten om forsvaret ge plats for per-

De bedste Kunstnere 
fra Det kgl. Teater, Radioen, Filmen og 
Priv'atteatrene faar deres Forening gennem 

K 0 BEN HAVNS MUSIK FOR LA 6 A/s 
Borgergade 2 . Kobenhavn K. Telefon Central 11035 
Telegramadresse : Kobenhavnmmik 

LeverandØr til Forsvarsministeriers Foredrag sudvalg 

,,Et f3a.Pl.e'tup rl(;fSnet ff 1up1.'' 

bruger kun 

(),9 Watt I 
- I 

Forhandles- overalt 
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~,mligh~len oah låtc1 olik'd mentngsrll, lningar trUda 
frnm. 

Jag vill til! sisrt understryka, att fi:irtroendet mellan 
folk och forsvar och darmed folkets forståelse for for
sv.ar et och dess oundgangliga egenart standigt måste 
hållas levande. Fo; att ,gora ['alldets medborgare ,:;m 
goda ~oldater och for att gora soldater till goda med
borgare kraves såval en sk:olundervisning i medborgar
kunds.kap, omfat.tande i:i.ven forsvarets samhallsfunlktio
ner, som en fortgånde och dubbelrik tad aktuell orien
tering meUan forsvaret och samhfillet i ovrigt. 

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper_ -. Lædertøj etc.. 

t/4~' 
Guldtrækkariet 

~ng.dftt ~tttbt 
DANMARKSFØRtNDEDAOBLAD 



':p.c,st v.ed GULDBORGSUND 
"Folk og Værn's" Medarbejder besøger 

Vagtdetachementet paa Priorskov 

DET sidste Stykke snor Vejen sig mellem g,amle 
Ege og Ædel•gran. Ved Opkørselen til selve Gaar

den, blot 10 m fra Hestestalden, ligger en Oidti<ls
begravelse; !rige bagved en af de kæmpemæssige Lade
bygninger løfter en Kæmpehøj sin træbevoksede Top 
op mod Straataget, og Vest for Gaardens Køkken
have, midt i V'estervænget, - ligger endnu en Dysse, 
en Dobbeltbegravelse, i Skyggen af en pragtfuld 
Gruppe Egetræer. 

H er har boet Mennesker lige siden de Dage, da 
man hentede Middagsmaden op fra Bunden af Guld
borgsund og sejlede den hjem i en udhulet Træ
stamme. 

Vi ankom til Priorskov, neto,p som den fingersnilde 
211 og. den eviggJ.ade 313 Horstmann var ved at_ dække 

Kaptajnløjtnant Lorentzen overi;ækker Fru Dagnæs-Hanscn 
Kommandørstaven. 

op til et vældigt fælles Kaffebord i Haven. Det var 
Kompagniets sidste Aften paa Priorskov, og derfor 
skulde der festes. - Meget var forberedt, men ingen 
maatte rigtig vide Besked med thvad og hvem og 
:hvordan. 

Jeg k~kkede indenfor paa Belægningsstuerne, der 
var indrettet i Kornlofterne. Her sov Folkene søde
li-gt Side om Side med vældige Dynger af Roefrø og 
Havre; men der var rigtige Senge med Madrasser og en 
Stol midt i;>aa Gulv~ til Radioapparatet. 

* 
- Jeg ku' li' at •blive her /betroede 277 Skipper 

mig. Han er i det civile Liv Murarbejdsmand, og 
hans Kammerater hævder, at han ligner Skipper 
Slcræk. 
,- Jeg havde !jOC!t Arbejde, og alligevel, jeg vil 

gerne bUve her. 
- Blot fordi her er rart at være? -. 
- Aa, ja, blandt andet derfor. Forholdet mellem 

BefalJingsmænd og Menige er meget forbedret nu, 
efter at vi har staaet i Gruppe sammen og sprængt 
saa det ene og saa det andet. Det forpligter at have 
være Soldat og Swbotør. Vi har det mere kammPratligt. 

- Kompagniet hører egentlig hjemme .i Slagelse? 
- Slagelse, aa ja. Der blev vi modtaget, som om 

vi var Englændere. Vi hentede den gam1e Bataillons
fane i Kirucen - der havde den været · siden den 29. 
August - og hele Byen var fuld af Blomster og Ju
bel. Der blev dækket op til 09 paa Hotel Postgaar
den, 100 · Kuverter, gratis altsammen, skænket af en 
-anonym Giver. Fin Mand. 

- Hvordan gaar det derhjemme? 
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S oldater og B efolkning Side om Side; 

- Vi -er nygifte og farar 224 Kr . . i Sol<laterløn. Det 
er for Udt. Mine Udgifter er 300 Kr. Vi har ~n lille 
Toværelsers og har det pænt. Og min Kone skal ikke 
gaa paa Ar.bej<le. Rufl er meget ked af at skuUe ,gaa 
p'aa Socialkontoret; det er urimeligt, synes j,eg, at 
man i <let. hcl0. taget nævnP.r Sorir.1lkrmtorP.rne i For
bindelse med Forsorgen for de Værnepligtrige. Man 
henviser dog ikke Frihedskæmperne til Socialkonto
rerne, men til Kontorerne for særlige Anliggender -
og dem g iik det da hurtigt nok med! -

Hvad læser De? 
Cronins samlede Værker og Avisen. 

* 
- De driver Idræt hver Morg1;n? spørger j,eg ~7, 

der ,lwm ihjem fra Sverige med Brigaden. 
- J .a, jeg vil gerne 'holde mig i Form. E)fter min 

Mening maa det være ,en vigtig militær Opgave at 
vække ,alle Soldaters Interesse for Sport. Ma:n kunde 
1-et arrangere sig med Kompagni.stæ,vner og Ho}dkon
kurrencer; F-eltsport 'burde indfores ov,eralt 

Morgenspisn ing. 
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Hvad bc.'Jtillcr De cllcro i Derco Fritid? 
Jeg arbejder med et Brevkursus, som jeg be• 

gyndte med i Sverige. Det drej·er sig om Papirteknik, 
og det koan sa,gtcris passes v,ed Siden af Tj{)ncstcn, 
Desuden er vi tre Kammerater, der tlæser En-~els-k 
sammen. iDen ene a,f dem er i Ø. K., og vi træner os 
i Sproget paa den Maade, at 'Vi gaar og snakker En
gelsk s1:1.mmen vaa Vagterne .... 

* 
Hvordan former Tjenesten sig? spørger vi For

lægningens Chef, Kaptajnløjtnant E. Lorentzen. 
- Den vagbfri Styrke har Tjeneste fra 7 til 13, pg 

den former sig som for Soldater å Ahnindelighecl med 
Skydeøv;elser, Mardher, Eksel.'cits og Felttjeneste . .Vi 
har desuden ,en da,glig Gymnastiktime med efterføl
gende Bad i Guldlbor.gsund. 

- Hvad er det, der skal bevogtes? 
- Efterladt tysk Materiel og Ammunition. Der er 

en 1hel Del herude, og der bliver passet godt paa det! 

Som i et Sangspil af Hos.trup 

Præois Kl. 19,00 samledes Kompa,gniet og <lets Be
falingsmænd med IDgnens Befolkning og med Prior
skovs storartede Bestyrerpar, Hr. og Fru Dagnæs
Hansen. Der v.ar dælcli:et op i Hesteskoform paa Plæ
nen foran Hovedbygningen; Bordene bug,n~e af Lag
klilge og Hjemmebagt, og det varede ikke mange Mi
nutter, før Sceneriet levende mindede om et Afskeds
optrin i et Hostrup-Spil. Havestuens brede Døre blev 
slaaet op; Klaiveret ,blev trukket helt ud i det fri, 
Kompagniets Musikgeni - 39 - -b}ev trukket ud af 
Rækken og alfilbragt ved Tangenterne, og . :fra. nu af 
skiftede Fællessang, Toler og Musik uafbrudt, saa 
længe Festen stod ,paa. 

Kaptajnløjtnant Lorentz.en indledede med at for
midle ,en Tak :fra Soldqterne fra 14. Batrullons 2. Kom
pagni til Hr. og Fru Dagnæs~Hansen, hvem han over
rakte en fornem "Kommandostav", skaaret ud i eet 
Stykke af den fingernemme 211. Med udsøgt Galan
teri og under stormende Jubel blev dette Symbol 
overrakt Fruen i Huset - naturligvis under energisk 
Pro.test fra Hr. Dagnæs-Hansens Side. 

Siden tr,aiadte man Dansen under Lindene, og ved · 
'l'itiden samledes al<le i Vestervænget til en Baa'1fest 
af en saa beta gende Skønhed, at den sent 'Vil g;;ia i 
Glemme. Tilskuerne sad paa Kæmpehøjens Sider, 
vendt mod Baalet, der lyste kraftigere, eftersom Mør
ket faldt paa. Maanen sendte sine .Straaler ned gen
nem Egeløvet, og Natten- var lun og stille. 

Det Vl:lr en mesterlig Iscenesættelse. 
, Først · sang ~nan et Par af vore smukkeste Fædre
-landssa•nge, og dere-fter talte Pastor Juul - især hen
vendt til Soldaterne, der kvitterede for de smukke og 
månende Ord v,ed at lade ,,Der er et ymligt Land -" 

· tone ud over Egnen, baar~t af friske, mandige Stem
mer. Skæmt og opogefulde Vi."Jer skiftede fra nu af 
med Fællessang og Musik. Projektørlyset faldt snart. 
poaa Revuekunstnere fra Nykøbing, snart paa "Skip
per", der hentede ,s1g en v-elfortjent Sukces paa sit 
mesterlige Viseforedrag, og snart paa · 39 Nielsen, der 

• 



Parade. 

fik Kæmpehøjen til at [øfte sig paa gloende Pæle, 
da han foredrog denne Variation over H . C. An~er;,fillS 
,.Fyrtøjet": 

,,Der kom ,en Solldat marcherende hen ad Lande
v,ejen, 1-2---3-4. Han havde sin Rygsæk og sit Ge
vær 96 i Haanden, for han hoavde været i Næstved, 
og nu vilde han hj,em. Sa,a mødte han en Premier
løjtnant midt paa Landevejen. Han var en rigtig Prtl
mus med Skraarem og Sabelgehæng, der lhang ned 
ad Siden paa hoam. Han sagde: ,,God Aften, Soldat, 
hvor har du et pænt Gevær og en stor Rygsæk, du 
er skam en rigtig Soldat, og du kommer fm 14.s an
det. Saa skal du faa 14 -Dages Ferie." ,,Tak ska' du 
ha', gatnle Primus," sagde Soldaten. ,,Kan du se den 
Skov der:henne?" sagde Premierløjtnanten og pegede 
paa en Skov 6-7 krrn -borte. ,,Derinde -ligger en Gaard, 
det er en dejlig Ga,ard, der skal du gaa ind." ,,Hvad 
·skal j-eg der?" spurgte Sokfatcm. ,,Holde Ferie," sagde 
Primussen. ,,Du skal!: vide, at naar du kommer til 
Gaarden, er der 3 Dør-e i 3 Huse, som du skal lukke 
op. Gaar du ind d det første Hus, ser du midt paa 
Gulvet ·en Bog ligge. Oven paa den sidder ,en fjendt
lig Skrnarem med en meget stor og en ll:i-lle Roset•) 
paa. Han ser arrig ud, men det skal du ikke bryde 
dig om. Du siger bare Ja,vel, Hr. . ... og sætt-er- ham 
paa Gulvet, og saa kan du tage 11:i,ge saa mange Vag
ter i hans Bog, du ·[yster .... Gaar du ind i det an
de Skur, ser du en fjendtlig Skma,rem med en 5-tak
ket og en 3-tak:ket Stjerne. Ham stililer du ogsaa paa 
Gulvet, og sa-a kan du tage Nattegn ud af lhans Kort
taske, saa meget du lysiter. Men hvis du ønsker for
længet Orlov:, det kan du nemlig sagtens faa., saa gaar 
du ind i det tredie Hus. ner sidder ogsaa en ·stor 
Skraarem med to 5-takkede og ,en 3-takket Stjern~ 
og siger: ,,Lini-e 1øb". -Men det skal d<u ikke tage dig af, 
Soldat. Du skal bare se op, Soldat, og naar du har 
sat ham paa Gulvet, kan du faa Orlov, saa [ænge 
du ,vil." ,,Det var ikike saa galt," sa,gde qo1daten, ,,men 
hvad skal jeg give dig i Stedet for, gamle Pcimus?" · 
sagde 'soldaten. ,,Ikke andet end en gammel Lyska
ster, min Oberst ,glemte, sidst !han var derinde." ,,Na&, 

*) Distinktioner for en Overofficiant, her aabenbart »K om
mandoofficianten «. De to næste Sæt Distinktioner gælder for 
henholdsvis Løjtnant af Reserven og Kaptajnløjtnant. De var 
Næstkommanderende og Chef for Detachementet. 

saa glider jeg," sag,de Soldaten, og det gJorde •han, lige 
ind Hl det dejlifie Pri.nrJ1krw ," - - -

Det vil føre for vidt at citere hele dette lwentyr, 
men det bør dog vist tilføjes, at det gik denne Sol
dat fra 14. Bat. 2. Komp. akkurat som So1daten i Even
tyr~t - altsaoa godt! 

_ Vi nærmede os /Midnat, o,g først da var Baalet ved 
at 1brænde ned. Kaptajnløjtnant Lor.entzen rettede en 
Tak til alle Medvirkende, til Værtsfolk og Egnens 
Beboere for ,godt Naboskab o_g udbragte til sidst. et 
Leve for Konge og Fædreland. 

Baall:fest·en var en~t. 

' 
De graa Husarer 

Næste Mor.gen !hørt-es Sang i Skoven: 

De blaa Husarer 
er graa Husarer 
og ri.bbet for n.7.t, rwad 1,i før har kendt. 
Vi har ingen Hest at ride paa, 
ingen Cyklehjul at slide paa, 
ingen Motor, som kan .snurre, skønt det vilde være rart 
at naa en Kro med hundrede Kilometers Fart. 

Og det er li'saadanne her, 
det er meget værre der, 
det er li'saadanne ovre hos Dragonerne. 

De graa Husarer 
trods alt bevarer 
et flintrende, tindrende godt Humør. 
Vi har ingen sure Drog, 
taaler ingen slappe Skrog. 
Vi marcherer, og vi skyder, og vi synger, og vi slaas, 
saa alle ved, at anden Eskadron er os. 
Om vi slider os til Blods, 
er vi lige vel til Mods. 
Der er Krummer i det danske Rytteri - til Fods. 

Det V'ar - som det ses af Løj ql'ant Ørsted-Hansen5: 

Kampsang, 2. E·skadron - af Gai,dehusarerne fra Næs
tved, der ankom ·til P riorskov for at afløse 14. Baiail
lons 2. Kompagni. 

Instruktion efter Kartet. 
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- Eslæ.-dronen er sammensat af beredne, a'.f Cyk!l!i
l!;ler og eL Kontingent Trænl!oltlal~l, forll.lanhle Ohe- _ 
fen, Kaptajnløjtnan Preben Jespersen - en Søn af 
Radioens Kaptajn Jespersen. 

- De sværger til Terrænsporten? 
- Ja, jeg finder, at Terrænsport er af største Be-

tydning for Soldaternes Uddannelse. Jeg har Erfaring 
for, ,at mine Fo,lk gaar op i Træningen med Liv og 
Lyst; sel-v noget saa krævende som et 32 km's Omen
teringsløb har ikke taget Humøret ,f.ra dem. 

- Hvordan er de nye Rekrutter? 
- Det er førsteklasses Folk; de ser godt ud, de 

kan lide at være Soldater og er derfor interesseret 
i deres Arbejde. Vi har alle kunnet glæde os over 
en mærkbar Omstilling i · hele Forholdet til den mili
tære Uddannelse. Det lov-er -godt. 

- Hvordan gaiar Dagen for en Gar<lehusar · paa 
Priorskov? 

- Lad os hellere se paa ,en 'hel Uge. Det er lettere. 
Styrken er delt i 3 Hold af Hensyn til Vagterne, og vi 
følger første Hold. Dag,ens faste Skema ser saaledes ud: 

Kl. 6,00: Reveille. 
6,30: Morgenspisning, 

- 7,00; Flaghejsning. 
- 7,00--8,00: Kvarter- og Kaserneorden. 
- 12,00; Middagsspisning. 
-18,00; Aftenspisning. 
-19,00: Vagtski'fte. 

Mandag Kl. 8--8,30: Skydeteori. Fra 8,30-10 er der 
Varmtvandsbadning i Nykøbing og fra 10-12 Gymna
stik og Idræt. Om Eftermiddagen hiar vii en Times 

t 

I Stilling. 

Terrænsportsteori, og derefter er der Badning i Guld
horgs1mrl. Tirsdag· Vaet fr;i Kl. 8-17. Onsd,a.g: DP-t 
er i Høsttiden, og derfor iaar de al Folkene, der øn
~er >det, Lov til at deltage i Høstarbejdet. Det g,aar 
hele Onsdagen med. Torsdag: Fra KL 8-10 har vi 
Eksercits og Speoi-a1ltjeneste; fra Kl. 10-10,30 Hvil 
og fra 10,30 til 12 Kompas- og Orienteringsøvelser. Fra 
Kl. 14,30-15,30 gennemg,aas Oldtidsgravene ved Prior
skov og fra 15,30-17 Badning. Fredag: Vagt fra 8-17. 

Lørdag: Høstar,bejde. Og tilbage er saa øun "Renlig
hedsparaden" Søndag Morgen Kl. 8. 

- Hvordan har Folkene tag-et Overgangen fra He
steryg og Cyklesa<lel til "Rytteri til Fods", som der 
staa1· i Sangen? . 

- Med højt Humør. Det fremganr allerklarest af 
denne Marchsang, som Løjtnant Ørsted-Hansen og
saa !har skrevet til 2. Eskadron: 

Da de tog mig til Husar, 
var jo Sagen aabenbar, 
at jeg enten skulde ride eller køre. 
Det var lige no'et for mig, 
og jeg blev saa stolt og sejg, 
- jeg var hævet over Landevejens Pløre. 

Ak, men Glæden varer kort, 
Idealer visner bort, 
og nu gaar vi paa de flade Konvolutter. 
Som en Fodlap træt og sur 
paa en Langvejs-Travetur, 
og vi føler os som Tredierangs-Rekrutter. 

For det er jo ikke rart 
at marchere. Det er klart, 
at man hele Tiden tænker paa ,det andet. 
Er man jødt til Flugt og Fart, 
vant til Hastighed fra Start, 
saa er Knoldesparkerlivet saa forbandet. 

Vi er ingen Legion, 
men i anden Eskadron 
skal der ses paa Kvalitet og ej Paa Masse. 
Vi gør T jeneste til Fest, 
vi vil hævde, vi er bedst, 

...Qg skal sørge for, det kommer til at passe! 

Paa Høstarbejde. 



Æl~®M~ 
rn®Mrnrn~-
I Af Kaptajnløjtnant E. Fisker 

De to Bomber over Japan var 2000 Gange kraftigere 
end den hidtil største 

EN :krigshærget, blØdende Verden modtog Præsi
dent Trumans sensationelle Budskab den 6. 

August. Avisernes Forsider bragte det næste Dag ud 
over Verden med tommetykke Overskrifter. 

Det var da ogsaa en Meddelelse af næsten ufattelig 
Rækkevidde - dens Dimension er mere end astro
nomisk. Sløret løftes maaske for en helt ny Verdens 
Fremtid. De Vises, Sten er fundet - Solens Energi er 
frigjort. Thi Atomenergien anvendt i Fredens Tjene
ste vil i alt Fald indlede en ny Æra i Menneskenes 
Historie og fordunkle selv Jules Vernes og H. G. 
Wells' vildeste Fantasier. 

Men hvilke Realiteter ligger der nu bag den sen
sationsombruste Atombombe? Der er indtil videre 
kun Plads for Gisninger - sagligt underbyggede 
ganske vist - thi Vejen til Opfindelsens Kerne vil 
selvsagt endnu nogen Tid være hyllet i et uigennem
trængeligt SlØr. 

Vi har lang Tid fablet om Atomenergi. - Vi var 
klar over, at Teknikken til en vis Grad havde naaet 
en Klimaks - der maatte noget nyt til, fØr de store 
Fremskridts Veje kunde betrædes. Grunden er den 
simple, at Energiproblemet var traadt ind i et Død
vande - Kul og Olie var Storpolitikkens Maal -
det Alfa og Omega, som dikterede Eksistens eller 
ikke Eksistens! Ogsaa Krigsteknikken - den uund
værlige Nationernes Nøgle til Energikilderne - var 
til en vis Grad kommet ind i et Dødvande. Raket
vaabneL belØu ganske vist en Nytilvækst - men kun 
et ganske l_ille Knopskud paa Krigsteknikkens gamle, 
knudrede Stamme, thi siden Krudtets Opfindelse er 
Fremgangen, set med de store Briller, i Virkelighe
den meget fattig. Man puttede dengang, og det gØr 
vi endnu, et Stykke Jern ind i et nør og lugde Krudt 
bagved. Rammen er i Dag en anden, men Billedet er 
det samme. 

Det nye Billede - Atombomben - hviler paa de 
Atomspaltningsteorier, som fik deres egentlige Start 

med den engelske Forsker Rutherfords Opdagelse af 
Atomkernen i Aaret 1911. Vor hØjt berømte Lands
mand, Professor Niels Bohrs sensationelle, verdens
berømte Arbejder danner vel derefter den egentlige 
Basis for det enestaaende, der nu er naaet. 

Atomteori i en NøddeskaU 

For at forstaa lidt af det, der foregaar _i en Atom
bombe, er det nødvendigt at repetere lidt Atomteori. 

Et Atom er som bekendt den mindste Del af et 
Grundstof, der endnu har alle Grundstoffets Egen
skaber i Behold. Det bestaar af en Atomkerne og et 
Elektronsystem. Det er denne Kerne, .der er den 
egentlige Faktor i hele Sagen. Figurligt er Atomet 
altsaa at opfatte som et Solsystem med Solen, d. v . s. 
Kernen i Centrum og et Planetsystem, d. v. s. Elek
tronerne, svævende udenom. Atomkernen karakteri
serer Stoffet, idet bl. a. en sa~ vigtig Ting som 
Grundstofvægten er bundet dertil. 

Det viste sig nu snart, at denne Atomkerne ikke 
var nogen udelelig Enhed. Den 'engelske Fysiker 
Aston fandt ved Hjælp af et særligt Instrument -
en saakaldt Massespektograf _:_ ud af, at der eksiste
rede Atomer med ganske ens kemiske Egenskaber, 
men med forskellige Vægte. Da Elektronsystem-et 
saadan set ikke kunde gøre hverken fra eller til, 
opdagedes det hurtigt, at dette besynderlige Fænomen 
maatte være knyttet til en opbygget Kerne. Isotoperne 
- ens Grunr.lstofatomer med forskellige Vægte - var 
hermed fundet. Vejen fremefter maatte nu bestaa i 
at skille denne Atomkerne ad og undersøge dens 
enkelte Bestanddele. Denne Adskillelse praktiseres 
ved, at man foretager meget voldsomme Bombarde
menter af Grundstofatomerne med en bestemt Del af 
de Smaapartikler, der udstraales fra de saakaldte 
radioaktive Stoffer. Disse "Straalingsstoffer" kan 
præstere op mod et Tusinde Millioner af denne Slags 
,,Bomber" pr. Sek. Dette er imidlertid ikke tilstræk-
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F ig. 1. 
L:iwrence's Cyclotronc. 

keligt, naar der virkelig skal opnaas en rimelig Sand
synlighed for Træfning, og man fandt derfor paa at 
anvende Partikler, som man ved Hjælp af store 
Spændinger accellererede og dernæst brugte til Bom
bardementet. Til dette Formaal viste det sig, at Ker
nen af den tunge Brintisotop den sankaldte Dcutc
ron - var aluelt!s fortræffelig. Denne tunge Brint
kerne findes i det saakaldte "tunge Vand", der er 
blevet en uundvæ1lig Bestanddel af Atomforskerens 
Værktøj. Naar man nu ved, at Tysk.land af al Kraft 
arbejdede paa at komme i Forkøbet med en Atom
bombe, er det pludselig forstaaeligt, at de Allierede 
lagde saa meget i de enorme Luftbombardementer, de 
fØrte mod Norsk Hydro - det store elektrotekniske 
Værk, som var en af HovedleverandØrerne af tungt 

Grundl2gt 17ll 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 32 . KØBENHAVN K 

CENTRAL 33 71 

BOGTB'YX. DYBTRYK. OLICBE.EB 
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Vand 1 større ~til. Det tunge Vand er et ejendomme
li(!t Stof · · uet fry ri<"'r til I'i v ,,,l 4 Grade1 s C~lsiuH, 
og det er ca. 10 pCt. tungere end alm. Vand. Det vilde 
være morsomt at bade i, da man jo ikke kunde synke 
paa Grund af dets store Vægtfylde. 

Den mest moderne "Kanon" til Beskydning af disse 
meget smaa Kerner har man i den arner ikanske Pro
fessor Lawrence's Cyclotrone, som ses paa Fig. 1. Det 
er en kæmpemæssig Elektromagnet med et Par store 
Elektroder anbragt i det magnetiske Felt imellem 
Polerne. Midt imellem Elektroderne er der anbragt 
en Partikelkilde af en eller anden ~rt - for Eks. en 
Kilde, der kan levere tunge Brintkerner - Deutero
ner. Elektroderne arbejder med meget hØjfl ekvente 
Vekselstrømme - der skiftes saaledes Strømretning 
op til 20 Millioner Gange i Sekundet! Denne skiften
de Paavirkning i Forbindelse med det · magnetiske 
Felt faar Deuteronen til efte1haanden at antage Ha
stigheder af ganske ufattelige Størrelser, saaledes at 
den, naar den endelig slipper ud, er i Stand til at ud
øve et ganske overordentlig krafligt Ang1eb mod den 
Kerne, den er sat ind paa at bombardere. Man kan 
sa.aledes med en moderne Cyclotrone komme op paa 
Partikelhastigheder, der sva1er til flere Millioner 
Volt, medens man under Anvendelse af de gamle 
Højspændingsanlæg ganske vist nok kan naa lige saa 
hØjt, men un.der ,Indsættelse af ganske anderledes 
store Energimængder. 

Ved dette voldsomme Bombardement faar man 
Atomkernen slaaet 'itu, og det har da vist sig, at den 

2. Oplag 

Minefartojct " LOUGE.N·' sprængt og sænk <l l i Sominegrnven 

F. !-I. IUØL<:;EN 

DA DANMARKS 
FLAADE BLEV SÆNKET 

Det er en Bog, som vil indgaa i del 
Led af "Krigsbøger", der vii give det 
fuldstændige Billede af Krigen , som 
den blev oplevet i Danmark. 

(Nationallidende) 
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er sammensat af to principielle Byggestene, nemlig 
de saakaldte Protoner, der er elektrisk ladede Par- · 
tikler med en positiv Ladning, samt Neutroner, der 
er Partikler af omtrent samme Størrelse, men uden 
Ladning .. . En saadan Atomkerne er ikke nogen stor 
Genstand - man har fundet ud af, at Diameteren 
genn~msnitligt kan sættes til 1Q-;.l2 cm, d) v. s. 
lige saa meget som en Million Milliontedei af en Cen
timeter! Naar man nu tænker sig, at de tungeste 
Kerner rummer op over 200 Partikler, er det let at 
forstaa, at der maa være Trængsel! 

Bombarderer man nu et Grundstofatom med N eu
troner eller Protoner, opnaar man altsaa at faa Ker
nen revet itu, og under et Bombardement af Grund
stoffet Lithium med Protone.:r, er det for Eks. lykke
des at faa Kernepartikler løsrevet med Hastigheder, 
der er saa store, at de svarer til Energimængder, der 
et mange Gange større end de Energimængder, der 
er sat ind paa Bombardety1entet. 

Denne Vej er dog af forskellige Grunde ikke far• 
bar i Retning af at skabe en Energifrigørelse. Den 
udmærkede, lille Bog "Atomer og andre Smaating" 
skrevet af to af vore Kapaciteter paa Atomforsknin
gens Omraade, sammenligner meget træffende Situa
tionen med den, man vilde have, hvis man blandede 

Højspændingsanlæg til Anvendelse ved Atomspaltning. 

Professor Niels Bohr vender tilbage til Danmark, August 1945. 
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en Liter Kulstøv med en Milliard Kubikmeter Sand
og derefter prøvede at faa Blandingen til at brænde 
ved at antænde den i det ene Hjørne. Det vilde være 
et temmelig hasarderet ForsØg! 

Nej, Metoden ligger i, · at man fremkalder en Art 
Spaltning i Form af en Opbygning, idet man tilfører 
en Atomkerne fremmede Partikler, for Eks. Neutro
ner, og lader de Partikler, der derved frigøres,' fore
tage voldsomme Kædeangreb - ved at lukke dem 
inde - saaledes at vi tilsidst faar saa kraftige Sving
ninger frem, at Kernen rives over i to langt mindre 
Atomer, under Frigørelse af enorme Bindingsendrgier, 
der udløses rent eksplosionsagtigt. 

Vi er nu naaet frem til Atombombens Princip og 
har samtidig kaperet saa megen Atomteori, at det er 
muligt at forstaa den egentlige Bombe. 

-Atombomben 
Et Stof, som har en stor ,Atomvægt - for Eks. 

Thorium eller Uran - har en Masse Protoner og 
Neutroner i Kernen, saaledes at de Svingninger, der 
opstaar under et Neutronbombardement, kan blive 
saa kraftige, at Kernen rives over under FrigØrels~ af 
mægtige· Bindingsenergier. 

Uran udmærkede sig særligt sor.n Arbejdsobjekt, 
idet man fandt ud af, at der; ene Isotop med V~gten 
235 var særdeles ustabil overfor et Neutronbombarde
ment - eller rettere en Neutronoptagelse i Kernen. 
For nu at faa Kædebombardementet i Gang maa man 
indespærre Neutronerne, og dette sker ved at inde
slutte saavel Uran 235 som Neutronkilden i et Lag 
af tunge Brintkerner eller· Paraffin, evt. fremstillet 
af tunge Brintkerner, idet denne Kappe vil bremse 
Neutronerne og holde paa dem, saaledes at de kan 
foretage en Masse Angreb mod Urankernerne ... Der 
sker da det mærkelige, at den overfyldte Urankerne 
kommer i saa voldsomme Svingninger, at den rives 
over i to Dele og dannei langt lavere Atomer under 
Udsendelse af vældige Mængder af Bindingsenergi. 

Uran 235 var særdeles velkendt af Forskerne længe 
fØr Atombombens Fødsel, og man var glimrende klar 
over de mægtige Perspektiver, der skjultes i det, 
men Svagheden laa deri, at det kun var lykkedes at 
fremstille mindre end Milliontedele Gram af det. Det 
ser nu ud til, at det er lykkedes Amerikanerne at 
optage en ren industriel Produktion, saaledes at det 
kan faas i større Mængder. Det har jo heller ikke' 
været nogen helt billig Fornøjelse, idet Forsøgene 
har kostet over 2000 Millioner Dollars - naa, det er 
dog for intet at regne mod det, en Verdenskrig koster! 

Vi vil nu ·w Slut - efter at have skrabet alle In
gredienserne sammen - bygge eller maaske rettere 
udkaste et Projekt til en Atombombe. 

Først kommer vor Klump af Uran 235, omgivet 

'7) e gaar aldrig forgæves i 
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af sin Kappe af Paraffin eller tunge Brintkerner. 
De1næst kommer der en Neutronkilde, og den kan i 
al Simpelhed indskrænkes til åt være en Smule 
Radium eller lign. indesluttet i et lille Glasrør. Disse 
to Dele holder vi skarpt adskilt under Bombens 
Transport og Kastning, og først naar Bomben rammer 
Maalet, lader vi Neutronkilden komme .indenfor Pa
raffinkappen, og næppe er dette sket, fØr der sker 
en voldsom Overrivning af samtlige Urankerner un
der Frigørelse af Bindingsenergi med eksplosionsagtig 
Udvikling. 

Fig. 2 skal være et Forsøg paa at skitsere en saa
dan tænkt Bombe i Princippet. Tag den endelig .ikke 
autoritativt! . 

Pressens Spalter har været fremme med et andet 
Projekt med vældige Kraftanlæg - propeldrevne .
med tilhØrende cyclotroneagtige Instrumenter o. lign. 
indbygget i en Bombe. Det er svært at sige, at det 
ikke er rigtigt, men det kan siges, at det efter de 
foreliggende Oplyshingei; næppe er nødvendigt at lave 
saa meget Postyr ud af en Atombombe. 

Det skitserede lille Arrangement med en Neutron
kilde og_ en Smule Uran skulde være tilstrækkeligt, 
og hvorfor skulde man saa gøre mere ud af det? 

En alm. Eksplosion, som vi kender det fra Spræng
stof, er en Art Forbrændingsproces, hvorved der gan
ske vist udvikles ret store Energimængder - men 
denne her Proces, med Frigørelse af Naturens Bin
dingskræfter taaler slet ingen Sammenligning der
med. 2000 Gange saa kraftig Virkning, siger Pressen. 
Ja - det er ~a det allermindste - det er simpelthen 
ufattelige Jættekræfter, der slippes løs. Alt vil blæ
ses bort, intet levende kan eksistere - Atombomben 
er ensbetydende med den totale Ødelæggelse. 

Dette store videnskabelige ·FrE!mskridt indeholder 
selvfØlgelig Faren for at blive misbrugt, og det er 
ganske naturligt, at mange Mennesker i pag for" 
skrækkes ved at erfare om dette Vaabens Muligheder. 
Vi skal være lykkelige over, at det i første Omgang 
er faldet i hvide Menneskers Hænder, og maa haabe, 
at _det under en fornuftig Kontrol stilles i Fredens 

· Tjeneste. Dette frygtelige Ødelæggelsesvaaben kan 
paa de rette Hænder være Midlet til at skabe den 
evige Fred. Anvendt i Fredens Tjeneste er Perspek
tivet enormt, ganske ufatteligt simpelthen - Kul og 
Olie har mistet deres Værdi, hele vort praktiske 
Livssyn maa lægges om. De kæmpemæssige Maskine
riers Tid er forbi. Damperen kan sejle Verdens
havene rundt paa kun ganske lidt Uran - Kraftvær
ker og Ledninger kan nedlægges. Yderst troligt er 
det, at Inderkredsen derovre paa den anden Side 
Atlanten alleredf' nu arhPjdf'r p:ia de Planer, der 
skal sætte Atomenergien ind som Menneskets lydige 
Tjener og ikke som dets grusomme Herre. 

MEJERIERNES OG LANDBRUGETS 
U LYKKESFORSI KAIN G 

Gtnsidigt Selskab. Oprettet 1898 
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HJEM 

Af Kaptajn J. Helk 

Kaptajn Helk, en af General Bennikes 
første Hjælpere und'er Sabotagen i Jyl 
land, gjorde flere Ga.nge i Besættelses
tiden Turen fra England til Danmark 
gennem Luften. Her fortsætter Kap
tajnen sin Beretning fra sidste Nummer. 

I min forrige Artikel omtaltes den Træning, der ga-ar 
forud for en "Faldskærnnsmand"s Hjemrejse. 

Som Afslutning skal denne Gang• .fortælles lidt om 
selve Turen. 

Det var ganske vist for Passageren nogle yderst pru;,

sive Timer, men ror mange Mennesker betød netop 
disse Timer fuld Akti<Vitet, Risiko og Spænding. Jeg 
tænker her paa Flyvemaskinens Besætning, paa Mod
tageho,ldet hjemme, samt paa de særlige Radiofyr, der 
betjenes af "Under.grunden". Det var faktisk et stort 
Apparat, der sattes i Sv.ing for at lodse Maskinerne 
sikkert ind over Danmarik. 

Ikke blot maatte Ruten selvfølgelig omhyggeligt til
rettelægges, for at Navigationen kunde gaa glat. Alle 
Beregnin·ger med Kurser og Flyvetider maatte være 
udregnet i Forvej-en. Men Flyverne kunde ikke gan
ske roligt sige: ,,Her starter vi - og der er den Plads, 
hv·or M•anden ska>l ud - altsaa: en ret Kurs.herfra og 
dertil!" · 

Saadan vilde man vel gøre det, hvis det var nu: 
. over •et fredeligt Land - og om Dagen. Men Nej! Der 
v•a -- mang,e Fakta er der soillecle in ·J For det h1rste 
maatte .Tunm jo foretages om Natten, og dernæst 
maatte der tages Hensyn til det tyske Antiluftskyts og 
de tyGkc Natjngere 3omt til den Omntændighed, at 
man jo ikke fik Vejr:melddnger fra Danmark! :Disse 
ubeha-geUge Fakta gjorde hele Turen rtil et kompli
ceret Foretagende, hvor Flyverne var henvist til at 
navigere -efter helt andre Metoder €Ild i Fredstid, og 
for den Sags Skyld ogsaa andre end dem der benytte 
des ved de store Bomberaider. Ved et Bombeangreb 
paa et Maal i Tyskland gik Maskinerne jo nemlig ud i 

. store Formationer, vel beskyttede af Jagere og fly
vende i betydelig Højde. Men ved Nedkastningen af 

Materiel eller Folk gik Maskinerne ud ,enkeltvis, sneg 
sig - som Tyve om Natten - ind ,over Landet, kun 
stolende paa Pilotens Orie~teringsevne og Chancen for 
ikke at !blive opdaget. 

Uden paa nogen Maade at være Fagmand, og uden at 
gøre det ud for mere end det Lægmands Snak, det er -
skal jeg her fortælle lidt om, hvilke forskellige Hjælpe
midler Flyverne havde med til at finde frem til Maalet. 

Starten fra England foregik, som vel sagtens aille 
andre: Kursen ,fra Pladsen til et eller andet Punkt paa 
Jyllands Vesbkyst var lagt og fulgtes det første Styk
ke ved Radi(:}pejHng til Radiofyr i England. 

Naar ilVIaskinen nærmede sig den danske Kyst, gik 
den -ned 'i ca. 30 m.s Højde over Havet, hvilket gans,k€ 
vist vanskeli-ggjorde o ·rientering og Navigation, men 
det var en nødvendig Forsigtighedsforansta•ltning. Ved 
at flyve saa 11,avt mindskedes Chancerne for Angreb 
fra rtyske Natflyvere, ligesom den tyske Radiopejling 
af Maskinen vanskeliggjordes. 

Naar en Natjager (ligeledes ved Hjælp af .sine -elek
tr.iske Pejleinstrumenter) skal >lægge an til Angreb, 
skal den 1nil bagved og under den fjendf.lige Bomber, 
·og n•aar Instrumenterne viser passende Afstand og 
korrekt Retnin•g, trykker Piloten paa Udløserknappen 
til Kanonerne, og Salvern,e har al mulig Ch:mr.P. for 
at ramme! Ved at lægge sig lavt bringer Bomberen 
-imidlertid den fj ,endtlige Niatjager til praktisk talt at 
"flyve paa Jorden", samtidig med at Jordoverfladen 
i høj Grad generer Radio.pejling! 

,Forll'dsat at MaskinP.n holdt .siin Kurs over Vester
havet, kom den nu efterhaanden saa nær ind under 
den danske Kyst, at den var i Stand til at udnytte 
.de særli,ge Radiofyr, som af Modstandsbevægelsen var 
opstillet til dette særlige Formaa•l. 
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Radiofyr. I Flyvemaskinen fandtes en særlig Sender, 
som, naar Navigatøren ønskede at kontrollere sin Po
sition, udsendte Radiobølger til alle Sider. Pa-a Land
jorden var opstillet nogle smaa kombinerede Modta
gere og Sendere, som, naar de opfangede disse Radio
si-gnaler fra Flyveren, automaf.isk selv udsendte Ra
diosignaler. Paa Maskinen fandtes 2 smaa Antenner, 
-een paa h,yer Vinge, og her opfangedes ide sa11ledes 
tilbagesendte Radiosignaler. 

Radiobølgernes Hastighed kendes jo, og den Tid, 
der medgik, inden "Svaret" var tilbage, var derfor et 
Udtryk for Af.st.,anden fra Maskinen til Stationen paa 
J .orden. 11-livis Stationen paa Jo1iden laa lige forude, 
vilde "Svaret" naa de to Antenner pa11 Fllyvemaskinen 
samti:digt; men laa ,S!:ationen blot noget ud til Siden, 
vilde dei· •opstaa en Tidsf.orsJrel i Modtagningen para 
de 2 Antenner. Paa den særlige Modtager inde d Fly
vanaskinen kunde denne ubetydelige Tidsforskel regi
strer.es, og Navigatøren var alt..sia.a i stand til ikke 
alene ,at obse1·vere Alfstanden, men ogsaa Retningen 
t il Statiionen PM. Jorden. 

Rent overfladisk virkede æily;vemaskinens Mod'-.a
ger paa følgende Maade: 

IPaa ,en Matsldve paa Apparatet fandtes en lille 
lodret, i lk.m inddelt, Skala; og en lille lysende N'eon
søjle, foroven afsluttet af ·en liille vandret, lysende 
Streg, angav Afstanden til det paagældende Radio 
fyr. liv.is den vandrette Streg laa symmffirisk om 
Afstandssøjlen, laa Pejlefyret lige forude; men trak 
Stregen sig ud til een af Siderne, laa Fyret saa og 
saa m eget ,enten til højre eller til venstre. Paa .F\i.g. I 
er Matskiven skitsemæssigt vist. 

,Det næste, det nu drejede sig om for Flyveren, var 
at ,filnde ud aaf, hvad det var for e~ Fyr, han haivde 
foran sig. Dette klaredes ligeledes "ganske simpelt". 
Manden, der passede det hemmelige Radiofyr, skulde 
hver Nat - naar ibe.stemte Kodeord var •giveit i Ra
dioen fra B.B.C. ·_ sid<le ved sit Apparat fra f. Eks. 
Kl. 22,00 til 4,00 - og bare vente - Pludselig hørte 
han •en svag Summen, og det betød, at nu brugte en 
Flyver hru1s Fyr. Straks gav han sig til, ganske lang
somt, - ved at trykke paa en lille Knap - at sende 
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»Rebekk:.w n os ~fa t s kil· c m ed d eu grønne. lysene! Neon~øjl c. (1 •r 
,·iser Afstande og R etning r til tre for s kel lige. hemmelige 
Radiofy r. 
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Saa Ji(lt fyldte ~ 1 hel traa(lløs 
Telefons tation. lwor-,ned der 
førtes lange Samtaler mellem 
Jord og Flyver. 

sit bestemte Kaldebogstav, f. Eks. X (- -) med 4 
Signaler i Minuttet, og det blev han ved med, saa
længe han kunde 'høre Summetonen. Oppe i Maskinen 
vilde Nravligaltøren nu ,,m'O'dtage" !hans Kal'<lesllc,~a•l ved 
at se den lille vandrette Neonstreg blafre i Takt med 
Morsetegnene. - Aftsaa, der forude, laa Radiofyr "X". 

Nu kan man jo imidle~id for at faa en ordentlig 
Position ikke nøjes med en enkelt Retning, og der 
fandtes da ogsaa flere lignende "underjordiske" Fyr, 
hver med sit specielle Kaldebogstav. 

HvJs -der nu indenfor Flyverens Rækkevidde var 3 
Radiofyr, vilde Billedet oppe i Maskinen f. Eks. blive: 
X ret forude i 20 km's Afstand, B skraat tilhØjre i 
70 km's Afstand, R helt ude til venstre i 50 km's Alf
stand, og saa rvar det kun et Øjebliks Sag for NaVii
gatøren - aldeles bestemt - at sige: Her er j,eg, 

Een a-f ·Finesserne ved disse glimrende, hemmelige 
Ra•diofyr var, at de kun sendte, naar <le blev ramt af 
Flyvemaskinens Radiobølger, e>g da Flyveren selv
følgelig kun i ganske korte Øjeblikke benyttede sig 
af Fyrene, var det i Praksis umuligt for Tyskerne at 
pejle sig frem t il og at .finde de hemmelige, smaa Sta
tioner. 

!Stati,onerne, som iøvrigt kaldtes "Eurika" var kon
struerede i England og nedkastede i Danmark med 
Faldskænn. Som en lille Sikkerhedsforanstaltning 
fandtes der i hvert Sæt en Sprængladning med en 2 
Sekunders Forsinkelsessats, saaledes at <ler skulde 
være ringe Chance for, at Apparatet skulde falde 
uskadt i Fjendens Hænder. Det samme var selvfølgelig 
Tili'.ældet med "søsteren" oppe i Maskinen; den hed 
,,Rebekka". 

Det hele synes altsaa meget ligetil og driftsikk_.iit~ 
men selvifølgelig var der ofte Vanskeligheder med at 
opfange Signalerne, enten det nu skyldtes daarlige 
Vejrforhold eller simpelthen, at Radiofyret af een eller 
anden. Grund var ude af Stand til at virke. 

I saadanne T,ilfælde maa1t.e Flyveren klare sig ved 
sin Orienteringsevne, .og normalt vil .Folk 'Vel mene, 
at <let maa være ,en smal Sag fra en Flyvemaskine at 
finde ud af, hvilken Del af Danmark man flyver hen 
over. 

Landet ligger jo under En som et mægtigt Landkort; 
og navnlig den nor<llige Del af Jylland med Limfjor
dens karakteristiske Slyngninger og Bugter maa være 
le t at oI'ientere sig ov;;-r. 



11..}ctto er sclvtølgel:lgt r1g,agL; hvls man tlyver 1 l>Lor 
Høj.J.ø - nlJ om D:Rgr>n -; mrn om Nnt.trn i 30 m's 
Højde og med drønende Fart er det nogP.t af et Kunst
stykke i det korte Glimt, man faar af en Landtange 
eller en Sø, ,at genkende sine "pin points". 

I denne Forb!indel;:;e ~ran jeg nævne det KuI'iosum, 
at R_)\.F. b-ad Modstandsbevægelsen om at p røve paa 
at d'aa -gjort Mørklægniingen mere e H~tiiv i DanmaTk. 
Vi ved jo alle, hvordan Mørklægningen "ud til Ga
den" som Regel var i Orden, medens mange Lys strae
lede ud til Gaarden. Alle disse Lys generede i aller
højeste Grad Flyverne, idet de simpelthen blændedes 
af dem - som B1lisLen blændes ad' en modgaaendc VrJgn 
- og de •var ude af S tand til straks ,efter at øjne den 
mørke Plet ,eller den smalle svagt lysende Stribe, som 
skiulde fortæne dem, naar de nu var over denne eller 
lhin Plantage eller Sø. Det lykikedes virkelig ,efterihaan
den at bedre Mørklægningen; men man kunde ,jo ikke 
ligefrem evertere ti Avisen. 

rLad os - nu sige, .at Maskinen var paa ret Vej og 
nærmede si,g sit Maal. Hvordan skulde nu Flyveren 
være klar over, at der var Venner og ikke Fjender der
nede rtil et modtag,e ' Ladningen elller Faldskærms
manden? 

Ogsaa her fik iv•i Hjælp a f Radioen. 
Paa den aftalte Plads var Modtageholdet, en 8-10 

Mand, parat, i nogle 'I1ilfæl~e med en "Eurikia", i 
andre med "S-phone" eller !i andre igen blot med 
Signally:gter. 

Eurikaen" virkede ,ganske som de andre Fyr, me-,. . . 
dens "S-phonen" var en l!ille, traadløs Telefomstat10n, 
som jeg skal omtåle Ji.d!t nærmere! 

Det •V\lr en lille , transportabel Station, med Letlhed 
baaret af een Mand, . bestaaende af et Batteribælte: 
6 smaa Akkumulatorer, anbragt i en Livrem om Ma
ven en Vibrator til at omsætte Strømmen rtil Veksel
str;m, og selve Apparatet ikke stort større end en 
a'1mindelig Bog, hængende ,paa Bryset af Manden. Til 
Slut et Par Hovedtelefoner og en Mikrofon. Antennen 
var paa Størrelse med 2 Strikkepinde og sad foran 
paa Apparatet. Pakket sammen kunde det hele være 
i en lille Læde11lrnnfert. 

Naar man nede paa .Jorden kunde høre •Flyvemaski
nens Motor, ja faktisk noget før, var man i Stend til 
a +. , ,, ·r· en fuld.;;tænd!ig klar Samtale - som i en -al
mindelig Telefon - med enhver af Fly,vemaslcin~ns 
B i•s ,t n n '( o :{ a ltS1a gi' ' " 'l lle ønsk ede Oplysnin ger om 
Situationen nede paa .Jovden. 

Ogsaa dette lyder ganske let; men Sprogvanskelig
heder og selvfølgelig ogsaa manglende Øvelse i et be
tjene Apparatet kunde ofite v,irke generende nok. 

Det var jo ikke helt ~-et for •en selv nok saa kvik 
jydsk Frihe dskæmper at komme overens med en Pilot, 
der kun kunde tale - Polsk! Og det !hændte virkelig 
nogle Gang•e i Begyndelsen, at. Pola.klkerne, der er 
glimrende Flyvere, ,førte Maskinerne ·ind ov-er Dan
mark. Det er muligt, at Englænderne ikke tænkte sig 
Mulighed-en a f. at saa s tor en Procen t,del, som ;I'ilfæl
det er, af Danmarks Befolkning kan tale Engelsk, og 
at. de derfor ansaa det ror ganske •ligegyldigt, hvilket 
Sprog der blev snakket i Maskin-en! 

Det sig-er sig selv, at denne cF'orb-indelsesvej ogsaa 
kunde benyttes til andet end blot og lbart a t !fortæ lle, 

De røde og hvide Lys, der 
ledte Flyveren det sidste, 
korte Stykke til llfaalet. 

• rødt Lys 

rJ1'dt Lys 

Fl~verens 
Relninq 

om Mod~ageholdet var parat; - <itr kUnde ogsaa gi
ves Meldinger af forskellig Art ad denne Vej til Eng
land. Saaledes ·ha·vde det jydske Hovodkwrter, som 
en sidste Udvej for Forbindelsen med England, af
talt med Hovedkvarteret i London, at en højtgaaende 
Flyver pa,a et nærmere aftalt Tidspunkt paa Dagen 
skulde komme over et nærmere aftalt Sted, for ,pr. 
"S-phone" at holde Forbindelsen vedlige, saafremt alle 
Radiotelegrafister skulde blive taget af Gesitapo. 

Endelig havde Modtageholdene deres Lommelygter 
som sidste Kommunikationsled med Flyverne: 3 røde 
Lygter paa Linie med store Mellemrum, og een hvid 
Ly,;; tE:.: Ldt ud l'il Siden for den første. 

DisS' • Lygt0 " sk " ld~ vise Flyve= n ; h " qkr ,., 'f?n"::__ 
ning, der skulde flyves ind over Maalet. samt give 
Sikkerhed for, at man var inde over det rigtige Punkt. 
Med den hv!i.de Lygte blev der nemlig givet Kendesig
nal i Morsetegn, m edens de røde Lygt-er angav Vind
retning, saaledes at der kunde kastes mod Vinden. 

Det var slet ikke noget behageligt Job for Folk, 
der jo helst ikke skulde ses af andre, at maatte stae 
med stærke elektriske Lygter og lyse næsten •vandret 
ud i Mørket mod den lavtgaaende, næsten usynlige 
Maskine. 

Tilmed har Modtageholdene mangen en Nat staaet 
parat i Timevis o'( ve>1te pa>a F ly~ rne - uden at 
der skete noget! Vejrguderne var lunefulde og lod ofte 
Holdene staa dernede og vente i rigti,g forbandet V ejr, 
medens Flyverne i Mellemtiden for<længst havde op
givet og enten slet ikke var sL11rLet eller v.ar vendt 
om ,paa Halvv-ejen. 

Naa, det va r nu heller ikke for morsomt at Slidde 
oppe i Maskinen spændt ind i. Faldskærmsselerne, 
med den stora, ubehagelige Pakke paa Ryggen - og 

(Sluttes Side 186) 
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Flaaden lægger ud igen 
ifiJlLJ,ø.Bu; med ~sk 



I_. Morgenvask i det frie 5. Opstilling til Skafning 

2. Fritids-Idyl 6. Fri Idræt 

2J1U1.e&e 
3. Signalering 

4. Sovesal og Opholdstue 

7. Læg an! 

8. Paa Post 



Hjem gennem Luften (f ort.~at fra Side 18.'I) 

vente, og saa efter 3 Tomers Flyvning at faa at vide, 
at det desværn:! ikke kunde bJi.ve til noget i Nat, og 
at vi nu vendte om. 

Endnu 3 Timers Flyvetid, og man var, hvor man 
begyndte: ovre i England med Udsigt til at komme til 
at vente Dage, maaske Ug-er, paa igen at faa Flyve
vejr ind over Dann1ark. Hvor var man dog skuffet, 
naar man sent paa Natten eller retter-e tidligt paa 
Morgenen kravlede ud af Maskinen med uforr·ettet 
Sa•g. Af fem Ture hjem over Danmark, er jeg de tre 
kommet tJilbag,e igen til England med Skærmen sid
dende ubrugt paa Ryggen! - Lidt trøstede det dog, da 
vi den •ene Gang Hk at vide - nogle Dage efter -, 
a~ ,ganske vist havde Modtageholdet ligget parat skjult 
inde i •en Plantage; - men Tyskerne var ogsaa paa 
Pletten (de hol-dt Natøvelse), sa>a. det vilde blot have 
givet Forviklinger, om man havde <ladet os dumpe ned 
midt iblandt dem! 

- :Men undel· Turen hjem til Do.nmark, medens alt 
dette -gik paa, medens disse tavse Samtaler mellem 
Jord og Fly•ver muliggjorde Tcransporten, maatte Fald
skærmsmanden sidde aldeles passiv oppe i Maskinen. 
Han var ikke paa nogensomhelst Maade i Stand til 

I 

186 FOLK og VÆRN 

at ·blande sig i Tingenes Gang, og var vel- som oftest 
ogsaa kun IJl!)taget af denne •eni:l Tanke: ,;Om lidt bli 
v-cr Gulvet i Masldnen aubnct, Hullet u c!_ til den 
mørke Nat gaber, - og jeg skal hen og sidde paa 
Tærskelen ud til det uvisse." 

Øjnene vænner sig hurtigt til MØrket, og en Gang 
imeUem kan man se en Vej, en Sø, en Plru1tage eller 
en Bondegaa r-d . i et Jrnrt Glimt ifare forbi under En . 

Dispatcheren staar lidt fra ham henne ved Hull-ets 
ene Side med Hovedtelefonerne for Ørerne, ventende 
p·aa &i!gnal-et: ,,-Runn!ing •in!". 

Maskinen stiger pludseligt, - vi skal op i de ca. 
200 m Højde, 'hv.orfra Springet skal foregaa -, og i 
næste Øjeblik vil det røde Lys blive tændt: ,,Action 
station!" - og saa det grønne Lys - og Konunan
doen: ,,Go!!!" . 

,Fialdskæi,msmanden ryger ned gennem Hullet, Skær
men folder sig ud med -et vol·dsomt Ryk, han dingler 
-Lidt frem og tilbage som ,et Pendul, han naar at tænke: 
,,Mon det nu o.gsaa erde "rig tige ··, -der er dern ede !·' -
og saa kommer pludselig det haarde StØd mod JorrlPn. 

Den første Mand af Modtagehol<let kommer løbende, 
Faldskærmsmanden J-iar Ristolen par.at og rnaber peta 
Kendeord. Og saa er man hjemme! Arbejdet, - det, 
man har længtes efter i ilVIa'B.Jleder, skal begynde! 

Nyhed 

HÆREN DER IKKE 
MAATTE KÆMPE 

Kapt. P. M . Norup 

Pressen skrev: 
.Blandt de elterhaandon snart manqe [Jo qer, der belyser 

dansk Uden rigspolitik omkring den 0. April 10,10 indlagor 
denne lloq en sm uk Plads. Bogens hele rolige Tona gør. al 
den virker mogol overbevisende. Dens Ookumenlalion er 
er god, o~ adskillige vigtige 'ring er la ge! med, som ikke 
lindes andre Steuer. Del er derfor en BulJ. bU lll er el værui
fuldl [ndlæg i Diskussionen om vor Politik op li ! don 9. April." 

N1Jtion11llidende 

"Ny opsiglvække!]de Bog om Begivenhederne for den lyske 
Besællelse." Aftenbladet 

.Den interessante IJog vil ulvivlsoml faa mange Læsere." 

Kr.-7.75 
Information -

En Branner Bog --------l 
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Tirsdag d . 7. August blev den kongelige britiske Flaades 137. M inestryger-Floti ll e 

som et tidsbegrænset Laan overgivet fil den danske Flaade 

EN dejhg Aften i Juli -lagde den 137. britiske Mine
s tryge11floiille til -i det nye Havnebassin i Odense, 

~ige over for N æsbyhove<l Skov. Baadenes Besætnin
ger fik Landlov, og det varede ikke længe, inden de 
brit iske Marinesoldater satte deres Præg paa Gade" 
billedet i Odins ,gamle By . .AiU.e s.maa Jomfrulhjer.ter 
bankede sødt ,og •villigt - snart i Sw.in,grytme og snart 
i Valsetakt. ... 

Men en hel Del af Folkene blev om Bord, og de 
kom heller ikke tiil at kede sig. Alt som Aftenen og 
dens Fred sænkede s,ig ov-er S ko;v og Havn, kom Mine
strygerne t il at ligne 'hvidt Sukker med en stor Sværm 
sorte F luer paa. F olk kom cyklende, gaaende og lø
bende - lhl.l:Jke saa meget for at beundre de vel~ignede 
Minestrygere som for at tiltuske sig Cigaretter. cFoto
grafiapparater, ,Ringe, Fyldepenne, Ure og meget an
det godt gik frem og tilbage ,over Rælingen. Der bleov 
ikke sagt •et Ord, m en ma n bet jente sig ,af Gu11gle
lyde og F ingersprog - som naar Opdagelsesrejsende 
i længst lhenlfarne Tider søg.te Forretningskontakt 
med e n v ildfremmed Negerstamme. 

J eg saa ru-i M0rinesoldat undersøge et Fotografi" 
apparat. Hran aaibnede d-eit :tiaade for og b ag, kik
kede ud gennem Liµ.sen. kno,r,s"de med LJi, ,1,i,.c,..-'°'11 , 

skruede og gjorde ved. Saa lukkede han igen Kassen 
med •et energisk Smæk og rakte den sindigt ud over 
R.ælingfm bil F.jc>rmanrli>n, samtidig mt><l aJ han m erl
delte ham paa Ravjydsk: 

- Tak, Fatter, den sk11l do længer ud o æ Land 
med! 

.For Manden var Dansker - ligesom :hele den iwrige 
Besætning! 

Paa Orlogsværftets Torpedobcwdsbro 

137. !Minestrygerfl.otille lbestaar af 7 Fartøjer , som 
indtil 7. August var ,fuldstændigt bemandet med Dan
skere, <ler tjente ,i den .kgl. britiske •Fla-ade. Den hal' 
gjor t god Tj eneste under lhel-e Kri gen og navnlig ud
mærket sig ved Rydningen af S/helde~M1undingen og 
Indsejlingerne til Antwerpen i November 1944, en 
A!kti,on, der i!følge en Meddelelse fra den britiske Mili
tærkommission i 'Danmark i høj Grad fremskyndede 
Tyskernes Nederlag, idet en af de fire største Havne 
i Europa !blev holdt aaben for de Allierede. 

Disse moderne Far tøjer blev d. 7. August under en 
mar,itim Højtidelighed paa Orlogsværftets Torpedo" 
b a.a.dsbro overdrug.et den danske Marine som Laan. De 
nye da11ske Besætninger stod opmarcheret ,paa Tor" 
pedoma,gasinerne, og kort før K L 15 æikom Chefen 
for Kystflaaden, Kontreadmirni Bjørn Andersen, 
fulgt ,a;f Chefen for (M,inestrygertjenesten, K omman" 
dør.kaptajn Eyvind D ahl, Flotillechefen, Kaptajnløjt
nant H . Garde, og Chefen for Minestrygertjenesten 
paa Holmen, Oiilogskapfajn Svend J ørgcnscn. End• 
videre saas b l. a. Kaptajnløjtnant Romeling, Søløjt" 
n anterne Elving, Breclsdorff, Brinck -Lund, C. F. Sø" 
rensen og Lange, <ler har gjort Tjeneste som Chefer 
i (Marinestrygerflotillen. Kl. 14,50 ankom Rear-Admi" 
ral R" V. H'oit, <lPr hlPv ·hilst mflrl TrompPtlfanfnr0r. 
Han var ,fulgt af den engelske Gesandt i Danmark, 
Minister Alec Rand.all, ledsaget af Flaadestotionens 
Chef, Kommandør Grandjean. 'Faa Minutter efter lød 
Ministerihonnørmardhen, og ForS1Varsmini~.ter oie Bjør11 
Krafts Vogn rullede !ind paa Pladsen. Sammen m ed 
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------------, 
1 Forsvarsminister Ole Bjørn Kraft skridter Fronten af. 

2 Rearadmiral Holt og Forsvarsministeren ved Mikrofonen. 

3 Den engelske Besætning marchere,1· bort. 

4 Samtidig med at det engelske Flag blev strøget, gik det 
danske til Tops. 

Cårl Thomasen's JEftf. 
København 

CHR. J. HEY 
Vestergade 5, Telf. 539, Odense 

Husholdningsvarer. Isenkram. Glas 
Porcelain - Nilfisk Forhandler 

~ leveranda'" til offontligl!I 09 pd.,.ato lnstltuHoner " 
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OTTO ·PETERSEN & SØN 
Tobaksfirma 
Grundlagt 1855 

THEODOR PETERSENS EFTF. AJs 
HOLBÆK 

Vestlollands 
Forenede Trælastforretninger A/s 

NAKSKOV 



Viceadmiral VedeZ. skri<ltede Forsvarsministeren Frem
ten a!, og cle1med vur Deltagerne i HøjtldeUgheden 
fuldtulligt til stede. _ 

Derefter traadte Admiral Holt hen til Mrikrofonen, 
hvor han bl. a. udtalte : 

Vi er mødt her i Dag for en historisk Cere
monis Skyld, en Ceremoni, der er i!.ige saa velkom
men for os, som jeg b.aaber, den er for det danske 
Folk. Den britiske Regering ove1,g;i.ver i Dug den 137. 
Mlnes_trygerflotille t il den _danske Regering som et 
La,an. 

Jeg ønsker d isse Skibe og de OUicerer og MenJige, 
der bemander dem., Held og Lykke d Fremtiden, o_g 
jeg ønsker at takke de Officere_r og Mentge, der har 
gjort 'Tj-eneste om Bord ti .dem iindtil nu, .for der,es 
gode Tjeneste i den britiske ~laade, navnlig for det 
glimrende Arbejde, de udførte, da de deltog i Ryd
ningen af Schelde-Floden. De 'El.abnede herved Ant
weTpens Havn, de1· var af den største Betydrning for 

., de Allieredes Fremry,lming ind i Tyskland. 
:fog overgtver omcielt Skibene t il den danske 

Fla-adc,. 

Off cap -
Kommandoen »Off cap« 

smeldede langs Skibssider
ne; Minestrygernes gamle 
Besætninger, der havde ta
get Opstilling paa Torpedo
baadsbroen, strøg Uniforms
huerne, og i samme Øjeblik 
gled det dansk- engelske 
Tvillingeflag ned; under 
Honnør gik 7 danske Or
logsflag til Tops, og der
efter byttede det gamle og 
det nye Mandskab »Huse<<. 

Saa takkede Forsvars
minister Ole BjØrn Kraft , 
og den egen tlige Cer emoni 
var til Ende. Men inden Af
skeden benyttede mange af 
de Tilstedeværende Lejlig
heden til at bese Skioene. 
Der er to Typer; tre af 
Fartøjerne er paa 300 Brut
toregistertans, de øvrige 

En Del af Minestryger-Flotill en 
i Kalundbo1·g Havn . 

er lidt mindre. Masklinen er paa 550 HK .. , og Farten 
e1• ca. 10 Kno·li. Baa<lene lrnmundes meu hver 2 Off1-
cerer, 3 Underkvartermestre, 2 Mather, 1 Wirernan, 
1 Ko'k og 10 Værnepligt ige. Skibene er forsynet med 
alt tænkeligt Udstyr til at finde og Ødelægge alle 
kendte Minetyper. 

-Minestrygning ved Kalundborg . 
I iBegyndelsen nf August afgik ,en Minestryger-Flo

tille, bestaaende af "Søløven", ,,Søridderen", ,,Søhun
den", fem MS-B•aade samt tre Minestrygningskuttere 
fra Holmen ti-I KalundtJ?or.g. ~ Og nu thar ogsaa de en
gelske Minestry,ger:e sluttet sig til d~mne Flotille. 

Orlogsgasterne er blevet godt o.nodtaget i Byen. Paa 
,;Folk og Værn"s Initiativ er der f. Eks. i Samarbejde 
med Byraadet og K. F . U. M. oprettet et Orlogshjem i 
Nær.heden af Havnen, hvor Folkene under Landlov kan 
tilbringe deres Fritid med Avislæsning, Brevskrivruing 
m. m. Her ih.ar de tillige Muliglhed for at modtage de
res Paarørende og ,k,an for en rimelig iPris købe si,g en 
Fm:1frijskning. 
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SABOTØRENS 
V.wJtøJ 

Af Kapta jn løjtnant E. Fisker 

T.( RI GEN g jorde et nyt Ord aktuelt j <let <l.anske 
.I Sprog. S AB O T A G E er oplag,et direkte fra 
Fransk og dækker Begreib et Ødelæggelse - d. v. s. 
Ødelæggelse af F jendens Midl,er og M,ateriel. Den før
ste Modstandsbevægelse var udelukkende .af civil Ka
rakter omfattende Udgivelse .af illegale Blade, for
skelMgt Hjæ1pe>arbejde o. 1., men snart affødte Begi
venhederne den militært prægede Modstand - Sabo
tagen. 

Den var Danskernes vlrksomste Vaaben i Kampen 
mod Værnemagten. Da ·Tysk-ernes Greb - strammedes, 
da Masken faldt og Nazi-'Tyranniet viste sit sande An
sigt - da duk1kede de første Sabotører frem, og deres 
Bomber knaldede i de før· saa fredelige Gader, 1langt 
fra de olodige Krdgsskueplacdser. 

De drønende Kna1d, de rUammende Baal og Skudde
ne i Natten varslede den nye Kamp ens Tid - Sabo
tiagen var blevet -en Kendsg-erning, en Folkegerning, 
en blændende Manifestation af Folkets enige Vilje 
til at gøre 19.kti'V Modstand. 

H ilsen til Lise - ,Frants - Flemming o.s.v. kaldte 
Sabotørerne og V.aabenmodt.agerne ud i Natten for at 
!hente de dyrebare Laster dnd. Thi foruden Vaalben er 
selv den ,bedste Soldat lidet bevendt, og uden det blæn
dende engelske Sabotagemateriel vilde selv den bed
ste O Sabotørs heltemodige Indsats have været lidet 
værd. 

De nedkastede "Containers" indeiholdt Sabotørens 
Værktøj, - Spræn gsto.f, V.aaben og Ammunition og 
det righoldige T ilbehør, som den fulde Udnyttelse af 
Sprængsto.ffet krævede. 

Sprængningernes Grundelement er det snart af alle 
kendte Sprængstof PE Nr. 2 eller Plastic. Det ,er et for
træffehgt Stof, som tilfulde opfylder ane de K.rav, som 
Sabotagens stærkt vekslende Kmv forLangte . Det blev 
normalt leveret i den paa Fi'g. 1 vJste Standardpakning 
p aa 224 g, •eller som 1½ Punds ,Standardlradning. _1Det 
er fuldkommen b lødt og ,føjeligt som Modellervoks og 
kan følge.Hg formes paa alle ønskelige Maade.r !for 
netop at ,indpasses i de stærkt vekslende Maal, det 
skal anvendes imod. Stoffets store Plasticitet er op
naaet ved at iblande <let -en Del Vaseline. Dets Spræng
virkning er ganske glimrende - 2 Pakker kliPI~er let 
en >alm . .svær. Jernbaneskinne .over; og anvender man 

0;t_--"'P._E ._No_.2.._ø 
Fif, 1. Standp.rdpakke PE 2. 

3 Pakker, l'.ives der et Stykke p.aa en m eller mere 
ud af Skinnen. 

Dette Sprænigstof er som ,alle andre Sprængstoffer 
yderst stabilt, og der maa derfor en meget kraftig 
Chokvirkning til for at f,aa det til .at eksplodere. 

. Dette Chok -e1· af Sikkerhedsgrunde <lelt op i 2 

Tempi, idet en Forladni.ng, som er indæltet 1 selve 
Stofmassen, først skal briJ1Jges til at detonere ved 
Hjælp af ,en Detonato1·. Forladningen bestaar af en 
Sprængstofart, der •er mere følsom -end Hovedspræng
stoffet, og Detonatorens Ladning, der er indesluttet 
,i et il'i!lle Metalhylster, er et yiderst rføl:somt stof, der 
igen paatændes af en F:l>amme, som kommer enten fra 
en Lunte, en Tidsblyant fkaldet Sprængblyant} ·eller 
fra •en af de særlige Paatændingsmekanismer, der le
veredes med i ContaiJ.1erne. 

En saadan Kombination, Lunte - Detonator - For
ladning - Sprængstof ses .paa Fig. 2, ·der viser en 
færdig Bombe. 

IDe øv-e.rste Ender er langsomt 1brændende Lunte - den 
saakaldte Bickfordlunte eller Sikkerhed.<;lunte - med 
,en Brændetid pa;i 1 cm pr. sec. I det h er v.h~t.e Tilfæl-de 
paatændes den ved, at man stryger ,en lille Kobber
hætte med Strygesats (som paa Tændstikker} mod en 
alm: Strygefl.aide. Den kan ogsaa tændes ved Hjælp af 
en alm. Tændstik. Den .anden Luntetype - CortexLun
ten - er ov-ermaade tiurt1gtbrændende. Den er fyldt 
med Sprængstof og kan derfor kun paatæn<les af -en 
Detonator, som med Isolerbaand bindes fast p•aa Lunten. 

Tidsblyanten -el'ler Sprængblyanten, som den popu
lært ka1des, er vist paa Fig. 3. Den øverste Del af 
den, som Fingrene holder paa, er en K'ObberhættE) 
der indeholder e>n lille G1'i1sampul m ed Syre. Uden 
om ,denne Ampul er <ler anbragt en tynd Metaltraad, 
som ædes -0v-er, naar Ampullen knuses. Denne Metal-
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l 
Fig. 2. Færdig Bombe mad Fo1·ladning (4), Cortexlunto (1), 

Detonatorer med Bickfordlunte (2). 

troad holder en lk:mftig Slagfj,eder tilbage, men i det 
Øj-eblik 'Traaden brister, udløses Fje<leren, en rlille 
Hammer .farer ned mod en Fænghætte, som sidder 
under Sikkerhe<lspinden - b .....:.. Denne .Sikkeriheds
pind skal ' hindre, at Fænghætten rammes lige efter 

) ( 

Knusningen af Ampullen, 
idet der jo kan være en 
Fejl iBlyanten. Sikkerheds
pinrlen opfylder en Mission 
mere, idet dens Farve an-
giver Blyantens Brændetid. 
Sort er saaledes 10 Min., 
RØd en halv Time - hvid 
2 Timer - Grøn 5½ Time 
- Gul 12 Timer og Blaa 
24 Timer. Disse Brænde
tider svarer til en ganske 
bestemt Temperatur - er 
der saaledes varmere end 
20 Grader, gaar Blyanten 
hurtigere. Det er saaledes 
ofte hændt, at Ladninger, 
der har været anbragt i 
Kedelruo:n, ved Maskiner 
e. 1. med 12 Timers Blyan
ter, er ,gaaet paa mindre end 
5 Timer! 

Jernbanesabotagen spil
l<~ig. 3. Tidsblyant i Færd 

med a t blive »trykket«. lede jo i Jylland en ganske 
overordentlig Rolle og var 
vel nok den vigtigste af 

semtu-ge Sabotagea'ktioner. TH Paatænding af Ladnin
gerne - naar der lavedes en Afsporing - anven-dtes 
der meget ofte det .fra Fredstid kendte Taagesignal, 
som ses paa Fig. 4 ~- 4 b viser Anbringelsen, 11f en 
Ladning paa ·en Skinne, under Anvendelse af Taage
signaler. Naru- Maskinen kører over Taagesignalet, 

b 

tænder dette Lunten, og La,dningen eksploderer under 
Toi:i•et ug væll"r d,•l.k 

En anden Paatændingsmekanisme er den paa Fig. 5 
v lste Trædekontakt, som udløses, idet man træder paa 
den. Den kan f. Eks. ·anvendes ne<lgravet til Paatæn
ding af iMiner e. J. En Slægtning til den er Slipkon
takten (Fi•g. 6), der udløses,· naar man slipper den. 
Den ken f. Eks. indlægges i en 1ille "Gavepakke", 
som saa gaa r i Luften, naar -Snoren og Indpakn.ings
papiret tages af. Et yderst ra'ffineret Arrangement! 
Den tredie i Bundtet er Træk-udløseren, der, som Nav;
net si<ge r, udløses, naar der tTækkes i den. Den er 
fortræffe!lig til Aftræk paa længere Afstand - til 
Fæl de, Snubletraade med Miner o. l. 

Fig. 5. Trykudløser eller 
Trædekontakt. 

Fig. 6. Selpkontakt. 

- Næst efter Jernbanesabotagen spillede vel nok 
SkLbssabo-tagen ,den allerstørste Rolle i Undermine
ring-en af den tyske Modstand. Foruden de alminde
lige Sprængladninger, der kunde .anbringes i selve 
Skilbet, lbl-ev der Qeveret en ganske speciel I,,adnin,g, 
den saakaldte "Limpet". Denne Limpet - Flg. 7 -
h-ar en kraftig Ladning anbragt i Metalbeho!deren, 
og paa 1beg-g,e -Sider a.f denne er der anbra,gt 3 Sæt 
Mag:neter, ved Hjælp af hvilke hele Bomiben kan 
hænge .fast paa Skibets Yders.ide. Limpetten har en 
særlig Antændel.sesm~anisme med Forsinkelser, der 
virker i Lighed med 'I\idsblyanten, kun er Syren er
stattet me<l Acetone og iMetaltraaden med en ceiilu
loidsk;!ve. .. 

Der hørre 6 Ampuller me<l til hver Limpet - de 
indeholdt forsk-eHigt farivet Acetone, ,svarende til For
sinkelser fra 4 TLmer op til godt 5 [)øgn. Naar saa
dan en Limp:et anbr,a,gtes 1 Meter eller mere under 
Viandlin:ien, kunde den .r:ive et Hul i almindelige Skibs
plader paa et Par mz eUer mer-e, og Baadens Skæbne 
vfilde ret hurtigt være b-e~eglet. Limpetten kan a'l).
bringes fra Baed ved Hjælp af. en særlig Anbringel
sesstand, men de t siger sig selv, at det kun er mu
ligt 1 ganske specielle Tilfælde, :idet netop Havne var 
og vil vær,e særlrig godt bevogtede. Med denne sær
J ig,A Skihssabotage for Øje uddannedes der der.for et 
ganske lille Specia'lkorps af Svømmere, som, udrustet 
med ,en Art Dykker<lragt, var i Stand til at optræde 

under Vandet som en Slags Undervandsbaade. (Fi"g. 8). 
Dragten 'V'cl r en 1et Gummidragt me<l Svømmefin

ner paa Benene og forsynet med ,en ganske let Hjelm 
med Vi-nduer. Ved Hjælp af et særligt Aandedræts
appara t me<l Iltflaske kunde Dykkeren opho1de -sig 
saa længe under Vandet, at han kunde svømme op 

F ig. 4. a ) Taageslgna l med isat Detonator . b) L adninger J:11! _.' til 3 km i Vall,d af en Temperatur paa omkring 14-16 
kla rgjort til Afsporing. .,'- Grader. Til særligt Vinterbrug eksperimenteredes der 
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.. 
Flg. 8. svømmer 
i ,,Dykkerdragt" 

med elektrisk 
opvarmede 

Dragter. Svøm
med.ybden kun
de reguleres ved Hjælp 
en lille Trykluftflaske, som 
kunde puste Luft ud i 
Dragten, og endelig kunde 
Dybden kontrolleres ved 
Hjælp af en lille Dybde
maaler, -anbragt omkring Haandleddet. Limpetterne 
anbragtes paa Dra,gtens Forside tril nogle Pladestyk
ker, som til dette Fonnaal var fastgjort der. Deres 
Vægt udlignedes ved Hjælp af luftfyldte Gummi
be-holdere. Det hele lyder, som var det stjaalet fra 
Jules Veme - ,,En .Verdensomsejling under Havet" -
hv;or- Kaptajn Nemo om Bord i Fantasibaaden ,,Nau
ti-lus" lader sine Folk optræde lfrlt i Havet med en 
tilsVtJ.rende Udrustning. Maaske er Ideen ogsaa taget 
derfra! F'ig. 8 viser denne fantasifulde, groteske Ud
rustm.ing. · Der skal voldsomme Spæqinger til for at 
holde saadanne Uhyrer ude, og med de rette Mænd 
i -Dragterne er disse Svømmere et frygteligt Vaaben. 

Foruden Sprængbomberne hører Brandbomberne 
med til Sabotørens faste Udstyr, og ogsaa her for
synede England os med fortræffeltlgt Materiel. ,,Blom
stervasen" paa Fig. 9 og Termitbomben paa Fig. lQ_ 
har faaet adskillige Snese af tyske Virksomheder o. t 
til at gaa op i Luer. ,,Blomstervasen" er en Mag
niumsbombe fyldt med Termit. Den brænder me
get kraftigt i ca. 8 Sekunder, idet den udsender en 
meget voldsom Regn af Gnister om sig, hvorefter den 

1 brænder langsomt i ca. 10-15 Min. 
Termitbomben, der bestaar af hurti-gtbræn<le..llde 

Termit i en Bltikbeholder, har en meget voldsom 
Brændkraft. Den gennembrænder let en 3 mm tyk 
blød Staalplade og er saaledes straalende -eg,net t-il 
at afbrænde Benzin- og Petroleumstønder. 

E1Y overordentlig fiks Brandbombetype er repræ
senteret i den paa Fig. 11 vime lille Lommetidsbrand
bombe. Den er lavet af Celluloid og fyldt med Brand
stof, og ,indbygget i den findes der en lille Tænd
mekanisme, ganske svarende til den, der &des i Tids
blyanten. Den er fortræffelig som Brandstifter i let 
antændeligt Materiale og ,glimrende egnet t il at an
v,endes ti Fonbindelse med Ben:zJinflasker. 

EndeHg skal nævnes en liille, yd~rst virkningsfuld 
Bombe - Dækb01nben (Fig. 12) - der anvendtes imod 
Automobildæk. Den er .ganske lille, men indeholder 
en særdeles kraftig Sprængladning, som er 1 Stand 
til at rive selv de sværeste Dæk itu. Den gaar for 
et Try;k paa 45 ~g. Denne lille Tingest har sat de 
tyske Tropper adskillige gi;aa Haar i Hovedet; thi 
i Hundrede-vis af deres Automobildæk b lev flaaet op 
af disse kraitige smoaa Bomber. 

Denne Haandfuld brogede Genstande var det "Værk
tøj", som, de Allierede forsynede den lille aktive Sa
botørskare med. Værktøjet er mere end det hal,ve Ar
bejde; dette gælder ogsaa inden for Sabotørens Er
hverv. Men vi kunde ikke have faaet bedre Værktøj 
- og Arbejdsresultatet taler sit eget tydelige Sprog. 

Fig. 7. Limpet med Forsinkelsesmekanisme. 

Fig. 9. »Blomstervase«. 

Flg. 11. Lommetidsbrandbombe. 

Fig. 10. Termitbombe. 

/ 

~/·~~~j·----._ - . 
" 

-- .,-:: 1 :·i' " . ,. 
----==----- ,, p .. 

Fig. 12. Dækbombe. 
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HEDE NIELSENS FABRIKER A/s . . -
Fabrikation af: 

Cykler - Sadler - Radio 

HORSENS 
Telefon 750 (4 Linier) 

+ 
HQRNUNG & MØLLER 

• 

KGL. HOF-PIANOFABRIK 

BREDGADE H NYGADE 4 
Fyns Tidend.e 

FLYGLER oG PIANOER 
. Fornemste da.nske Fabrikat 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 
Kjøbenhavn Køge 

Øfio-figsf pg bedsl 

FABRIKATION -IMPORT -SALG 
-. REPARATION · AUTOMOBILER 

MOTORCYKLER-RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN ½ 
KØBENHAVN RANDERS 

OVOM.I-ILT 
I 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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::Hotø-Rulnerne Inden Udgran1ingen . 

. • 

--Portene ·slaas op 
.ti~ ]o.htid .0-9, ]h.emt.id 

SOLEN bager i de gamle Købmandsgaarde i Nak
skov, hvor Hylden breder sig mellem toppede 

Brosten og Bindingsværk-Magasiner, der i Aarhun
dreder har taget mod de, flade, lollandske Markers 
rige Afgrøde. Men kommer man ,gennem de krogede 
Skip,pergyder ned til Havnen, tegner Siloer og Kraner 
deres moderne Silhouetter mod den iblaa Himmel. Rn.tndt 
omkring er 1Møller ·og Fabrikker ved at vaa,gne op ef
ter Krigens lange Stilstand og yderst ude, der hvor 
Fjorden begynder, larmer det vældige Sk:bsværft, 
som Nakskovs store Søn, Etatsraad H . N. Andersen 
anlagde - m·ed en hel lille By af hvide Arbejderbo
liger lige overfor, paa den anden Side •af det snævre 
Sejlløb. 

Sejlløbet ·er nu .ført i en næsten lige Linie ud gen
nem Nakskov Fjord, der indrammes af aI den flade 
lollandske Frugtbarhed, men er fyldt med et Utal ad' 
næsten nøgne Smaaøer. Og ligesom ,gammelt og nyt 
mødes i Nakskov By, mødes Nutid og Fortid ogsaa 

Professor Hoycrs Rids over Slotø-Ruinen. 

ude i Fjorden. - Hvor det gamle, snørklede Sejlløb 
slaar en a.f sine mange Bugter ind mod det li'lle 
Fiskerleje, Linde•lse, · runder det Slotø, og fri.er har 
gaml e Borgruiner gennem Aarhundreder staaet s·om 
tavse Vidnesbyrd om en svunden Tid. 

Her havde Kong Hans s it Engelsborg. Det skulde 
forsvare Nakskov mod Lybækkerne. Men efter Over
leveringen fandt disse en Rende, Syd om Slotø, hvor 
de ikke kunde rækkes ai Borgens Skyts - og der
efter brændte de Nakslwv af o_g sejlede langt ind i 
Landet, hvor Køerne i Dag græsser paa grønne Enge, 
indtil de blev standset af Lollikerne bag Aunede Kir
kes tykke Mure. 

I mange Menneskealdre har Slotø ligget uænset 
derude i dn brede !Fjord. !Men i de 2 sidste Aar er 
Ldyllen blevet brudt af danske Gymnasiaster, Drenge 
og Piger, der har taget sig paa at afdække Ruinen. 
De lhår allerede fastslaaet, at Kong Hans her tiJlige 
havde det Skibsværft, hvor han efter a l Sandsynlig-
hed ,byggede de to navnkundige Stor-Skibe: ,,Enge
len" og "Maria", Smaalandene til Beskærmelse, hvis 
Mage ikke var set i Østersøen. Og de har desuden fun
det Beddingerne fra Christian den IV's store Skibs
værft• 

* 
Kong Hans! Christian IV! H. N. Andersen! Der 

er Perspektiv i disse 3 Navne. Der er ogsaa Perspek
tiv i den Mentalitet, der Sommer efter Sommer faar 
Gymnasiaster fra alle Egne af vort Land til at, mø
des paa "denne lille, vindblæste Ø for i godt Kamme
ratskab at øve en national Gerning under primitive 
Forhold og uden en Øres Løn, - altsammen fordi en 
Lærer af den rette Støbning forstod at ,vække b·aade 
deres og sin egen Generations Interesse for Foreta
gendet. 

Denne Mand er Adjunkt Marius Hansen, Nakskov; 
og <la vi beder iham fortælle lidt om sit Arbejde, bre
der han først ud over Bordet et lille primitivt Kort, 
der mest af alt minder om en af de fiktive Skitser, 
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1 Gymnasiasterne Arbejde. Bemærk Skydeskaai·ene ,i Bag
grunden. 

2 Ogsaa Pigerne viste sig at være fortrinlige Arkæologer. 

3 Parti af Udgravningen. Paa Billedet ses noget af Skroget 
paa Ø. 'K.s Motorskib »J ava«, der under Krigen var oplagt 

ved Slotø. Saa tæt' kan store Skibe gaa ind til Kysten. 

man finder i Sørøverromanerne, - den lasede, gul. 
1:,~l,J P ,1plr<. furnp, <.1>sl l' h.i1 ·k.O'!il t?L ,Blou, S v•.' Ll on T -ld

r.er, men som i sidste Kapitel skal vise <len lykkelige 
Indehaver Vej ti'l Skatteøens allerhelligste og Roma• 
nens happy-end, den frønnede, jernbeslagne Penge
kiste! 

- Helt ved Siden af er Sammenligningen nu ikke, 
ihævder •Adjunkt Marius Hansen, Slo,tø er vil"kelig -
-en Skatteø, selvom det ikke er Guld og Ædelstene, 
vi !har fundet der. Paa Professor Høyens lille 
Kortdetail ser man' tydeligt, •at Engelsbor.<; har be
staaet af et cirkelrundt Taarn, hvorfra der strækker -
sig to svære Mure ned mod Havet. De danner llge
som et "V" ind mod Taarnet, der har en Diameter 
paa ca. 4 Meter; og baade efter hvad gamle Doku
menter fortæller, og efter hvad selve Fundet viser, 
maa det siges at være hævet over en:hver Tvivl, at 
vi staar over-for et befæstet Skibsværft. 

- Hvordan fik De Ideen til at grave Slotø Ruiner 
ud? 

- Lige siden 1912 har Slotø figureret paa National
museets Ønskeseddel, men Udg:ifterne forhin<lrede 
Museet i at realisere Planen. - Nu dyrker vi i Gym
nasiet noget, der hedder "Speciallæsning", og vi hav
de som Specia'le valgt Nakskovs Historie fra 1625 til 
Dato. Derigennem k•om jeg ind paa Christian d. IV's 
Interesse for Slotø, og det førte med sig, at jeg gav 
mig til at undersøge Øen lidt nøjere. Jeg henvendte 
mig derefter til Museet, der straks gik ind for Pla
nen, og satte os i Forbindelse med Magister Herman
sen, som .siden repræsenterede Museet under hele 
Arbejdet. Der blev stillet den Betingelse til os, at vi 
skulde skaffe 2000 Kr. til Dækning af Udgifterne ved 
en Prøvegravning. Jeg rejste Pengene loka'lt, id.it jeg 
samlede dem sammen hos Banker, Sparekasser og de 
største Industriforetagender - først og fremmest Nak
skov Skibsværft, hvor Direktør Christiansen stillede 
sig meget velvilligt, saaledes at jeg i Løbet af faa Dage 
havde skaffet de nødvendige Midler til Veje. I For
vejen havde jeg spurgt Eleverne, om de kunde tænke 
sig at være med til at a!'bejde som Amatørarkæolo• 
ger i deres Sommerferie. De meldte sig i stort Tal, 
ca. 40, og saa begyndte vi at grave i Sommeren 1944. 

- Hvad ved man om d·ette Danmarks ældste Skibs
værft? 

- Vi ved fra gamle Do.kumenter, at Kong Hans i 
1508 søgte at sikre sig Æbelø i Nakskov Fjord, fordi 
han havde i Sinde at byggge et eller · andet der, og 
fra 1508-1532 findes der desuden mindst 100 Konge
breve, der omtaler Anlæget paa Æbelø, det nuvæ
rende Slotø; en af de faa eksisterende middelalderlige 
Inventarlister over Bestykningen af en middelalderlig 
Fæstning vedrører desuden netop Engelsborg. Den 
omtaler Kanontyper, Krudtbeholdn!nger og giver en 
Fortegnelse over Antallet af Kanoner, Armbrøstpile, 
Spyd m. m. En anden Liste indeholder Fortegnelse 
over en Mængde Proviant og anden Fetalje, der skul
de være paa Slottet. 

- Der maa jo være noget særligt ved øen, siden 
den formaaede at drage en kongelig Bygmesters Op
mærksomhed til sig? 

- Stedet maa siges at være overordentligt velvalgt, 
idet den dybe Sejlrende drejer lige om Nordspidsen -



Udgravede Redskaber og Kakler fra Engel~borg. 

paa Øen kun faa Meter fra Land. Det er ogsaa Grun
den til, at 0. K.s store Skibe tmder krigen har været 
oplagt bogstavelig talt lige op ad Øen - med For
tøjningerne inde paa selve Slotø. Stabelafløbninger 
har derfor a1drig været noget Problem. De lolilandske' 
Egeskove leverede Tømmer, og Egetræ var sa<a .af
gjort det 'Vigtigste Materiale for den T.ids Skibsværf
ter. .Arbejdskraft har man ibl. a . faaet fra de nord
tyske Byer, og endelig maa det ikke glemmes, at 
Stedet befandt sig i Nærheden af den TidlS politiske 
Skueplads - Østersøen. Det er .egentlig ikke helt for
kert at sammenligne Slotø med vore Dages Malta. 

- H vordan var et Skibsværft ,fra den Tid indrettet? 

- Det ved vi ikke ret meget om, da det er første 
Gang-, Problemet melder sig. Men saa meget ved vi, 
at · man altid 1bygg~de to Skibe samtidig, et stort og 
et meget lille for at opnaa den fuLde Udnyttelse af 
Tømmeret. Der.for er der ogsaa to Beddinger paa 
Slotø, en stor og en lille, og Traditionen vil sige, at 
den, vi har fundet i Aar, er den lille. Nederst var der 
meget solide Bøgekævler og oven paa dem var der 
lagt 2-3 Lag Sten, saa at vi faar el Fundament, som 
skraaner op mod Land. Oppe i dette Fundament har 
Bradbænken (Beddingen) ligget, og den maa nærmest 
opfalles som en megeL ~olitl Slige, tømret sammen af 
svært Egetømmer. Paa den har Skibene staaet under 
Bygningen, og ad den gled de ud i Vandet. Indtil for 
en halv Snes Aar siden har der været tydelige Spor 
af dette Træværk, men Is, Højvande og manglende 
Forstuucls~ Ior hi:Jloriske Mindesmærker har fjernl't 
de sidste synlige Rester. Heldigvis ligger der endnu 
under Strandens skærmende Sten og, Sand .saa meget 
tilbage, at vi kan faa et Indtryk af, hvordan det hele 
har set ud. 

- Deres "Arbejdsmænd" var Nakskovs Gymnasia
s ter? 

- Ja, og de klarede sig meget fint, saa fint, at 
Museumsinspektør Hermansen kunde udtale, at der 
ik):ce er foretaget en Udgravning med større . Akk.u
ra tesse og Omhu end Slotøs. Det var et Eksperiment, 
men det 'lovede godt for Fremtiden. De unge Menne
sker gik paa med Humør og Energi, de fik ikke en 
Øre for det, -og da Sommerierien var forbi, blev vi 
enige om, at vi næste Aar vilde give andre Gymna
siaster fra andre Dele af Landet Lejlighed til at del
tage i A11bejdet. Der meldte sig 28 for~den dem, vi 
havde i Forvejen; de blev indkvarteret i Søspejder
nes Hus i Lindelse el.!l.er laa · i Telt paa selve Øen, og 
skønt Vejret var usædvanlig daarligt, har det dog 

. ikke afskrækket dem mere, end at de erklærede, at 
de gerne vilde komme igen næste Aar. 

- Hvordan klarede Pigerne sig? 
- De fik nøjagtig samme Behandling som Dren-

gene ,og uc1førte det samme Arbejde. 

- Hvilken Betydning kan Udgravningen faa for 
vor historiske Viden om denne Periode? 

- Vi ved fra Dokumenterne, at Kong Hans var den 
første Konge i~uropa, som byggede en virkelig Or
logsflaade. Før h am kaprede man· blot det Antal Han
delsskibe, man SkUtlde bruge, udstyrede dem med Ka
noner, ·nere entl 'Ile havue i Forvejen, og &da gik man 
i Krig med dem- Den Slags Skibe var ikke særlig vel
egnet til militært Formaal. Derfor fik Kong Hans 
den Ide at bygge særlige Krigsskibe, og "Engelen" 
og "Maria" blev som før nævnt bygget paa Slotø. Ser 
vi puu den poliliskc Side uf Sagen, er det lige 1;aa 
naturligt at lægge et Orlogsværft paa · Slotø, idet de 
politiske Fonhold ved Østersøen i Aarene op til 1510 
traik sig sammen til en Krig mellem .Hansestæderne 

,og Sverige paa den ene Side og Danmal1k og dets Al
lierede Rusland paa den anden Side. Det var Pro
blemet: Unionen, der var Konfliktstoffet mellem Dan-
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ma1,11. og Sverige - og ,Fordrivelsen af I-Ianseaterne fra 
det danske MarJ,ed, der var A!l1.ledning til Striden mel
lem Kong Hans og de nordtyske ~yer, idet Kong Hans 
begunstigede Hollændere og Englændere i sine Han
d e1straktater. 

Saa blev der mærkværdigt stille om Værftet fra 
1530',erno og t il 1620'erne. Men d-a Trediveaar~krigen 
nærmede sig vore Grænser, og det saa ud til, at Øster
søen .igen sk,u,lde blive Krigssikueplads, blev der atter 
Liv paa det gamle Orlogsværft. Vi ved, at Christian , 
IV baade ·reparerede og byggede nye Skibe paa Slotø. ' 
Vi kender Navmene ipaa flere ai de Skibe, der l01b af 
Stabelen her; mest keridt er "Norske Løve", der var 
med •ved Col-berger Heide. 

Det stod' ,paa i 10 -Aar, og i den Periode var der 
meget livligt paa Sliotø. Vi ved, at rder var hele to 
Præster derovre, .flere Huse, og Christian IV flyttede 
en Bondegaard, fordi den laa i Vejen for Værftet. 
Naar Flaa'.den om Vintereii. gik i VinterJeje, kunde der 
ligge op mod en Snes store Sk~be ved Værftet, Glvor 
de blev ·reparerede og .gjort i Stand til nye Togter. 
Ohristian IV insp icerede selv Værftet et Par Gange, 
men efter Freden i Lilbeck 1629, hvor Kongen blev 
tvunget til at ho~de sig udenfor Konflikten, mistede 
Slotøværftet sin -Betydning. Kongen gav derfor Tilla-
delse til, at Materialer fra Slotø maatte -benyttes til 

En Nybygning 
paa Nakskov Skibsværft. 

Repa1·ation af Nykøbmg Slot; her har vi For
klaringen p;;ia, at der kun er fundet saa faa 
værdifulde Brugsgenstande, Slottet er sim
pelthen blevet afklædt. 

I Krigen 1807-14 blev der ikke langt fra 
det gamle Værft anlagt et Batteri, som skul
de forsvare lndlØbet til Nakskov" Endnu 
den Dag i Dag hedder en Lokalitet paa Øen 
»Batterimarken«. En anden Mark hedder 
»_Smedesjavlen_«, d. v. s. Smedens Dam, og her 

findes stadig en stor Mængde Trækul. Her laa sikkert 
Orlogsværftets gamle Smedie, af Hensyn til Brand-' 
faren anbragt et godt Stykke fra Byggebeddingerne. 
Stedet bliver den Dag i Dag benyttet af Omegyens 
Fiskere, naar de skal reparere deres Baade, idet der 
her er de naturlige Betingelser for at sætte Baaden 
paa Land. 

- ,H)vornaar skal Udgravnin_gsa11bejdet aifsluttes? 
- Det er Meningen, at hele Ruinen skal blot lægges 

ned til det naturlige Ni-evau. Vi vil tømme Voldgra
vene, lægge Sni,t igennem Volden, og det vil tage 
endnu 2- 3 Somre. Naar det er s,ket, vil danske Gym
nasiaster have løst en smuk national Opgave, der t•aler 
til Ære for vor T1ds Ungdom. Det kan vist betragtes 
son! givet, at Slotø-Uclgravn:ingen engang vil blive en 
Turistattraktion af høj Værdi, og meget tyder paa, 1.at 
vi' staar overfor et af vore mest særprægede historiske 
Mindesmærker. 

* 
Men medens disse gamle Skibsværfter afdækkes, 

fortsættes den Li:ni-e, de !har · lagt op ,gennem Tiderne 
af det nye Værft længere inde i Fjorden. Her srraas 
Portene paany op til Danmarks Fremtid, thi herfra 
vil - som i sin Tid fra Slotø _:_ · ,Sk i>b efter Skib nu 
atter sejle ud over Havene under Dannebrogs æld
gamle Tegn. 

Skibsværftet paa Slotø sank i Grus, Mændene, der 
byggede »Maria<< og »Engelen«, er dØde og 
borte, men der bygges stadig Skibe ved Nak~ 
skov Fjord. 

I ,Aaret 1869 gik en halvstor Skibsbygger
lærling og kalfatrede en Nybygning paa Rid
dersborg og Trockmanns Skibsværft i Nak
skov. Det var en Brig, uens Navn var :i,Mars", 
og Drengen hed Hans Niels Andersen. 

Nakskov Skibsværft. 



Maleri af »Brigger Mars«. 
Udført af Marinemaler I. Dahl, 
i!l7•1, Of; i 11Jll7 lllrn:,nlrnt til 
Nakskovs Æresborger, Etntsr!l.1ld 
H. N. Andersen. 

Da han blev 17 Aar, drog han som Skibsdreng ud 
med dette Sltib, som han selv havde været med til at 
bygge, for at erobre Verden. 

O,g efter at lhan var vendt hjem, lod han i 1916 det 
gamle Træsldbsværft aifløse a:f et Staalsltibsværft, der 
,groede sig stærikt og sundt i et intimt Samartbejde med 
Østasiatisk Kompagni og H. N. Andersen. Det ,blev en 
verdenskendt Virksomlhed, der ingenhmde indskræn
kede sig til almindel.i,ge Trampbaade, men som varie
rede sin Produktion fra Automobilfærger til Motor-

■111 11 

& (Jf)d. 
l3~o hBi.wi.e.lse 
Som Kunde i Handelsbanken 

nyder De Fordel af vore sag

k11ndige og erfarne Raad i 

ethvert Bankanliggende 

HANDELS BANKEN 
Afdelinger og Kontorer over 

hele Danmark 

skbbe paa mere end 500 Fods Længde og til Ud.førelsen 
ad: Flyvehangarerne i Københavns Luftihavn, Jernkon
struktioner til Krananlæg, Guldborgsundbroen og Ra
diomasterne i Kalundborg. 

De gamle Bradbænke paa SlotØ er sunket sammen, 
og Nakskovfjordens Vande skyller hen over deres 
Grave. Men de er genopstaaet faa Kilometer derfra i 
Nakskovværftets kæmpemæssige Beddinger, Der vil 
aJtid blive bygget Ski!be ved Nakskov Fjord. Man kan 
simpelthen ikke lade være. 

totlanO,Tal9!4.rø 
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Nordjyllands store Dagblad 
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DEN DAHSEE 
K'OKARDE 

Marinens Kokarde 

Det nye Emblem, der fremstilles I Sølv og 
Emallle, 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 Mai 1-

nens Kokarde. 
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I denne Bog skildrer den tidligere ameri
kanske Viceudenrigsminister Aarene om
kring U. S. A.s Indtræden i Krigen. Han 
giver bl. a. et uforglemmeligt Billede af 
Roosevelf og beretter udførlig_t om sin 
Rejse til Europa, hvor han havde nogle . 
højst interessante Samtaler med Hitler, 
Goring,Hess,Ribbenfrop,Mussolini,Ciano 
Daladier, Reynaud, Churchill, og mange 
andre. Bogen er et Førsterangs politisk 
Dokument, men ogsaa inciterende og 
fængslende Læsning. 
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Hver Soldat sit Regiment - Hver Regiment sin 
Landsdel! Af A. N. Hvidt ............ , .......... . 

Feltpræst ved Grænsekommandoen. Af Feltpræst, 
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Storpolitik efte:,:, SeJren ........................... . 
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SpØrgsmaalet om Isted-LØvens Skæbne er paany ble
vet aktuelt, takket være Begivenheder, som ingen 

for blot en halv Snes Aar s~den havde turdet haabe 
paa. Mange Gange fØr har Rygterne beskæftiget sig 
med det berømte Mindesmærke og Mulighederne for 
dets Udlevering til Danmark eller dets Genanbringel.se 
paa Flensborg gamle Kirkegaard. Men mere end Ryg_ 
ter blev det ingensinde til, thi skulde der ske en Æn
dring, maatte det jo blive ved Imødekommenhed fra 
den Nation, der i sin Tid ved at skænde Gravfreden 
fjernede Løven fra dens Plads, og en saadan Imøde
kommenhed laa for den objektive Iagttager absolut 
ikke indenfor Sandsynlighedens Grænser. Nu er 
denne Nation besejret, og af Sejrherrernes Haand 
synes Danmark at skulle modtage det røvede Kunst
værk tilbage. Sker det, vil det utvivlsomt vække Til
fredshed i hele vort Land, thi intet andet dansk Na
tionalmonumf'nt lf'Vf'r :,om TstP.<'i-LØvPn i hP1P Folkf'f.<l 
Bevidsthed. SkØnt der er forløbet mere end trekvart 
Aarhundrede, siden det skØnne Mindesmærke gik tabt 
for Danmark, har Interessen for dets Skæbne stadig 

Isted-Løven med den lave Sokkel i 
Kasernegaarden i Liehterfelde. 

tegnes hos Postuæsnet 

Af Niels Friis 

været levende. I mange Hjem Landet over staar 
Miniaturegengivelsen af det, og meget tit hændte det 
fØr Krigen, at danske Turister, der havde aflagt Besøg 
ved Løven i dens Udlændighed, gav deres Tanker 
Udtryk i Landets Blade. Det var .altsammen Vidnes
byrd om, at dette stolte, nationale Symbol ikke var 
glemt. 

Kun i to Aar fik !sted-Løven Lov .til at staa paa 
sin fremskudte Post som Vartegn over de danske Kri
gergrave paa Flensborg gamle Kirkegaard. Tanken 
om at rejse et dansk Mindesmærke her opstod nogle 
Aar efter Slaget ved Isted den 25. Juli 1850; allerede 
tidligere var der blevet begravet faldne danske Kri
gere paa Kirkegaarden, men !sted-Slaget forøgede 
Antallet med mange Hundrede. Komiteen, der skulde 
arbejde med Sagen, traadte sammen i 1859, og i Lø
bet af relativ kort Tid var de nødvendige Midler bragt 
til Veje gennem en Landsindsamling. 

Det faldt ganske naturligt at overdrage Mindsmær
kets nærmere Udformning til SØnderjyden H. V. Bis
sen, der faa Aar i Forvejen havde skabt sin prægtige 
Landsoldat i Fredericia. Han valgte at give Gravmo
numentet til Flensborg Kirkegaard Skikkelse efter de 
Løver, der som heraldisk Mærke springer baade i 
Danmarks og Slesvigs Vaabenskjolde, og han fik det 
færdigt saa betids, at det kunde rejses i Sommeren 
1862 og afsløres paa 12 Aars Dagen for Slaget ved 
!sted. 

r.øv0n npf!til1"rl0s uml<'irl0lhnrt Nord for dr:-n Grav
høj, der kort i Forvejen var anlagt paa Flensborgs 
gamle Kirkegaard, og til hvilken var henflyttet 51 
Tavler, som Kong Frederik den Syvende i 1850 havde 
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Den »falske« !sted-Løve 
i Wannsee. 

skænket til en Række Of
Eiccra- og Undcrofficcm .. 
grave. Kirkegaarden var 
allerede paa dette Tids
punkt ret tæt belagt (Be
gravelserne ophørte helt i 
1872), og der kunde ikke 
skaffes Plads til Løven paa 
anden Maade end ved at en 
Række Enkeltgrave ned
lagdes. Blandt disse var 
baade militære og civile, 
og det har tidligere fra 
tysk Side været hævdet, 
at der ved denne Lejlig

hed blev gaaet frem uden megen Hensyntagen til de 
136 Borgergrave, som laa paa en Del af det Omr.aadc, 
der var udset til Plads for Løven. Ikke mindst dette 
har naturligvis bidraget til det Had, der altid fra tysk 
og slesvigholstensk Side har bestaaet til Løven. 

Flensborgs fornylig afdØde Stadsarkivar, Professor, 
Dr. Graef, har indgaaende beskæftiget sig med at ud
rede disse Forhold og har bl. a. paa Tryk fremlagt 
sit Materiale, der i Forbindelse med, hvad man tidli
gere har vidst, viser, at det modsatte tværtimod har 
været Tilfældet. Byens Kommunalbestyrelse gav sit 
Samtykke, idet fire af Magistratens Medlemmer 
stemte ubetinget ja, og fire andre, deriblandt Føreren 
for den tyske Fraktion, ligeledes stemte ja, omend 
der fremførtes visse Betænkeligheder; yderligere god
kendtes Sagen af Flensborgs Borgerrepræsentation. 

Det gik ikke ud over en eneste Arvebegravelse, 
d. v. s. Gravsted, kØbt paa langt Aaremaal, og ved 
den praktiske Gennemførelse af Sagen blev der skre
det til Værks med den største Hensynsfuldhed. Nogen 
Opposition mod Mindesmærkets Anbringelse kom 
overhovedet ikke til Orde. 

!sted-Løvens AfslØring den 25. Juli 1862 blev en 
straalende Festdag i Flensborg. Byen var dengang 
endnu en overvejende dansk By, og i ikke ringere 
Grad fØlte Befolkningen i dens Opland for Danmark. 
Herfra og fra hele Landet, ja, fra København, som 
repræsenteredes ved et Studentertog paa mere end 200 
Mennesker, stævnede Tusinder sammen for at være 
til Stede ved HØjtideligheden. Flesborg havde klædt 
sig i rØdt og hvidt, og gennem Byens Gader klang 
dansk Militærmusik, idet den danske Garnison drog 
afsted for at paradere paa Kirkegaarden; bagved 
denne var et Batteri Kanoner fra Artilleriet i Rends
borg kørt op. Tre tusinde Mennesker var til Stede 
paa Kirkegaarden, deriblandt Medlemmer af Rege
ringen, hØje militære og civile Embedsmænd, Borger_ 
foreningen, Bystyret, Elever fra Tønder Seminarium, 
Paarørende til de Faldne og endnu mange. Ogsaa to 
af dansk Aandslivs Stormænd, H.C. Andersen og J. P. 
E. Hartmann, var kommet til ::Hede. VeJret var smukt, 
men det blæste næsten en Storm - det var, skrev 
H. C. Andersen senere, som om de henfaldne Slægter 
talte til os. 
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Ved Afsløringen holdtes Talen af den nationallibe
rale Fører, Professor H. N. Clausen, der i smukke 
Ord gav Udtryk for, at LØven ikke stod her for at 
udfordre, men som et Sejrsminde over en Heltegrav, 
rejst af et taknemmeligt Folk. Løven paa sin hØje 
Sokkel, med Blikket vendt i Retning mod !sted, gjor
de et magtfuldt Indtryk paa de tilstedeværende, da 
Dækket faldt. Paa Forsiden af Soklen, der var tegnet 
af Herholdt, stod: »Isted den 25. Juli 1850. Det dan
ske Folk rejste dette Minde«, og paa Bagsiden læstes, 
ligeledes paa en Bronceplade, Carl Plougs Vers: 

»Trofaste Kæmper i Farens Stund 
Mandigt har værget vor Odelsgrund; 
Troskab skal Vagt ved Graven være, 
Manddom skal skærme Arv og Ære.« 

Paa Soklens Sider var anbragt Portrætmedailloner 
af de fire Førere: Læssøe, Krogh, Schleppegren og 
Helgesen, der alle hviler paa Kirkegaarden. 

Med Ordene: Saa stig da frem, mægtige Skikkelse, 
dannet af ædel Kunstnerhaand! Kast Dit Dække! 
Knejs over de sejrrige Heltes Grav, som Sindbilledet 
paa Nordboens Arv fra Slægt til Slægt: Det aarvaag
ne, uforfærdede, udholdende Mandemod! - afslørede 
Professor Clausen Løven. Han nedbad derefter Fred 
over Gravene og det stolte !Ylindesmærke, Fred over 
Konge, Land og Folk. Saa hilstes Løven med ni run
gende Hurraraab og en Salut paa 27 Skud fra det op
stillede Batteri, samt med Kong Christian, spillet af 
Brigademusikkorpset. Efter endnu nogfe Sange var 
Højtideligheden forbi. 

* 
Kun 19 Maaneder senere var Tyskerne Herrer i 

Byen. Endnu inden de ansvarlige Myndigheder havde 
faaet Tid til at skænke SpØrgsmaalet om Isted-LØvens 
Skæbne en Tanke, skete der det beklagelige, at nogle 
Maskinsmede i Altona fik den Ide med deres VærktØj 
at drage til Flensborg for at Ødelægge Løven. Ud paa 
Aftenen den 22. Februar 1864 tog de fat under Anfør
sel af en Mand ved Navn Thomas Lorentzen, og paa 
K.irkegaarden kom det under deres Forehavende til 
pinlige Optrin. 

Der skete saaledes flere Overfald, bl. a. paa en 
dansk 13-aarig Skoledreng, Hans Mathias Fenger, den 
senere Halmens Provst, der blev slaaet til Jorden, da 
man saa hans danske Skolekasket. Den gamle Provst 
bevarede den uværdige Ødelæggelses-Episode paa 
Kirkegaarden i levende Erindring og fortalte ofte, 
bl. a. til den, der skriver disse Linjer, om, hvad der 
var foregaaet. 

Maskinarbejdernes Anstrengelser for at ødelægge 
Løven var dog forgæves - den var for solid, og den 
gamle Stenhuggermester Kleing havde fæstnet den 
for godt til Soklen. Da Sagen af nogle danske Borgere 
blev meldt i det preussiske Hovedkvarter, blev Grav
skænderne omgaaende arresteret efter kun at have 
anrettet ringe Skade paa Mindesmærket. 

Fra allerhøjeste Sted kom der Ordre til, at Løven 
under ingen Omstændigheder maatte vanæres, men 
ipvrigt var naturligvis dens Skælme i.;ikk.er nok., ertei: 
nogen Tids ForlØb, 26.-28. !februar 1864, blev den 
efter de lokale tyske Befalingshaveres Ordre ned
taget i Stilhed, idet dog enhver Demonstration eller 



Tilkendegivelse paa Kirkegaarden var forbudt; den 
anbragtes midlertidig i Raadhusgaanlen. Flensl>1ngb 
tyske Borgere vilde lade Metallet indsmelte og deraf 
lailP. prægP. Medaljer til Fordel for et Invalidefond, 
medens det danske Borgerskab tilbØd at overtage 
T.plvPn for 5000 Rigsrlaler, men ingen af Delene vilde 
Myndighederne dog indlade sig paa. 

Andre Planer dukkede op. Den tyske Overgeneral 
Wran.ael bad Kong Wilhe1m om Lov til at maatte 
forære !sted-Løven til det nye Raadhus i Berlin, den 
fornævnte entreprenante Thomas Lorentzen fra Al
tona vilde købe Løven og rejse rundt i Tyskland for 
at vise den frem for Penge, og endelig foresloges det 
ogsaa at genopstille den paa sin gamle Plads, idet 
der dog samtidig skulde rejses tyske og østrigske Mo
nwnenter paa Kirkegaarden. 

Hverken Kong Wilhelm eller Bismarck vilde imid
lertid gaa med til privat Udnyttelse af det danske 
Monument, og inden der faldt nogen Afgørelse, hvori 
jo ogsaa Forbundsfællen Østrig maatte deltage, ud
brØd Krigen mellem c'le to Sejrherrer fra 1864. Da den 
var endt med Tysklands Sejr, førtes LØven i 1867 til 
Berlin, restaureredes og opstilledes fØrst i Gaarden 
til TØjhuset. I 1868 blev Isted-LØven, da en Ombyg
ning af TØjhuset var planlagt, overflyttet til den 
lille By Lichterfelde uden for Berlin, hvor den op
stilledes i Kasernegaarden til Kadetakademiet, og her 
har den siden haft sin Plads. Kasernen er nu Garni
sonssted for amerikanske Tropper, men husede sidst 
den mest berygtede af alle SS-Afdelinger: Leibstan
darte Adolf Hitler; i Kasernegaarden, i Monumentets 
umiddelbare Nærhed, udspilledes nogle Dage efter 
den 30. Juni 1934 den dystre Afslutning paa Rohm-

!sted-Løven 
paa 
Flensborg 
Kirkegaard 
før 1864. 

Opstanden: Eksekutionen af de 70 Mand, der var gre
bet i aabcnt Oprør mod Hitler Regeringen. 

I Lichterfelde anbragtes Isted-LØven paa en lidt 
lavere Sokkel end den oprindelige; den forreste af 
Inskriptionerne er delt over, saa Ordene: iRejst af 
det dnnske Folk» er faldet ud, hvorimod Pladen med 
Cnrl Plougs Vers stadig findes. Portrætmedaillonerne 
blev ikke bragt paa Plads, men ophængtes i 1899 i 
Officerskasinoet paa en Artillerikaserne i M•agdeburg. 
hvorfra de i 1919, formentlig efter en Bestemmelse i 
Versaillestraktaten overgik til Museet i Kiel. Men 
Isted-LØven staar stadig paa sin Plads i Kaserne
gaarden i Lichterfelde, omgivet af en Trægruppe. I 
den lille Garnisonsby regnedes Løven for en Sevær
dighed, som det var nødvendigt at have Prospekt
kort af til at sælge til Turisterne, dengang saadanne 
endnu indfandt sig i Tyskland. Men Udgiverne af 
disse Kort har ikke været særlig heldige med Billed
teksten, hvori der staar: Flensborg-Løven, i 1864 af 
os tilbageerobret fra de Danske! 

* 
Et stort SpØrgsmaal er det, hvordan Isted-LØven 

ser ud, naar den udfries af sit mere end 80-aarige 
Fangenskab. I kunstnerisk Henseende har den utvivl
som lidt betydelig Overlast i Tidens Løb. Allerede 
ved Bortførelsen fra Flensborg Kirkegaard, var dette 
Tilfældet, idet Figuren savedes i seks Dele. Ved Op
stillingen i TØjhusgaarden i Berlin hed det, at Løvens 
Hoved var fornyet, hvorved dens Udseende og kunst
neriske Særpræg i væsentlig Grad fortegnedes; dette 
i Forbindelse med at den oprindelige karakteristiske 
Drejning af Hovedet derved utvivlsomt er ændret, har 
naturligvis stærkt forringet Monumentets Værdi som 



Medens Atombomben var den Trumf, som betog 
Japanerne Lysten til yderligere krlgsmæssige 

Handlinger, var Radar det Vaaben, som derefter maa 
siges at havf! spillet den største Rolle under den nu 
afslntterlf' Krig 

Radar var med til at redde England fra Undergang 
i Slaget om Storbritannien i 1940-R-adar spillede I-Io
vedrollen i Kampen mod den Lavine af V-1 og V-2 

E. Fisker: 

Bomber, som i de frygtelige Maaneder i 1944 væltede 
frem mod den britiske Ø - Radar beskyttede Ameri
kas Kyster fra Panama til Alaska, og gjorde det muligt 
at sende Hære og Forsyninger over Atlanten og Stille
havet med de mindst mulige Tab - - Ja, der er 
snart ikke det Felt af Krigsførelsen i de forlØbne 5 
Aar, hvor Radar ikke har gjort en stor og fortjenst
fuld Indsats. Endelig maa man heller ikke glemme, at 
medens den berømte Atombombe har kostet de allie
rede ikke mindre end 2000 Milliarder, saa naar Ra
dars Budget op paa hele 3000 Milliarder! 

Ordet Radar er dannet af den tekniske Betegnelse 
»Radio Detection and Ranging«, og betegner et elek
trisk Instrument, som er i Stand til at bestemme hvor 
og hvor langt borte Genstande befinder sig, til Trods 
for, at de ikke er synlige med det blotte Øje, og det 

Kunstværk. Her maa sikkert utvivlsomt et Restau
reringsarbejde iværksættes, fØr Løven paany kan 
siges at være Udtryk for det, dens Skaber og dens 
Samtid Ønskede, den skulde være. 

!Øvrigt er der - mærkeligt nok - efter at Isted
LØven er kommet i Tyskernes:: Besiddelse, blevet ud
fØrt en Efterligning af den, som allerede for mange 
Aar siden opstilledes i Wannsee ved Berlin. Her har 
mange danske truffet Monumentet og troet, at det 
var !sted-Løven, fra hvilken det dog er noget for
skelligt; Wannsee-LØven bærer en Inskription, der 
viser, at den er rejst til Minde om Tyskernes Over
gang til Als den 29. Juni 1864. 

Det Overgreb, som !sted-Løvens Nedbrydning og 
Fjernelse fra Krigergraven i Flensborg var, blev der 
fra officiel tysk Side taget Afstand fra; endogsaa 
Bismarck vendte sig mod den Fremgangsmaade, der 
var anvendt. 

N aar Løven alligevel ikke senere er blevet fØrt til
bage til sin Plads, skyldes det foruden forskellige andre 
Forhold den Omstændighed, at man, da der efter Mo
numentets Fjernelse blev planeret paa Kirkegaarden 
paa det Sted, hvor LØven havde staaet, fandt Rester af 
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virker lige saa godt gennem Taage, Mørke, RØg, Skyer 
og Regn som 1 klart Vejr. 

Usynlige Maal - som f. Eks. :-'lyvemaskiner, der 
flyver hØit oppe over Rkyerne - kan finrles mPrl 
st.Ørrf' Præcision fmrl rlf't. næstf'n var muligt, hvis c'!P 
var synlige under selv de gunstigste Betingelser, og 
fjendtlige Flaadeenheder kan beskydes og sænkes 
uden overhovedet at have været synlige. - Radar er 

saaledes baade et offensivt og et defensivt Vaaben -
det er et Par Øjne og en Næse, som ser alt, og som 
snuser sig til alt - se blot Tegnerens Opfattelse af 
Apparatet paa Fig. 1. 

Radar Pejlingen. 

Radar arbejder med ultrakorte Bølger, som efter 
Udsendelsen fra et Antennesystem rammer Maalet og 
tilbagekastes fra dette, for efter Tilbagekastningen at 
opfanges af en Modtageantenne_ paa det samme Ap
parat, som udsendte dem. Energiudsendelsen sker med 
uhyre korte Impulser med forholdsvis lange Hvile
pauser, saaledes at Mellemrummene mellem de en
kelte Impulser er noget større end den totale Tid, som 
er nØdvendig for B_Ølgen til at naa frem til et reflek
terende Maal i den maksimale Afstand og tilbage igen 

det Monument, som Slesvig-Holstenerne i sin Tid 
havde rejst til Minde om Slaget ved Bov; Mindes
mærkets Plade skal yderligere være kommet for Da
gen i Borgmesterens Tjenestebolig, og som Flensborgs 

_ tidligere Overborgmester, Dr. Todsen en Gang over
modigt sagde, da SpØrgsmaalet om Løvens Flytning 
kom paa Tale under et MØde: Ingen Slesvig-Holste
ner vil taale, at Isted-LØven genrejses paa det Sted, 
hvor det slesvig-holstenske Mindesmærke har staaet. 

Hans ligesindede vil maaske faa noget andet at 
se. Der er endnu ikke fuld Klarhed med Hensyn til 
Monumentets fremtidige Placering; forskellige Mu
ligheder har været nævnt, bl. a. dets Anbringelse paa 
Skamling. Men hvis !sted-Løven vender tilbage, vil 
Resultatet dog sikkert blive, at den - hvilket me
get Ønskes i danske og andre interesserede Kredse 
i Flensborg - f.Øres tilbage til Byens gamle Kirke
gaard. Her hØrer Mindesmærket hjemme, og her 
staar fremdeles en rummelig Plads parat til at tage 
imod det. Den Dag, Isted-LØven atter rejses her i al 
sin Vælde, vil Danmark takke de sejrende Mugi;cr 
for et nyt smukt Bidrag til Fjernelse af al den Uret 
og Vold, der stedse fulgte i Tyskervældets Fodspor, 
hvilke ydre Form det saa end gennem Aarene havde. 



Fig. 1. Tegnerens Opfattelse af Radar-Apparatet. 

til Modtageren. Radiobølgerne bevæger sig jo med 
Lysets Hastighed, d. v. s. 300.000 km pr. Sekund. Man 
lader nu »Pulsslagene« vare nogle faa Milliontedele 
af et Sekund, inden det næste Pulsslag udsendes. Al
lerede paa en Tusindedel af et Sekund kan Bølgen jo 
naa ud paa 150 km Afstand og hjem igen, saa man vil 
forstaa, at de omtalte faa Tusindedele af et Sekund 
svarer til temmelig store Afstande! 

Mellem »Pulsslagene« virker en Modtager, som re
gistrerer Ekkoet fra en hvilken som helst fast Gen
stand, som krydser BØigens Vej. Selve BØlgeudsendel
sen - Startimpulsen - registreres af Modtageren i 
praktisk talt samme Øjeblik som den udsendes, hvor
ved dette Tidspunkt er ganske nØje fastlagt. Naar den 

.......... 
I 
I 
I .......... -....J 

Fig. 2. Fastlæggelse af Maalet. 

reflekterende Impuls ankommer, vil Afstanden imel
lem disse to dermed være et Udll·yk for Afolamlen Lil 
Maalet. Tidsforskellen mellem disse to Impulser kan 
med meget stor Nøjagtighed aflæses som Udslag paa 
et KatodestraalPryirs 8kærm, og det er saaledes muligt 
paa faa Meter nøje at aflæse Afstanden til Maalet -
Resultater som man med selv de allerfineste optiske 
Maaleinst;umenter er meget langt fra at kunne præ
stere! 

Gør man nu Antennesystemet drejeligt saavel i 
HØjde som i Side, er det derigennem muligt at fast
lægge saavel Afstand som HØjde og Sideretning til det 
Maal, BØigen naar, og naar disse tre Faktorer er be
stemt, har vi Maalet ganske nøje fastlagt i Rummet, 
saaledes som Fig. 2 viser. 

Radars Anvendelse. 
Efter nu at have faaet et lille Indblik i Radars 

Virkemaade, skal vi se lidt paa de Radar-Stationer, 
der anvendes. 

Radar kan f. Eks. styre en Kanon eller en Lyskaster, 
saaledes at man næsten uden menneskelig Hjælp er 
i Stand til at ramme Maalet. Fig. 3 viser en Radar
Lyskaster, som automatisk styres efter de Opgivelser 
som de reflekterende Radiobølger meddeler til Ka
todestraalerøret. Alle Pindene og Cirklerne omkring 
selve Projektøren er Antennesystemerne. 

Fig. 4 viser en Radarstation, som er beregnet til 
Flyverobservation, 

Antennesystemet er her formet som et Hulspejl, saa
ledes at der udsendes et fuldstændigt BØlgebundt af 
Radiostraaler mod Maalet, med en derpaa følgende 
Tilbagekastning til Antennen. Kabinen bag Antennen 
rummer Sende- og Modtageinstrumenterne. Fig. 5 vi-

Fig. 3. Radar-Lyskaster. 
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Fig. 4. Radar-Station til Flyverobservation. 

ser en Bombeflyver, som er blevet »indfanget« paa 
Modtagerens Skærm. 

Det store Anlæg paa Fig. 6 er nærmest beregnet til 
Kystobservation, for indenfor sit Omraade at melde 
om fjendtlige Fartøjer, som maatte nærme sig Kyst
strækningen. 

De Radar-Anlæg, vi her har været præsenteret for, 
er alle store, meget tunge Apparater. Der findes imid-

Fig. 5. >)Indfanget« Bombeflyver. 

Svend Jarlsby 
Eloktro Tnotallatpr 

Kongens Nytorv 26 
Tdefon Ccnlro.l 12.1.16 . Pa:æ- 136 
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Lys og Kraftanlæg 

Fabriksanlæg 
Neon-Anlæg 
Pumpeanlæg 
Fordelingstavler 

lertid ogsaa væsentlig mindre Udgaver, beregnet til 
Installation i Flyvemaskiner. Med et saadant Anlæg 
kan Flyveren til enhver Tid - trods Taage, Skyer, 
MØrke og Regn ganske nØfo f,ølge Terrænet under sig, 
og derved muliggøre f. Elrn. et Bombardement under 
:B'orhold, som ellers vilde være ganske uegnede. Dette 
System blev anvendt første Gang af Englænderne un
der Bombardementet af Wilhelmshafen i November 
1913. Puu Fig. 7 ser man et Radar-Flyvebillede af et 
Landskab, saaledes sq_m det tegner sig for Piloten paa 
Modtagerens Skærm - Billedet til hØjre er det vir
kelige Landskab. Billedet forklarer bedre end Ord, 
hvor fortræffeligt Systemet er, naar man betænker, 
at det er taget tværs igennem Skyer og tæt Taage! 

Flyver-Radaren kan anvendes som en Hjælp for Ja
geren til at bestemme den nøjagtige Position af den 
fjendtlige Flyver, saaledes at det er muligt ubeset at 
skyde ham ned. En Forveksling med egne Flyvere er 
umulig, idet disse ved Hjælp af en speciel Sender 
lægger et kraftigt Felt udenom sig, som ændrer Bil
]PdPt paa Mnnt::.igP-;ka,rmPn paa egn.,- Ma~kini,>r. 

Som Styring af Luftværnsskyts har Radar spillet en 
ganske betydelig Rolle - ikke mindst under Kampen 
mod Raketbomberne V-1 og V-2. 

Visse amerikanske Batterier paa den engelske Kyst 
har saaledes nedskudt en Robotbombe for hvert fyrre
tyve Skud, der blev affyret! 

I Kampen mod U-Baadene har Radar ogsaa været 
sat ind med meget fine Resultater. Opgaven blev sær
lig vanskelig da Tyskerne opfandt en Modtager, som 
de installerede i U-Baadene, og som viste naar Baa
den blev ramt af en Radarstraale. Baaden kunde da 

Fig. G. Observations-Anlæg, 

'])e gaar aldrig forgæves i 
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dykke ned endnu fØr den blev beskudt, og saaledes 
unddrage sig sine Fol'!Ølgere. De allie1ec.J.es Modtræk 
var Indsættelsen af Radiobølger paa et helt nyt Mikro
hØ1ffP.baand1 som de tyske Modtagere ikke kunde regi
strer€'. 

Radar i Fredens Tjeneste. 

Med de Perspektiver, der her er oprullet, siger det 
sig selv, at denne storslaaede Opfindelse vil leve ud 
over Krigen, idet Radar i Fredens Tjeneste kan !Øse 
et Utal af Problemer, som hidtil har været daarligt, 
for ikke at sige helt uløste. En af de vigtigste Anven
delser, Radar vil faa, bliver rimeligvis paa Naviga
tionsomraadet til Søs og i Luften. 

Med et Radaranlæg om Bord vil Kaptajnen kunne 
fØre sit Skib sikkert i Havn gennem smalle Indsejlin
ger, idet han ved Hjælp af Radar kan se Kendemær
ker - BØjer, Fyrskibe, Klipper o. lign. - samt und
gaa Kollision med andre Skibe. For Sejladsen i de 
nordlige Have, vil Isbjergfaren være elimineret og 
mange store Ulykker derved afværget. 

Trafikflyveren kan lade haant om Taage, Skyer og 
Regn og sikkert dirigere sin Maskine ved Hjælp af 
det Panorama, der tegner sig paa Radar-Skærmen. 

For Trafikken paa Land vil Radar ogsaa spille en 
Rolle, og den Tid er næppe fjern, da et Radar-Øje vil 
være fast Tilbehør paa alle Automobiler og paa alle 
Lokomotiver. 

Radars Historie. 

I 1866 opdagede den tyske Forsker Heinrich Hertz, 
at Radiobølger reflekteredes fra faste Genstande, og 
dermed var Kernen til vore Dages Radar for saa vidt 
skabt. Betydningen har dog næppe staaet den Tids 
Forskere helt klart, idet Radioteknikken jo ikke paa 
det Tidspunkt rigtigt havde set Dagens Lys•, thi fØrst 

i 1929 bragtes Systemet til Anvendelse af amerikanske 
Forskere under disses Bestræbeloer po.o. at maalc Af
standen til Ionosfæren. Dermed var Forskningen traadt 
ind i det rigtige Spor, og store Pengesummer bevil
gedes til den fortsatte videnskabelige Forskning. 

1 1037 holdtes de første amerikanske J,'orsØg med 
Pejling til Flyvemaskine, og Resultaterne var saa 
str.aalende, at man straks begyndte Fa.brikation,,en af 
Radarinstrwncntcr til Lyskasterstyring og til auto
matisk Indskydning. 

England arbejdede ligeledes intenst med Opfindel
sen - og med den stadige Krigstrusel fra Tyskland 
over Hovedet sattes der saa meget ind, at man alle
rede i 1936 kunde bygge de første Feltanlæg, Ameri
kanerne arbejdede paa forholdsvis lange Bølgeomraa
der, medens Englænderne udelukkende var inde paa 
de ultrakorte Baand. I 1940 koordineredes de to Na
tioners Forskning i Bestræbelsen for at opnaa endnu 
bedre Resultater end hidtil, specielt under Anvendelse 
af de allerkorteste UltrabØlger, og i 1943 var man 
naaet saa vidt, at Idealet næsten var naaet. I Krigens 
sidste Maaneder blev Systemet yderligere udbygget 
og kompletteret med den omtalte Anordning, ved 
Hjælp af hvilken Flyveren kan give sig til Kende som 
venligsindet. 

I den forhaabentlig lange Række af Fredsaar, der 
ligger foran os, er der ikke Tvivl om, at Radar og de 
Principper,, der ligger til Grund derfor, vil gribe ind 
paa en Masse Omraader, som vi i Dag slet ikke kan 
overskue, og derved gøre Tilværelsen i mange Ret
ninger baade behageligere og tryggere. 

SØrgeligt kun, at der skulde en Krig til for at faa 
de store Resultater frem saavel indenfor Atomforsk
ningen som indenfor Radartelmikken. Mon der trods 
alt er der altsaa alligevel noget om det, at Soldaten 
er Kulturens Bærer? 

Fig. 7. Radar-Flyverbillede af Landskab og (th.) det virkelige Landskab. 
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Dansl\,e Soldater 

bevogter 

Faarhuslejren 

FRØSLEV! - Et Ord, engang paa alles Læber. 
Navnet paa en lille sØnderjydsk Landsby dernede 
ganske tæt ved vor Sydgrænse - men dækkende 
noget meget dybere. Masser af Livsskæbner har været 
berørt af dette Navn, mange Tanker er gaaet derned. 
Far sidder i Frøslev, min Mand er i Frøslev. Ny Trans
port til FrØslev. - Alle l Landet lærte i Krigens 
sidste Aar Navnet paa den Lejr at k~nde, hvor Ty
skerne spærrede vore bedste danske Mænd inde. 

Hvor de lod Lejren bygge, laa tidligere nogle skøn
ne lyngklædte Bakker »Frøslev Folde«. At de var 
naturfredede, generede ikke Herrefolket. Skovl og 
Spade fjernede skaanselslØst Skønheden og Idyllen. 

Alt paa højre Side af Vejen er Fangernes Omraade, Her bor ca, 
3500 Landsforrædere. Til venstre for Vejen ligger Administra

tions- og Mandskabsbarakkerne. 

Paa Post i Vagttaarnet. 
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Af K. Østergaard 

Pigtraad blev sat op, Miner blev lagt i Jorden, og 
Barakker blev bygget. Tyskerne havde atter gjort 
en Indsats i Kulturkampen. 

Men i Dag er det dog andre Tider dernede i Lejren 
mellem de store susende Graner. Nu hedder den ikke 
længere Frøslevlejren, men Faarhuslejren. Thi Frø
slev var et Hædersnavn. 

I Dag vajer Hærens Splitflag paa den store hvide 
Flagstang. I Taarnene er det danske Soldater med 
danske Vaaben, der staar paa Vagt; og inde bagved 
Pigtraaden er det ikke mere de ranke Mænd, der 
gaar. Det er alle dem, der satte en Plet paa Danmark, 
men som nu maa bØde for deres Gerning. Alle Kate
gorier træffer man lige fra Hipo-Folk, Gestapo-Mænd 
og allierede Krigsforbrydere til Hjemmetyskere, Sa
botagevagter og VærnemagE!re. 

Det er 12. Bataillons 4. Kompagni, der har faaet 
tildelt den Opgave at passe paa disse Tyskernes 
Haandlangere. Og det er en Opgave, der tiltaler Sol
daterne. Med Liv og Lyst gaar de paa Post. De ved, 
at her har de en Opgave, der er vigtig. Slipper en af 
disse Landsforrædere ud, vil han sikkert fØje nye 
Ugerninger til sine tidligere. Men det sker heller ikke. 
Patruljerne, Portvagterne og Taarnposterne er vaagne. 
De kan overskue hver eneste Krog af Lejren, og om 
Natten er Tusinder af elektriske Lamper tændt, og 

Hvil paa Belægningsstuen, der er smykket efter bedste EVIie. 



Hygge i Mandskabsbarakken. 

Lyset fra de store Projektører glider ustandselig hen 
over Jorden. 

Kompagniet er indkvarteret i Barakker i den Halv
del af Lejren, hvor Administrationen holder til. Det 
er gode Barakker med hyggelige smaa Stuer, hvor 
der ligger 4-6 Mand paa hver Stue. Der er Kakkel
ovne paa Stuerne, og Soldaterne kan, naar de Ønsker 
det, faa varmt Bad. Kosten, der leveres af Fængsels
væsenet, hvorunder Lejren jo sorterer, er rigelig, god 
og vel tilberedt. 

* 
Den lange Vagttjeneste er jo i Længden ikke spæn

dende, og Lejren ligger langt borte fra Alfarvej. 
Imidlertid gØr man, hvad man kan, for at forkorte 

\/Æ.Rr\l 

Social-Demokralen 

Tiden for Soldaterne. Kompagniet har arrangeret 
Bilt,urr rundt i rlP rnindnrigr Græn,mngnn, hvor For 
tidens Historie gøres levende for Jenserne af 1945. 
Man har afholdt Idrætskonkurrencer med de nær
liggende Kompagnier, der bevogter Grænsen, man 
har spillet Fodbold med Politiet i Aabenraa og har 
endnu flere Planer for Fremtiden. 

Folk og Værn har sat Radioapparater op og givet 
Aviser, fra vel hele Landet, til de Samlingsstuer, der 
er blevet indrettet. Der spilles Bordtennis, og der 
spilles Kort. I Lejrens Biograf vises der Film et Par 
Gange om Ugen, og ikke sjældent optræder der en 
Tourne udsendt fra Folk og Værn for V:agtkompag
niet, for Lejrens øvrige Personel og for civile Men
nesker, som Kompagniet indbyder. 

Tiden gaar derfor trods alt ikke saa langsomt, som 
man skulde tro, paa den ensformige Vagt. For vel er 
det gammelt Mandskab med Hus og Hjem, Kone og 
BØrn, og mange er revet ud af deres Erhverv. Men 
alle fØler de, at det er en Opgave, de har, - at for 
Danmark betyder de noget. 

De forstaar ogsaa at man vil gøre alt for at lette de
res Tid hernede. Mange sØnderjydske Hjem har lukket 
deres DØre op og taget imod de første danske Soldater, 
der kom derned efter den onde Tid. Mangen et Baand 
er knyttet mellem Nord og Syd. Folk og Værn er 
mødtes, og naar vel om en god Maanedstid Soldaterne 
atter drager hjem fra Tjenesten, er de mange Minder 
rigere. De har set og oplevet noget, de aldrig vil 
glemme, og de har for stedse skaffet sig en Plads i 
det brave Grænsefolks Hjerter. 

CARL AlLERS ETABLISSEMENTo/s 
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Generalmajor Bennike. Forstander Poul Hansen. 

Dci var en Oplevelse at være med i det af »Folk 
og Værn« afholdte Kursus i Silkeborg, hvor 

Mænd fra Værnene mødtes med Folk fra det civile 
Oplysningsarbejde blandt Ungdommen for at drøfte 
Mulighederne for et Samarbejde blandt det indkaldte 
Mandskab. Her mødtes Værnenes Folk med et Ud
snit af den Øvrige Befolkning, Præster, Lærere og 
Folk fra Arbejdernes Oplysningsforbund. - Folk, der 
var besjælet af den Tanke at være med i et Arbejde 
til Gavn for den danske Ungdom. 

Var Deltagerne et Udsnit af den brede Befolkning, 
var Ledelsen ogsaa meget alsidig. I Spidsen for Kur
sus stod Forretningsfører for Værnenes Oplysnings
kontor, Oberstløjtnant H. A. V. Hansen, der havde 
en fortrinlig Medhjælper i PremierlØjtnant G. Sivert
sen, som med utrættelig Energi forestod det daglige 
Arbejde. Som faglig Leder stod Højskoleforstander 
Poui Hansen, Esbjerg ArbejderhØjskole. Som Lærere 
virkede Folk fra Folkeskolen og fra saavel den 
grundtvigske HØjskole som ArbejderhØjskolen, med 
andre Ord Folk fra alle Lejre indenfor de folkelige 
Grene af Ungdomsarbejdet. 

Denne Sa~mensætning baade blandt Ledere og Del
tagere maatte nødvendigvis fØre til interessante og 
frugtbringende Drøftelser af de forskellige Problemer. 

Foredrag og Gruppearbejde supplerede hinanden. 
Kursus var glimrende tilrettelagt med rig Afveks

ling i Arbejdsformerne. En Del af Arbejdet bestod af 
Gruppearbejde, hvor 15-20 Mand samledes i en 
Gruppe, der med en Leder i Spidsen og Kursisterne 
som Deltagere arbejdede som Studiekreds. Paa denne 
Maade blev Studiekredsformen indarbejdet, og der 
blev Lejlighed til at drØfte denne specielle Undervis
ningsforms Muligheder blandt Soldaterne. 

Vægten i dette Arbejde blev mindre lagt paa selve 
Studiekredsens Emne end paa Studiekredsteknik, idet 
Meningen var, at Kursisterne gennem dette Kursus 
skulde faa saa meget Indsigt i denne, at de var i 
Stand til at gaa ud som Ledere af en Studiekreds, 
naar de kom hjem. 

Ind mellem Gruppearbejdet var der Foredrag at 
forskellige kendte Mænd. Folketingsmand, Redaktør 
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Et Møde 
Værnene og Skolen mødes for at drøfte 
Oplysningsarbejdet blandt Soldaterne. 

AF TAGE RASHOLT 

F1·eda Nialsen, Sønderborg, holdt et interossnnt og 
sagligt Foredrag om: »De politiske Partiers Linie 
under Besættelsen«. Professor Thorkild Kristensen gav 
med sit Foredrag »Land og By« et vægtigt Bidrag til 
Forstaaelsen netop af dette vigtige Problem. Professor 
Ole Chievitz, der gjorde Rede for Modstandsbevæge!~ 
sen, fik en enestaaende Hyldest fra TilhØrerne ikke 
alene for det glimrende Foredrag, men ogsaa for sin 
Indsats i Modstandsbevægelsen. Mere undervisnings
mæssig var HØjskolelærer Hasseris, Askov, med» Ung
domsundervisning i Dansk<<, Kommunelærer S. N. 
Friborg, Esbjerg, med »Ungdomsundervisning i Reg
ning«, samt Forlagskonsulent A. Thrue-Møller, der 
talte om: »Den daglige Undervisning med den almin
delige Soldat«. 

Deltagerne rystes sammen. 
Hensigten med Kursus var ogsaa at skabe Kontakt 

mellem Deltagerne; og for at fremme denne var der 
afset Tid til kammeratlig Samvær. En Aften var der 
Kanofart op ad Silkeborg Aaen, og man saa her Ka
noer, hvor Officerer, Menige og Civile mellem hin
anden efter bedste Evne forsøgte at manøvrere diss~ 
specielle Fartøjer. En mere sikker Sejlads var Turen 

Professor Chievitz, Oberstløjtnant 
H. A. V. Hansen. 



med »Hjejle-Selskabet<<s Baad - en aldeles pragtfuld 
Aftentur i de skønne Naturomgivelser. 

I Løbet af forbavsende kort Tid blev der en kam
meratlig og hyggelig Tone mellem Deltagerne, hvilket 
i hØj Grad skyldtes, at Titler og Rang blev lagt paa 
Hylden, saa der ikke var nogen Forskel paa Oberst, 
Menig og Civil. Naar Dagens Program var for·bi, sam
ledes de forskellige Grupper ofte til fornøjeligt Sam
vær og Drøftelse af Problemerne, og det blev ofte 
sent, inden der blev Tid til søvn. 

Silkeborggensere og Kursister mødes. 
Den Opgave at knytte Forbindelse mellem Folk og 

Værn gennem Tillid, Forstaaelse og Samarbejde blev 
ogsaa røgtet. ))Folk og Værn<< var Vært ved en fest
lig Sammenkomst paa i>Spnd:erport«, hvor en stor Del 
af Byens Borgere var med, idet samtlige Foreninger 
i Byen var repræsenteret ved deres Bestyrelser med 
Damer og Herrer, desuden var forskellige Myndig
heder med. 

Ved denne Fest blev der bl. a. talt af Generalmajor 
V. Bennike, Forstander Pout Hansen, Viceborgmeste
ren, Formanden for Soldaterforeningen, en Kursist 
m. fl. Mellem Talerne var der Sang,, og Fru EUen 
Malberg underholdt Selskabet med Recitation og Sang. 
Denne fornøjelige, festlige og vellykkede Aften slut
tede med et »Leve Danmark« og »Der er et yndigt 
Land«. Der er ingen Tvivl om, at ogsaa denne Aften 
var med til at bidrage til Forstaaelsen mellem Folk 
og Vær"n. 

1. En Diskussion paa Kanoturen. 

2. Tre Kursusdeltagere: Fra v. Forstander Aagaard, Vestbirk 
Højskole, Menig 164/41, Petersen og Premierløjtn. Sive1·tsen. 

3. Gruppearbejde: Penge. og Finansvæsen. 

• 4. Kursusdeltagere og Borgere fra Silkeborg i Silkeborgsalen 
under General Bennikes Tale. 

Værn og Skole giver hinanden Haandslag. 5. Paa Kanotur. 

Gennem hele Ugens Samvær blev der rig Lejlighed 
til at lære hinandens Synspunkter og Tankegang at \.._ _______________________ ..) 



kende. Det viste sig, at baade Værn og Skole havde 
det samme Ønske, nPmlig pAa hPdste Maade at ud
nytte de Muligheder - der i saa hØj Grad findes 
hos Soldaterne - til at knytte Baandene mellem de 
forskelllge Samfundslag, saa der kan komme en bedre 
Forstaaelse og dermed en større Styrke i hele den 
danske Befolkning. Det, Højskolens Folk gennem 
mange, mange Aar har kæmpet for, nemlig at faa 
By- og Landboungdommen, faa rig og fattig, lærd og 
ulærd til at mødes og gennem Oplysning at faa dem 
til at tænke over Problemerne og forstaa hinandens 
Forhold, er der her de allerbedste Betingelser for. 
Disse Muligheder maa udnyttes. Den Arbcjdsmark, 
der her er for Oplysningsarbejdet, maa ikke ligge 
ubenyttet hen. Og der var ogsaa Enighed om, at hvad 
der end i Fremtiden havde kunnet skille, saa var her 
en stor Opgave, der maa lØses i Fællesskab af Folk 
fra Værn og Skole til Gavn for dansk Ungdom og 
dermed for hele det danske Samfund. 

Fremtidsønsker. 
Der var blandt Deltagerne Enighed om, at den bed

ste Form for Oplysningsarbejdet i Værnene maatte 
være, at den fremtidige Hærordning blev saadan, at 
der i Tjenestetiden maatte blive afsat Tid til Under-

P APIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Olaf Møller 
Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (fue • fem - seks) 
(5 Ledninger) 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- 06 GUMMIF ABRI K 
Kjøbenhavn Køge 
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visning i de elementære Fag, og denne Undervisning 
muuttc :mu selvfølgelig være tvungen. Udover denne 
Undervisning maatte der gives Mandskabet Tilbud om 
videregaaende Uddannelse gennem Oprettelse af Stu
diekredse og korte Kursus i de Emner og Fag, som 
Soldaterne Ønskede. Hvis denne Ordning blev gen
nemført, var samtidig SpØrgsmaalet om tvungen eller 
frivillig Ungdomsskole for den mandlige Ungdom !Øst 
paa en god Maade. Forhaabentlig vil en saadan Ord
ning blive en Virkelighed i nær Fremtid. En F.Ølge 
deraf maa blive, at der til Værnene knyttes Folk med 
pædagogisk Uddannelse, og at den skolemæssige Un-
dervisning overdrages disse. ' 

Et Pionerarbejde, der maa og skal bære Frugt, 
Der er al mulig Grund til at sige »Folk og Værn« 

Tak for det Pionerarbejde, der her er gjort. Hvis dette 
Arbejde fortsættes, skal det nok vise sig at føre til 
gode Resultater. Gennem saadanne Kursus skabes der 
Mulighed for et godt Samarbejde mellem Værnene 
og de Folk, der arbejder i det civile Oplysningsarbejde, 
til Gavn for begge Parter. Fremtiden vil sikkert vise, 
at Grunden her er lagt til et Arbejde, der vil kunne 
komme til at bære rige Frugter, naar det faar Lov at 
vokse i Tillid, Forsta.aelse og Samarbejde. 

ALLE ARTER AF 
MILITÆR EFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

~td'øi 
Gu ldfrækkeriet 

KUL 

CINDERS 

TØRV 

BRIKETTER 

Montergaarden. Montergade 19. Telf. 9z46 (8 Lednfoger) 



HÆR OG FLAADE TRÆNER 

V i har tidligere vist en Række Billeder fra Hærens 
Træning, og Dagspressen har bragt udfØrlig Om

tale af sine BesØg paa Øvelsesbanerne og i Kasernerne. 
Men ogsaa i Ffaaden foregaar Træningen paa fuld 

Kraft. Fra den 1. August til 10. September var saale
des Math-Elevskolen udkommanderet til Spodsbjerg, 
lige Øst for Hundested. Her laa fØr Krigen et lille 
dansk Fort, der spændte over ca. 1 Td. Land; men 
Tyskerne udvidede Anlægget ved at inddrage Jord 
fra de omliggende BØndergaarde samt Sommerhusene, 
og de skabte her et Fort af ret betydelige Dimensio
ner. Det beslaglagde ca. 35 Tdr. Land og er bestyk
ket med 4 12,7 cm Kanoner, 3 dobbelte 37 mm Kano
ner og 1 4-dobbelt 20 mm Kanon. Desuden var der 2 
Projektører og en stor Ildleder-Station. Besætningen 
boede i 2 Barakker og 3 Sommerhuse; roen under For
tet var tillige gravet et System af underjordiske Kas
sematter. 

Til Brug for Math-Elevernes Uddannelse blev der 
i LØbet af Sommeren af Flaaden opstillet 2 75 mm 
Kanoner, der anvendtes til almindelig Skytteprøve
Skydninger for Math-Eleverne, saaledes som disse 
Skydninger ogsaa foregaar rundt omkring i Skibene. 
Desuden blev der opstillet en 20 mm Kanon og 1 Re
kylgevær i Auti!uftaffutage, og dette Skyts brugtes 
til indledende Antiluft-Skydninger. 

Men foruden disse SkydeØvelser gav Math-Eleverne 
sig ogsaa Øvelser paa Landjorden i Vold, herunder 
bl. a. en intensiv Felttjeneste. Som Forberedelse hertil 
var der indrettet en Feltbane med Forhindringer, som 
Mandskabet skulde passere med fuld Oppakning, og 
desuden en Reaktionsbane i Ullerup Skov, hvor Mand
skabet paa samme Maade som under Træningen i Hæ
ren kom ud for en Række pludseligt opdukkende Si
tuationer. 

En Snigskytte skal pilles væk, 
inden Løbet kan fortsætte. 

I Takt med Felttjenesten var der OrienteringslØb 
Dag og Nat samt Marchtræning - og til Slut mar
cherede SØgutterne de 65 km hjem til KØbenhavn med 
fuld Oppakning og fuldendte Turen fra Kl. 4 Morgen 
til Kl. 21 Aften. 

Paa de følgende Sider vises en Række Billeder, 
baade fra Mathelev-Skolen og nogle Glimt fra Hærens 
Træning. Man maa dog stadig huske paa, at denne 
individuelle Træning kun er »Taget« over det Funda
ment som Eksercits og Disciplin skal lægge for al Sol
dateruddannelse, hvis der ikke skal bygges paa Sand. 

I den almindelige Interesse for Værnene er det na
turligt, at den individuelle Træning, som enhver sund, 
ung Mand med Glæde prØver sine Kræfter paa, er 
mest populær og vækker størst Opmærksomhed. Man 
bliver derved tilbØje!ig til at glemme, at Disciplin 
og Eksercits stadig er en Nødvendighed, hvis Soldaten 
skal kunne jonglere med sine Vaaben og betjene dem 
paa betryggende Maade, saaledes at f. Eks, Vaadeskud 
undgaas - samt hvis Værnene i det hele taget skal 
kunne arbejde som en gnidningsfri Maskine og et 
samlet Hele. 

Dette er intet Postulat. Det er en Erfaring, som er 
gjort gennem Aartusinder, og som gælder hvad enten 
Vaabnene er Bue og Pil eller Tanks og Granater. 
Tænk f. Eks. paa ParadeI'ne for Montgomery og de 
brtiske Vagtposter foran Dagmarhus. Strammere 
Eksercits er aldrig vist, og det samme gælder den 
rØde Hær. 

Enhver, der har set disse Præstationer, er klar over, 
at Sejrens Fundament var en Disciplin og en Ekser
cits, der har kostet mange Dages haardt, »aandel.Øst« 
Slid og aldrig har været strammere. 
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Foto Carl Ø•len 
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1. Fra Math'ernes Feltbane: 1( 

ned ad Skrænten. 

2. Hvil efter en anstrengende Ø, 
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en enkelt. (Hæren). 

3. T ovfrækning (Hæren). 

4. Et spændende Spring unc 
Feltbaneløb. {Hæren). 

8 



øveskytfe • Skydning paa 
athelev-Skolen. 

anden krævende Fase af et 
ltbaneløb i Hæren. 

Math forcerer Pigtraaden. 

~th' er under Fremrykning. 

lttjeneste med Røgbomber 
athelev-Skolen). 

Fofo Gunner Wange( 

(4, 6) 

9 

6 



Hu-21t- SoM.at sit 12_~ -
Hvert Regiment sin Landsdel! 
I AF FABRIKANT A. N, HYi DT I 

B landt de Opgaver, der skal tages op til Løsning 
ved Genoprettelsen af Danmarks Forsvarsmagt, 

er de, der omfatter Indsatsen for at skabe bedre Be
tingelser for at udbygge Koi:I)saanden i Hærens En
heder utvivlsomt en af de mest betydnings:fiulde for 
Forholdet mellem Folk og Værn. 

Hæren fØr 1943 led i hØjeste Grad af en »Mangel
sygdom« - nemlig en udbredt Mangel paa Forstaaelse 
af, hvilken Betydning Korpsaandens Trivsel har i en 
Hær, ikke alene for dens Kampkraft i Krig, men 
ogsaa for dens Mulighed for at blive mØdt med Inter
esse af de forskellige Landsdeles Befolkning i Freds
tid, hvor Hærens enkelte Enheder skal leve sit graa 
Hverdagsliv i Garnisoner og Lejre spredt over hele 
Riget. 

Denne Mangelsygdom brød alvorligt ud under Hær
reformen i 1842, der tog alle Muligheder fra Hærens 
gamle Regimenter for at fØre Traditioner og Særpræg 
videre, idet man med et Pennestrøg fjernede alle Betin
gelser for at bevare den - aandelig talt - Farvepragt 
en Arme nu en Gang maa have, og gjorde Hæren til en 
Institution bestaaende af nummererede Kontorer og 
»Afdelinger«. Fra den Dag blev Hærens Liv tristere 
og tristere og mere og mere graat; og med Graavejret 
voksede Befolkningens Ligegyldighed overfor Hæ
ren. Den Landsdel, der maaske tidligere havde haft 
et Regiment, hvis Navn antydede Slægtskabsforholdet 
med den paagældende Egn, fik pludselig en nummere
ret »Afdeling«, der ofte blot garnisonerede en kort 
Aarrække i den nærmeste By, for saa pludselig at for-

1. 2, 

svinde og blive erstattet med en »Afdeling« med et 
andet Nummer. 

Og saadan er det gaaet Slægtled efter Slægtled, 
men i den nye Hær vil man forhaabentlig se Traade, 
der en Gang blev revet over, knyttet sammen igen, 
og Betingelserne for, at Hærens Afdelinger kan 
kaldes lidt andet en blot »Afdelinger«, atter vende 
tilbage. 
· Korpsaand kan vel nemmest forklares som en »Sam
hØrighedsfØlelse« med et bestemt »Korps« - i Hæren, 
altsaa den militære Enhed, hvor Soldaten sættes i 
Nummer, uddannes, tjener og i Krigstilfælde kommer 
til at kæmpe. Kammeratskabet i :i>Korpset« eller Re
gimentet, Sammensvejsningen som en strabadsfuld 
Tilværelse normalt giver Folk, Kendskabet til Regi
mentets Historie, Bevidstheden om, at maaske Far 
og Farfar i sin Tid har tjent i samme Regiment, og 
at Lillebror en Dag maaske ogsaa vil komme til det, 
Ønsket om at være med til at tage et Nap med, der 
kan bringe Regimentet Anerkendelse - fuldkommen 
som derhjemme paa Fodboldholdet - alt dette bliver 
til Korpsaand, der for Soldaten normalt resulterer i, 
at han ikke for nogen Pris vil bytte Regiment, men 
fsner sig stærkt knyttet til »sit eget Regiment«, hvis 
Traditioner han kommer til at holde af og hvis Egen
art han finder gør det til Landets bedste Regiment. 

For mange bliver - selv under Fredsforhold - Tje
nestetiden ved Regimentet til Ungdomsoplevelsen, der 
kommer til at vare hele Livet. 

Det er endda ikke alene den enkelte Mand, Regi-

3. 4. 

FORSLAG TIL DAN'SKE REGIMENTSEMBLEMER 

1) Den kg!, Livgarde. Hentet fra Livgardens gamle Symbol 
»Solen«, de1· sidder i Bjørneskindshuen. Rigsvaabnet er alle 
Dage gaaet igen i Gardens Heraldik (f. Eks. dims Segl) og bøl' 
ligeledes bevares. 2) Et fynsk Regiment. Ideen e1· hentet fra 
Odense Amtsraadskreds Symbol. 3) Et midtsjællandsk Regi
ment fra Roskilde-Holbæk Omraadet. Lurerne fra den gamle 
Lejreborg har her inspirel'et Forslagsstilleren. 4) Forslag til 
19. Bataillon, det· oprindeligt har heddet Sjællandske Skarp-
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skyttekorps, og som passende kan anvende Gaasetaarnet, for
saavidt dens Garnison i Vordingborg bevares. - De kgl. Navne
l1-æk, Livgarden siden 1842 har baaret paa Uniformen, har intet 
med et Regimentsemblem at gøre. Del skifle1· meu den rege
rende Monark, og Rettigheden maa iøvrigt deles med Garde
husarregimentet og for den Sags Skyld ogsaa med forskellige 
civile Institutioner (Postvæsenets Knapper!), og er saaledes 
ingenlunde noget Regiments-Særkende. 



• 
5 7. 

GAML!!l DANSKE REGIMENTSEMBLEMER 

I den gamle Hær fandtes flere Eksempler paa Emblemer, der 
fuldkommen dækkede Regimentsemblem-Begrebet, Nævnes kan 
Ingeniørregimentets Mærke, Læge-, Dyrlæge- og Forplejnings
korpsets Mærke og Hærens tekniske Korps, der her er gen
givet (5). To af de københavnske i 1937 ophævede frivillige 

mentet kommer til at betyde noget for. De samme 
Elementer, der skaber Muligheden for at udvikle 
KorpsaandsfØlelsen i den enkelte Mand, udløser nem
lig de enkelte Landsdeles Interesse for den militære 
Enhed, der - foruden at udskrive sit Personel paa 
Egnen, bærer Landsdelens eller Byens Navn i sit Re
gimentsnavn. De Steder, hvor det er muligt at skabe 
Forbindelse mellem By- eller Amtsvaabnet og det Re
gimentsemblem, Soldaten bærer paa sin Uniform, el
ler som er afmærket paa Fanedugen og Regimentets 
Materiel iØvrigt, vil Forstaaelsen mellem Egn og Re
giment faa de bedste Kaar og blive værdifulde Støtte
piller for Kontakten mellem Folket og Hæsen som 
Helhed. 

Regimentsnavne. 
Det Arbejde, der nu forestaar for Danmarks Hær 

for at faa udnyttet de korpsaandsskabende Elementer, 
kræver megen Systematik og et stort Kendskab baade 
til Landet og Hærens Historie samt en fin Forstaaelse 
afl µ1oderne Ungdoms Mentalitet. Men fØrst og sidst 
kræves der Fantasi og Skaberevne, for det er ikke 
helt faa Foranstaltninger, der skal gennemføres. Til 
Gengæld koster de faktisk ikke Staten, og dermed 
Skatteyderne, nogen egentlig Udgift. 

Dette Arbejde maa naturligvis forudsætte, at Hæ
rens Størrelse og Sammensætning er bestemt - og at 
dens Fordeling paa de enkelte Landsdele ligger fast. 

Man kan da - og det bliver den første Opgave -
give samtlige Enheder et Navn. Hertil stilles straks 
adskillige Krav, Det normale bØr være, at Regimentet 
bliver den historieførende og traditionsbærende En
hed, og som saadan faar Navn. Ved en Genopbygning 
af Danmarks Hær vilde det derfor være det rimeligste 
at udvikle denne Navngivning paa Grundlag af de 22 
historiske Fodfolksbatailloner, saaledes som den 23. 
historiske Bataillon (Den kgl. Livgarde) er blevet ud
viklet. Derved kommer ingen (som nu) til at tjene i 
historie-, fane- og traditionslØse Enheder. 

M;:mgt-> af ue gamle Regimentsnavne var saare 
velklingende, for Eksempel: »Danske Livregiment« 
(nu 1. Bataillon), »Fynske nationale Regiment« (4. 
Bataillon), »Slesvigske Jægerkorps« (21. Bataillon) 

Korps havde meget smukke Emblemer, der blev baaret paa 
Uniformen. Den gengives her: 6) Kongens Livjæger-Korps og 
7) Akademisk Skyttekorps. Heraldikere vil dog maaske prote
stere mod Kongens Livjæger-Korps. Der maa ikke være Bog
staver i ægte Heraldik. 

m. m., og maa kunne anvendes under Hensyn til, 
hvilken Landsdel Regimentet faar - forhaabentlig 
fast - Garnison i, som til, hvilken Art Regiment 
det bliver, Fodfolks-, Artilleri-, IngeniØr-, Kamp
vogns- eller Flyverregiment, F. Eks. kan et Regi
ment, der kommer til at hedde: »Det kgl. NØrre
jydske Regiment«, jo udmærket godt være et Pioner
regiment og videreføre et Fodfolksregiments Histo
rie og Traditioner, nøjagtigt som f. Eks. 17. Bataillon i 
Dag er Arvtager efter Rytterregimentet »Dronnin
gens Livregiment«. 

Det rent fonetiske vil ogsaa komme til at spille en 
Rolle - og adskillige vil sikkert hævde, at man baade 
af denne Grund, og for at markere Hærens Regimen
ters ældgamle Tilknytning til Kongen, bØr sørge for, 
at samtlige Regimentsnavne rummer Adjektivet: Kon
gelige. Dette bØr for Resten ved denne ;Lejlighed 
ogsaa tillægges de Regimenter, der i Dag har et Navn, 
som er blottet for enhver Pomp og Fragt, for Eksem
pel, Livgarden, Gardehusarregimentet, Luftværns
regimentet, Forplejningskorpset m, v. 

Naar Fastlæggelsen af Navne er tilendebragt, bør 
man sØrge for, at Regimentet alligevel tildeles et Bog
stav med Nr., til Befalingsudgivelser og andre Situatio_ 
ner, hvor kortfattet Udtryksmaade er nØdvendig. Bog
stavet angiver Regimentets Art - for Eksempel: I -
Fodfolk, A - Artilleri, F - Flyvere o. s. v. 

Individuelle Regimenter. 
I Udlandet har Regimenterne altid deres eget Em

blem; og Erfaringen viser, at intet virker mere tillok
kende paa unge Mennesker end et smukt Stykke He
raldik til at bære paa Uniformen. Især i England har 
man lagt Vægt paa denne Side af Sagen, og de fleste 
Danske har i de sidste Maaneder haft rig Lejlighed til 
at iagttage, hvilken Rolle the regiment badge spiller 
for Soldaten, Regimentet og den Pige, der venter der
hjemme-eller hende, derfaarham til at glemme hende. 

Kravet til Regimentsmærket mno. være, .at dets 
Konturer er saa indbyrdes varierende som muligt. 
Dette giver ikke alene »team-spirit«, men ogsaa Mu
lighed fur paa Afstand at kunne identificere Bæreren, 
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8. 9. 10. 
East Kent Regiment. Rurham Light Infantry. The ltoyal Army :M:edical Corps. 

WONDBJRBOOK OF THE SOLDIER 

At Englænderne har været meget opmærksomme paa Regiments
emblemets Betydning vil enhver med den ringeste Berøring 
med den engelske Hær kunne bevidne. Antallet af Emblemer 
gaar i den engelske Hær op i Hundreder. Her vises nogle 
Eksempler: 8) The East Kent Regiment (ogsaa kaldet »The 
Buffs«). De fleste ved, at vor Konge er .Æresoberst i dette Re
giment, der under den 2. Verdenskrig desaarsags har haft sine 
Porte paa vid Gab for alle Danske. 9) The Durham Light In-

og det betyder som bekendt en Del for den smukke 
Optræden uden for Tjenesten. Det bØr være i Mes
sing, saa det kan holdes skinnende pudset til Pryd 
for den moderne, lidet prydelige Uniform. I Krig, i 
Operationsomraadet, aflægges det selvfølgeligt. 

Af andre Elementer, hvert Regiment bØr raaue over, 
for at Egenarten, og dermed Korpsaanden, kan trives, 
bØr nævnes Fanen. - Alle Regimenter og Korps 
hØr uanset V:aabenarten have Faner, og de hør 
- hvis man ikke vil gaa ind for særlige Faneduge, 
som fØr 1842 - være Dannebrog med Regiments
emblemet - og ellers intet - indbroderet. 

Hvert Regiment skal ligeledes have sin egen Ken
dingsmarch (»Honnørmarch«), sit eget Motto og sine 
egne Farve1·. Her er, for Fodfolkets Vedkommende, 
meget Materiale fra fØr 1842 at falde tilbage paa. 
Regimentsfarverne betyder adskilligt. Regimentets 
Enemærker kan f. Eks.: holdes i Regimentets Farver, 
dets Sportshold kan have Tøj i Regimentsfarven, 
Blomsterdekorationer og lign. kan skabes i samme 
Farver, og hjemsendt eller civilklædt Personel kan f. 
Eks. have Slips i Regimentsfarven. Det er alt sam
men noget, der faar Korpsaanden til at trives. 

Hermed skulde de vigtigste Punkter, der systema
tisk skal fØres ud i Livet, for at Regimenterne kan 

fantry, der som alle »lette« Infanteriregimenter har .Tæger
hornet i deres Emblem (hvad vi ogsaa. burde anvende til Em
blemerne til vore 5 .Tægerkorps (18.-22. Ba.taillon). 10) Royal 
Army Medical Corps = Hærens Lægekorps, med den inter
nationale Æskulapstav, der symboliserer Lægegerningen, Næ
sten alle engelske Regimentsemblemer har - i Strid med He
raldikens Love - Bogstaver og Ord i Tegningen. 

blive det, de hØr være, være berørt. Tilføjes kan 
Ønsket om, at de nugældende Regler for Befalings
mændenes Ansættelse, Avancement og Forflyttelse 
kunde modificeres under den stØrst mulige Hensyn
tagen til Korpsaandens Trivsel. Saaledes burde ingen 
Befalingsmand ved Forfremmelse forsættes fra et Re
giment til et andet uden at absolut tvingende Grunde 
foreligger. 

De ,>Regimenter« Fodfolket hidtil har været inddelt 
i, er imidlertid ikke Regimenter i denne Forstand, 
fordi de er sammensat af flere af hinanden uafhængig 
historiske Enheder. Dertil kommer, at de praktisk 
taget ved hver Hærordning siden 1880 har skiftet Ind
hold og har faaet deres Batailloner blandet som et 
Spil Kort. 

For Rytteriets Vedkommende er Forholdet langt 
mindre indviklet - Regimentsinddelingen og Tra
ditionen lever jo uantastet videre - trods den vold
somme Aareladning ved de sidste Nedrustningsord
ninger. 

Artmeriet skal saadan set blot have sin Regiments
ordning poleret lidt af. Stammen (1. og 2. Feltartilleri
regiment) staar med ældgamle, smukke Traditioner. 

Ingeniørerne, Forplejnings-, Læge-, Dyrlægekorpset 
samt H. t. K. bØr der ikke omorganiseres paa - blot 
skal de som Fodfolket have nøjagtigt de samme Rig
domme til støtte foo:- Korpsaanden. 

Samtidig med disse Reformer maa og bØr Begrebet 
»Afdeling« for stedse forsvinde fra det militære Sprog
brug. Lad Alverdens Institutioner, Sindsygehospitaler 
og Modemagasiner være sammensat af »Afdelinger«. 
Den danske Soldat skal ikke hØre hjemme ved en 
»Afdeling«. Han er Soldat, og som Soldat hØrer han 
til et Regiment - sit Regiment. 

For han er Soldat. Det er Forskellen. 

4. BATAILLONS FANE 
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Vi skal næppe lage Dannebrog· fra Hæ1·e11s Enheder. Tværlimod, - alle skal have 
li'aner - ikke som nu kun Fodlolkets Batailloner og Rytteriets Eskadroner. 
Men de taabelige Romertal maa bo1t og Regimentsemblemet indbroderes i Stedet. 
4. Hataillon ha.1· i,n lang og sjælden smuk Krigshistorie - og baade i 1848 og i 1940 
var den i forreste Linie ved det første Sammen.stød med Tysken. Begge Gange den 
9. April. 



FELTPRÆST 
CJ.e.d.. (;.1tænse.ko-mmand..o.et 
Af Feltpræst, Menig 1542, Nielsen 1/13 Batl. 
Rinkenæs 

I Modsætning til de fleste andre europæiske Lande 
har Danmark ikke en fast Feltpræsttjeneste inden 

for Hæren og søværnet. Lad os sige »ikke endnu«, 
for ligesom der paa mange andre Omraader sker For
andringer i denne Tid, inden for vore Værn, hør der 
ogsaa være Mulighed for, at der paa dette Punkt vil 
ske noget nyt. 

I den danske Brigade, der kom hjem fra Sverige, 
gjorde flere af de Præster, der havde maattet for
svinde paa Grund af Tyskerne, Tjeneste som Felt
præster; heriblandt var Pastor Sandbæk, Pastor Bor
chenius, Pastor Th. Klausen og flere. Da Brigaden 
blev hjemsendt, ophØrte ogsaa deres Tjeneste. Men 
de indsendte dog forinden et Forslag til en ny Felt
præsttjeneste, der maaske kan faa nogen Betydning, 
da den bygger baade paa deres Erfaringer og paa 
de Erfaringer, der er gjort i England og Finland samt 
blandt de frie norske Styrker i Nordnorge, hvor man 
ogsaa havde en Feltpræsttjeneste. 

Den første Feltgudstjeneste. 
Et Sæt af disse Brigadefeltpræsters Distinktioner, 

et Kors paa Skulderstropperne, er dog stadig i Brug. 
En Dag blev det sendt ned til Grænsen, hvor der i 
Øjeblikket er en Feltpræst. I Grænsekommandoet, der 
taget fra Øst mod Vest omfatter 13. Bataillon, 3. Liv
gardebataillon og længst mod Vest Pionertropper fra 
Tønder, har jeg som Danmarks eneste nuværende 
Feltpræst min Gerning, selv om hele Ordningen fore
lØbig er midlertidig, 

Jeg hØrer til det genindkaldte Mandskab, der fik 
det Hverv at skulle staa Grænsevagt. Men allerede 
inden vi forlod Haderslev, havde jeg Lejlighed til at 
fungere som Feltpræst, da 13. Bataillon holdt en Pa
rade uden for Haderslev paa Valdemarsdagen. 

For fØrste Gang efter Fredsslutningen saa vi den 
Dag igen vor smukke gamle Bataillonsfane blive fØrt 
frem. Det var med ganske anderledes Følelser vi nu 
betragtede den, end da vi sidst saa den i det mørke 
Aar 1943. Nu var vi igen os selv, og vi følte alle, at 
nu kunde vi med langt friere Mod staa under den 
og se Hædersbaandene fra Kampene i SØnderjylland 
folde sig ud for Vinden. Da Oberstløjtnanten havde 
talt for Flaget, samledes Mandskabet foran en Taler
stol, mens Fanevagten tog Opstilling bag ved. - Og 
saa prædikede jeg for fØrsLe Gang for mine gamle. 
Soldaterkammerater. 

Hermed var jeg i Virkeligheden kommet i Gang. 
Da vi kort Tid efter skulde af Sted til Grænsen, vilde 

Feltpræsten paa Prædikestolen i en 
stedlig Kirke. 

man gerne fra Soldatermissionens Vegne have en Re
præsentant dernede ved Grænsen og mellem det gamle 
Mandskab. Man spurgte mig, om jeg vilde overtage 
dette Hverv, og takket være OberstlØjtnant Fromm 
og Oberst Wu!ff Have, der blev Chef for Grærue
kommandoet, kom det i Orden. Jeg fik Krigsmini
steriets Bemyndigelse til at være Feltpræst i den Tid, 
jeg skulde gøre Tjeneste ved Grænsen samtidig med, 
at jeg skulde staa til Raadighed for Bataillonerne ved 
Indretning af Soldaterhjem o. s. v. 

Arbejdet. 
Men hvori bestaar saa mit Arbejde? 
Ja, jeg er først og fremmest Præst ved Grænse

kommandoet. Ved et Præstekonvent, hvor næsten alle 
Grænselandets Præster var til Stede, blev jeg præsen
teret som dette nye Fænomen, jeg er. Her fik jeg 
Tilsagn om, at jeg maatte benytte Kirkerne langs 
med Grænsen. Og jeg har benyttet mig af det. -
For Eksempel husker jeg med stor Glæde en SØndag 
i Rinkenæs smukke Kirke. Vore Soldater, der var ind
kvarteret paa Rinkenæshus, Forsamlingshuset i Rin
kenæs, og Sognets Beboere var samlet til Gudstjeneste. 
Der var HØjtid over den Dag. 

Dette var en Del af mit Arbejdes Hverdag. Men 
ogsaa ved særlige festlige Lejligheder har jeg holdt 
Gudstjeneste. F. Eks. prædikede jeg 29. August efter 
en Parade, som 3. LivgardebataiUon afholdt til Minde 
om deres faldne hin minderige Dag for 2 Aar siden. 
De.t rungede i Bov KirkcG Hvælvinger a.f de mangP 
Garderes Sang. »Det gjorde godt at hØre,« sagde en 
uf Egnens Beboere, »at det var vore egne Drenge, 
der sang i Guds Hus«. 
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Pastor Harald Sandbæk. 

Da Flagene om Eftermiddagen igen gik til Tops, 
talte jeg ved 13. Bataillons Parade i Kollund, og ende
lig om Aftenen var jeg sammen med Soldater og Unge 
til Fest i Provst Beyers Konfirmandstue. Den blev, 
som en Aften bØr være i et dansk Soldaterhjem, hvor 
der er Gæster paa Besøg, - med Taler og Sang, Kaf
febord og kammeratligt Samvær. 

Men tilbage til Hverdagen. Ved Morgenparade om 
SØndagen eller ved Appel, paa Tidspunkter, der er 
aftalt med Kompagnierne, møder Feltpræsten op og 
holder en kort Andagt; for naar man er paa Grænse
vagt, er Tiden meget optaget, saa alt maa aftales 
forud. 

Desuden er jeg Fritidsudvalgene behjælpelig med 
mange Ting. Fritidsudvalg er ogsaa noget nyt inden 
for Værnene. Et Par Menige udvalgt af Kammeraterne 
i Forbindelse med en Befalingsmand fra Afdelingen 
staar for Arrangementet af Afdelingens Fritidsbeskæf
tigelse, Fester, Kompagniaftener o. s. v. Her kan Felt
præsten træde hjælpende til, fordi han kommer rundt 
til de forskellige Afdelinger; han kan hjælpe med at 
skaffe gode Talere og Foredragsholdere, og han kan 
være med til at sætte sit Præg paa Festerne. 

B1·y~2'el'iet ST.JERNEN ♦ I 
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Øl og Jvtineralvande 

Oplag; Hvmrd.age ca. 20.000 
Sli\ndage ca, 22.000 

Ikke bare almindelig Præst. 

Og saa Pr der ogsaa i det daglige - i;om for cmhver 
Præst - »Sjælesorgen«, maaske kun i videre Betyd
ning, fordi jeg selv er menig. - Jo, Omgangen med 
Soldaterne, Samtale med de enkelte om deres Vanske
ligheder af denne eller hin Art og Samtale med dem 
om det hØjeste her i Livet - kan blive en af Grund
pillerne i hele Arbejdet. - Og her har det en stor 
Betydning, at man netop selv baade er menig og Felt
præst og ikke bare almindelig Præst. Soldater er noget 
for sig. Enhver, der h_ar været i Tr_øjen, ved det. Og 
selvfølgelig kan en Soldat henvende sig til en civil 
Mand - maaske endogsaa til en Præst - med sine 
Vanskeligheder; men ganske anderledes let gaar det 
dog, naar Præsten er en af deres egne, en, der gaar i 
samme Uniform, kommer og slaar sig ned i Flokken 
og er med i hele deres Færden Dagen igennem. Jeg 
har haft mange gode_ Oplevelser i denne Henseende. 

Man kommer f. Eks. ned til et Vagttelt. Foruden dem, 
der er paa Post eller paa Patrulje, er der kun nogle faa 
Stykker tilbage, en 7-8 Mand. De ligger i Teltet eller 
sidder og nyder Eftersommerens Sol, og Snakken 
gaar; man spørger om Nyt fra de andre Afdelinger, 
man diskuterer Hjemrejse og Orlov eller den sidste 
Festaften, og saa pludselig kommer der noget helt 
andet til at præge Samtalen. 

»Du Præst«, sjger en, »hvordan er det egentlig dette 
med Gud som Skaber af det hele, naar Videnskaben 
synes at sige noget helt andet?« Livets endnu større 
Problemer er kommet paa Tapetet, og alle giver sit 
Besyv med. - Det er man slet ikke bange for overfor 
mig. Man er heller ikke bange for at anerkende en vis 
Autoritet hos Præsten i det enkelte SpØrgsmaal; han 
er jo )>Fagmand«, og det har man Respekt for. Soldater 
har i det hele taget Respekt for og Forstaaelse af Auto
ritet. Man anerkender en Mand, hvad enten han er 
Smed, Landmand, Officer, Lærer eller Præst, for det 
han er paa sit Felt; og man hører gerne hans Mening. 

Noget saadant b,ør man tage i Betragtning som 
Feltpræst. Men lange Taler eller lange theologiske 
Udredninger skal man holde sig fra. Der ,ønskes klare 
og forstaaelige Udtryk. - Og maaske glider Samtalen 
hurtigt over i det daglige igen. Men der vm· alligevel 
et Øjeblik, hvor det var Mennesker, der talte Livets 
alvorlige Problemer i en god Vennekreds. - -

HINDSBERG 
FLYGELM OG PIANOFABRIK 

KGL. HOF-LEVERANDØR 

BREDGADE 34, KØBENHAVN K 



Rundt paa Motorcykle. 
8aa starter Feltpræsten igen sin lllle Motorcykle. 

- Den er egentlig et helt Kapitel for sig>, men lad 
d<?t værP nok mP<l >1t i.igP, at nPt for Tiden er en For
del, hvis man foruden at være Feltpræst ogsaa er en 
habil Mekaniker. For endnu er del ikke bare nye Ma
skiner, der stilles til ens Raadighed; men man har vel 
ogsaa godt af at kende flere af Livets Sider, ogsaa 
dem, der giver beskidte Næver. - Altsaa, Feltpræsten 
starter igen, og det gaar mod nye Opgaver. I Padborg, 
Frøslev og ved Faarhus ligger tre Kompagnier. De 
har ikke rigtig noget Samlingssted. Det nærmeste er 
Bov Kro eller Jernbanestationen i Padborg. Altsaa 
bØr der anlægges et Soldaterhjem i Padborg. 

Feltpræsten maa i Gang med de forskellige Autori
teter. Befolkningen er velvillig indstillet, man vil 
gerne gøre noget for sine Soldater . 

.Præsten søger et Lokale, han skriver til K. F. U. M. 
Soldatermissions Hovedbestyrelse efter en Mand, der 
kan staa for Hjemmet; han søger om Bevilling af Pe
troleum til Marketenderiets Kaffemaskine - for 
Kaffe skal der til; - han gaar til Hataillonen for at 
spørge om Muligheden for at skaffe Aviser og Tids
skrifter til Læsestuen. Og en skØnne Dag er Soldater
hjemmet der. 

Feltpræstetjeneste er noget nyt. Man undrede sig 
fØrste Gang, man traf paa de nye Distinktioner, men 
snart faldt han i det almindelige Billede hernede. Han 
blev en af Hærens egne Folk, i samme Uniform, og 
man fik Brug for ham ved Fest og i Alvor. - Her er 
endnu en Oplevelse, der vidner derom: 

3. Livgardebataillon afholdt en SØrgehØjtidelighed, 
da en af deres dygtige og meget afholdte Befalings
mænd var kommet ulykkeligt af Dage ved et Bil
sammenstød. Og jeg er sikker paa, man følte det som. 
noget særligt - lad mig sige som en mere direkte 
Maade - at hædre den afdØdes Minde paa, at det var 
en af Hærens egne Folk, der talte i sin Egenskab af 
Præst ved Baaren. Den Fællesskabets Aand og det 
Kammeratskab, der kan præge en Afdeling, klinger 
sammen og klinger med, naar en af Hærens egne giver 
det Udtryk. 

Til Slut blot dette: Jeg har været meget glad for 
at faa Lov til at være med ved dette nye. - Og mit 
Ønske for den faste Feltpræsteordning, som forhaa
bentlig snart kommer, skal være det, at man maa 
finde den helt rigtige Form og de Mænd, der virkelig 
har Kærlighed til Hæren og Forstaaelse af at færdes 
i det daglige blandt dens Befalingsmænd og Menige.« 

1 ■ Feltgudstjeneste ude i Terrænet. 

2. Andagt ved Søndagens Morgenparade. 

3. Katolsk Præst ved Afsløring af Mindesten over 
polske Soldater i Slaghylille 
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SKOLE OG VÆRN 
Jeg regner de to Somre, jeg tilbragte i Landstormen, for 
nogle af de bedste Arbejdsperioder, jeg har haft, siger 
Kommunelærer Alfred Jeppesen. 

For at bel;,rse det militære og civile Syn paa Værnene 
cg deres Uddannelse er det vor Agt fra Tid til anden at 
bringe Samtaler med Foll{, der enten paa den ene eller 
anden lUaade har været med i Værnenes Arbejde. Vi 
indleder med en Samtale med Kommunelærer A 1 fred 
,Te p p es en. Hr. Alfred Jeppesen, der er Kommune
lærer i li:obenhavn, er ];:endt i vide Skolelcredsc dels som 
en anset Instndctør i Historieundervisning, med Køben
ha.-n som Speciale, dds som Medforfatter til 11Det dan
ske Folk,< og nDet danske Samfund«, to moderne Hi
storiebøger for Folkeskolen. I Slutningen af 20erne var 
han Civillærei· i Landstormen, og denne jydsldodte Læ
rer ledede myndigt Unde:nisningen ved sit lrnbenhavns]t
prægede Kompagni. 

- Var det en stor Ovc·gang for Dem, der ikke har 
været Soldat, at blive Civt1lærer ved Landstormen? 

- SelvfØ}gelig var det c1 Overgang, maaske mest 
ved, at man pludselig kom ind i en Enhed af Befa
lingsmænd, som langt stærkE.:':J end en Skoles Lærer
personale arbejdede med den Præcision og den Fast
hed, der er et Særkende for Ha:. "::::n. 

- Var der ogsaa noget nyt for Dem i selve Under
visningen? 

- Nej, det kan jeg ikke sige. De fleste af os Civil
lærere har jo været vant til at undervise baade i de 
ældste Folkeskoleklasser og i en eller anden Form 
af Ungdomsskolen, Handelsskole, Teknisk Skole o.s.v. 

- De kunde vel i hvert Fald ikke undgaa at mærke 
Forskellen med Hensyn til Disciplinen? 

- Maa jeg dertil straks sige, at Skolens Disciplin 
slet ikke er eller har været saa ringe, som man af og 
til vil give Udtryk for; men der maa jo nødvendigvis 
være en vis Forskel paa Disciplinen mellem Børn og 
ganske unge og Soldater. Hvis jeg skal udtrykke det 
skarpest, vil jeg sige, at Civillæreren faar Disciplinen 
foræret. 

- Vil De dermed mene, at hvem som helst inden 
for Lærerstanden kan gaa ind og paatage sig Under
visnine; i HærP.n? 

- Ja, enhver Lærer, der kan magte de Krav, der 
ntillcs til ham i en Skole, kan ogsaa klarl;' r.ivil11nrlPr
visningen disciplinært. 

- Kunde De i den forholdsvis korte Tid, De havde 
et Kompagni, faa et nærmere Indtryk af de enkelte 
Soldater? 

- Ja, dels fordi man i Undervisningen, der for en 
stor Del bestod i Samtale, fik talt med den enkelte, 
og dels fordi man som Lærer jo nu engang har faaet 
en vis Færdighed i hurtigt at se Folk an. Men jeg 
skal for øvrigt gerne indrømme, at jeg egentlig ikke 
paa Forhaand havde ventet, at jeg i LØbet af saa for
holdsvis kort Tid kunde skille de enkelte saa stærkt 
ud fra hinanden. 

- Hvilken Betydning tillagde De Deres Undervis
ning, og hvad stilede De specielt imod? 

- De Direktiver, vi skulde arbejde efter, var 
utvivlsomt - hvad rimeligt var - udformet under 
en Del Usikkerhed, saa vi maatte famle os noget frem 
de første Dage, indtil vi fik Undervisningen lagt i et 
Leje, der svarede til Soldaternes Forudsætning. Det 
vil altsaa sige, at man gav en sikrere Undervisning 
ved andet end ved fØrste Holds Rekrutter. Men saa 
snart man havde faaet Undervisningen lagt i mere 
faste Former, kunde man sigte mod Maalet: at orien
tere Soldaterne i det Samfund, hvori de lever, det vil 
sige give en Undervisning i Samfundslære - ganske 
vist ikke skoleret, men med stærk Anvendelse af den 
danske Historie og Litteratur. Ja, det var i Slutningen 
af 1920erne, jeg var Civillærer; nu vilde man nok 
med et senere Modenavn kalde det, som vi her for
søgte at udforme, Emneundervisning. 

- Hvordan reagerede Mandskabet over for denne 
Undervisning? 

- Ja, forstaa mig nu rigtigt - for jeg ved udmær
ket, at man undertiden kan- være tilbØjelig til at over
vurdere sin Undervisning. Men jeg tør dog sige, at 
Mandskabet var vaagent, og de kunde jævnligt stille 
SpØrgsmaal, navnlig i Relation til saadanne praktiske 
Ji'orhold, som de selv havde været ude for eller var 
optaget af. I øvrigt er det ikke saa sjældent at træffe 
gamle Rekrutter, som nu aabenhjertigt udtaler ::dg 
om deres Landstormstid, og det er næsten altid Sam
fundsla:-rr->, rlP v~nrlr->r tilbage til som det, der optog 
dem mest. 

FOLK og VÆRN 225 



- Det er altsaa Deres Mening, at Samfundslære er 
ueL vigUg!>te Fag fo1· Rekrutter, tler skål have Civ11-
undervisning? 

- Ja, det nærer je,1; personlig ikke Skygi.;e af Tvivl 
om. Men de unge skal sandelig ogsaa hØrc nog(>,t. om 
vor I-Iistmie og vor Digtning, blot ikke i Sammen
hæng, for det kan de ikke kapere, og endelig ikke 
i for litterær Anretning. Det var egentlig forblØf
fende, saa uvidende Rekrutterne ofte var om danske 
Digtere, som man ellers er tilbøjelig til at tro, alle 
kentlia- nog11t til, men SoluaLerne var i Rogelen tuk 
nemmelige TilhØrere, hvis man anvendte en Time 
paa at fortælle om en dansk Digter og læse dem 
nogle Pr9Sver paa hans Digtning. Deri kunde vel ogsaa 
ligge en Spore for de unge til at læse paa egen 
Haand; mange af dem mødte da ogsaa paa Land
stormens Bibliotek og læste ganske sikkert en hel 
Del i deres Fritid. 

- Er de Synspunkter, De her har fremført, nu ude
lukkende Deres egne, eller kan De tale paa andre 
Civillæreres Vegne? 

- Det er jo altid svært at tale paa andres Vegne, 
naar man ikke er bemyndiget til det; men de erfarne 
Civillærere, jeg kender, deler afgjort mine Anskue!-

::ier, selv om enkelte af dem maaske nok har lagt stær_ 
kere Vægt paa Gennemgangen af Danmarks Histone, 
som flere af os andre ikke turde tænke paa at tage 
i større Sammenhæng. 

- Hvordan hPfanrlt DP DPm P.llNs som Civillærer 
w1der saa fremmede daglige Omgivelser'? 

- Jeg regner de to Somre, jeg tilbragte i Land
stormen, for nogle af de bedste Arbejdsperioder, jeg 
har haft. Det var morsomt at kommP i et nyt Milieu; 
man opdagede, at en Stand, der tilsyneladende virker 
uniformt, er lige :ioo differentieret som den, man selv 
tilhører, og det er overordentlig forfriskende at drØfte 
de Problemer, man selv er vant til at slaas med, med 
Folk, der ser paa dem ud fra andre Forudsæ'.,1inger. 

- Kunde De tænke Dem paa ny at paatage Dem 
en saadan Civilundervisning, hvis den stadig fandtes? 

- Ja, personlig vilde jeg gerne. Men siden jeg var 
ansat i Landstormen, er der gaaet henimod en Snes 
Aar, og en Civillærer skal helst være en yngre Mand 
- ikke mindst fordi de yngre Lærere hØr have den 
Chance at være med til at uddanne Ungdommen 
under noget andre Forhold end selve Skolens_ De kan 
lære af Befalingsmændene, og Befalingsmændene kan 
jo maaske ogsaa lære noget af os_ ., 
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Det mørke Omraade er den 
Dol uf ItnliP.n, d,:>r m<"n<>:~ at 
ville tilfalde Jugoslavien. 

STORPOLITIK 

Paa de »tre Store«s MØde i Potsdam blev det be
sluttet at afholde en Konference mellem Uden

rigsministrene fra de fem sejrrige Stormagter, 
U, S. A., England, Frankrig, Rusland og Kina, i Lon
don. Denne Konference fik til Opgave at bane Vej for 
.den afgørende Fredskonference og havde som særligt 
Hverv at forberede· Freden med Tysklands tidligere 
Forbundsfæller, Italien, Finland, Ungarn, Rumænien 
og Bulgarien, saaledes at disse derefter kunne findes 
værdige til at blive optaget i De forenede Nationers 
Forbund. - Det er derfor ikke uden Grund, at man 
har kaldt denne Forsamling »Fredskonferencens For
retningsudvalg«. 

Efter en Krig - og ikke mindst efter denne Krigs 
vældige Omslag og Udstrækning - vil Afgørelsen 
af de besejrede Landes Skæbne imidlertid blive paa
virket af de historiske, storpolitiske Interessemod
sætninger mellem Sejrherrerne; og disse Modsæt
ninger vækkes derfor, alene herved, til nyt Liv 
og kræver deres Løsning. Efter sidste Verdenskrig 
varede Fredens Fødselsveer fra V:aabenstilstands
dagen, den 11. Nov. 1918 til Versaillestraktatens Un
skrivelse den 28. Juni 1919; og selv derefter blussede 
en Række Konflikter, der truede Verdensfreden op 
- som f.Eks. Polens Krig mod Sovjet i Sommeren 
1920 og den græsk-tyrkiske Krig 1921-22. 

Det vil derfor være urimeligt at forlange, at Uden
rigsministerkonferencen skal kunne løse Problemerne 
paa LØbebaand. Tværtimod turde det være sandsyn
ligt, at den endelige Freds Etablering vil tage længere 
Tid end sidste Gang- ikke mindst paa Grund af 
det Had og den Gengældelseslyst, som den moderne 
Krigsførelse har valgt. 

U. S. A, - England Frankrig. 

Vil man i store Træk forsøge at opridse de Van
skeligheder, der skal overvindes, maa det fØrst erin-

dres at indenfor det britiske Imperium staar det 
indi;ke Spørgsmaal stadig uløst. Hertil kommer, at 
Ægypten, som Medlem af den ny, arabiske Union, 
stiller Krav om de britiske Troppers Tilbagetræk
ning og Herredømmet over Sud·an. Samtidig støttes 
Krav om Løsning af PalæstinaspØrgsmaalet til For
del for Jøderne af Præsident Trumann, men bekæm
pes energisk af Araberne, hvorved det mellemste 
Østens Problemer atter :rulles op. Og endelig kom
~er antagelig ogsaa Kanada.s og Sydafrikas Stilling 
paa Dagsordenen. 

Men ogsaa mellem Vestmagterne selv findes Uover
ensstemmelser, der kan sinke den endelige Freds 
rolige Udvikling. 

Mellem U. S. A. og Englmid hersker saaledes stærke 
Divergenser paa det Økonomiske Omraade. Dette har 
givet sig Udtryk under de Forhandlinger om den af 
Washington saa pludseligt opsagte Laane- og Leje
lov, hvorunder England har erklæret sig rede til 
at spænde Livremmen yderligere ind, hellere end at 
blive Økonomisk afhængig af U. S. A. Som et Led i 
sine Modforanstaltninger har London desuden f.Eks. 
iværksat en Blokade af Panamakanalen, hvis Afgif
ter betales i Dollars, og i den Anledning dirigeret 
Sejladsen fra Australien og New Zeeland syd om 
Afrika. - IfØlge »The Economist« 29. Septbr. d. A. 
havde Panama-Kanalen i 1940 en Indtægt af 5 Mil
lioner Dollars eller ca. 25 Mill. Kr. paa 1073 engelske 
Skibe. 

Samtidig - og maaske som en dybere liggende Aar
sag til denne Konflikt - raader der sikkert mellem 
F.-nghmd og U. S. A. en Række storpolitiske og terri
toriale Uoverensstemmelser vedrørende Sydamerika, 
ilet W!St.lige Mellemafrika, hvor ogsaa Frankrig og 
Belgien er interesseret, det mellemste Østen, hvor 
Oliekoncessionerne er paa Dagsorden, samt det fjerne 
Østen: Herude gælder Spillet ikke alene Japans og 
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Kinas, men ogsaa hoilandsk Ostindiens vældige og 
for Verdensøkonomiens saa vigtige Omraader. 

Ogsaa !herude ligger desuden et Konfliktstof, der 
kan faa Indflydelse paa Frankrigs Stilling til de 
angelsaksiske Magter. Fransk Indokina er i Øjeblikket 
besat, i Nord af kinesiske Styrker, der ikke synes 
uvillige til at støtte en indfØdt Selvstændighedsbe
vægelse i Annam, i Syd af britiske Divisioner. Det 
engelske Løfte om Tilbagegivelse af Indokina til Fran
krig er saaledes foreløbig ikke opfyldt; og dette har, 
sammen med det endnu uløste syriske SpØrgsmaal, 
vakt en Del Mistro i Frankrig. 

Fra begge Sider lægges der dog nu god Vilje for 
Dagen til at lØse disse SpØrgsmaal, og der forhandles 
endog tilsyneladende stadig om en fransk-engelsk 
Alliance. Ikke mindst de franske Socialisters Fører, 
Leon Bhtm synes ivrig herfor; og Resultatet vil maa
ske derfor delvis afhænge af, hvorvidt Socialisterne, 
der i Øjeblikket støtter de Gaulle, ogsaa vil fortsætte 
hermed efter Oktobervalgene. En anden Faktor, der 
utvivlsomt vil spille inde, er de angelsaksiske Mag
ters Stilling til de franske Krav paa Kontrol over 
Rhinen og Ruhr. 

Vestmagterne og Rusland. 

Det største og altoverskyggende Problem, der skal 
!Øses med Henblik paa en varig, fredelig Udvikling 
mellem Verdens Folk, er dog Forholdet mellem Vest

. magterne og Sovjet. - Thi det drejer sig her om 2 
Verdener, hver med sine Ideologier og Maal, som mø
des paa en Front, der strækker sig gennem Europa 
fra Nord til Syd og fra Middelhavet gennem hele 
Asien til det stille Hav. 

Stort set ligger denne Fronts Tyngdepunkter i 4 
Omraader, nemlig 1) Finland og Spanien, 2) Middel
havet, Balkan og det mellemste Østen, 3) det fjerne 
Øst og 4) Tyskland med tilgrænsede Omraader. 
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Den ny russisk-polske Grænse er vist ved en stiplet Linie. Den 
ny Vcotgrænac er oln·avcrct, mcdcno Grænocn fra 1000 er \'i.'3t 

ved en optrukket Linie. 

ForFinlands og Spaniens Vedkommende synes Van
skelighederne mindst. Finland har taget Nederlagets 
Kom,ekvens gennem en loyal Opiyluelse aI V.aaben
stilstandsbetingelserne og en Holdning over for R'.:;;;
land, der delvis har fjernet Moskvas Mistro. De an
gelsaksiske Lande har desuden bevaret meget af deres 
Sympati for det tapre, finske Folk, og saa snart Fin
lands-SpØrgsmaalet kan frigøres fra Sammenkædning 
med andre, der i og for sig er det Uvedkommende (som 
i Øjeblikket Balkan) er der Grund til at tro, at Fin
land har den endelige Fred i Sigte. - I sidste Øje
blik er ganske vist Aalandssrørgsmaalet igen blevet 
aktuelt, idet Aalændingene har krævet Genforening 
meu 3ve1ige. Men ua 3lock.holm har taget Afstand fra 
denne Tanke i den foreliggende Situation, er der 
Grund til at tro, at Rusland - saalænge Aaland til
hører et Finland, der ligger i dets Magtsfære - ikke 
vil stille særlige Fredskrav vedrørende denne vigtige 
Nøgle til den botniske Bugt lige udenfor Stockholm. 

For Spaniens Vedkommende gælder omvendt, at 
dette Land ligger i de allieredes Magtsfære. - Disse 
synes nu ganske vist at søge en demokratisk Udvik
ling fremmet bag Kulisserne, men samtidig Ønsker de 
at undgaa Uro, endsige en ny Borgerkrig. 

Den republikanske Eksilregering synes derfor ikke 
i Øjeblikket at nyde større Støtte i Udlandet, og 
selv venstreorienterede Kredse i Spanien tager lige
ledes Afstand fra dens Tilbagevenden, fordi dette an
tagelig vilde betyde Borgerkrig. Udviklingen synes 
derfor at tendere mod Monarkisternes Overtagelse af 
Magten og Etableringen af et konstitionelt Konge
dømme. Derfor søger General Franca, trods Falangens 
Modstand, at bjerge sig over paa denne Linie, og 
Tronprædenten menes .at holde sig rede i Portugal. 

Hvorvidt dette Spil vil lykkes for Franca_. der bl.a. 
har afskaffet saavel FØrertitlen som den oprakte Arms 
Hilsen, kan kun Fremtiden vise. Men han har nu en 
Gang holdt paa den forkerte Hest; og efter at være 
blevet tvunget til at trække sine Tropper tilbage fra 
den internationale Zone ved Tanger, som han besatte 
samme Dag, Tyskerne holdt deres Indtog i Paris 
1940, er hans Prestige yderligere i Tilbagegang. 

Middelhavet, Balkan og det mellemste Østen. 

TangerspØrgsmaalet berører imidlertid hele Mid
deLhavsproblemet og dermed Forholdene paa Balkan, 
om DardanelLerne og det mellemste Østen samt Per
sien, hvor Rusland overalt søger frem mod Havet, 
medens England sØger at sikre Imperiets Kongevej 
gennem Suez, det rØde Hav og det indiske Ocean til 
Indien og Østen. 

Tanger ligger ved Middelhavets vestlige Indgang, 
lige overfor Gibraltar, og til den Konference, der 
nu skal træffe Beslutning om Tangeromraadets frem-



tidige Administration, har ogsaa Rusland, som ikke 
tidligere deltog heri, anmeldt sin DPltagPli:;P 

I Middelhavets Midte ligger dernæst det Italien, 
som stod Øverst paa Listen over de Lande, hvormed 
Udenrigsministrene i London skulde slutte Fred. 
Donna Fred synes efter de foreliggende Forlydender 
sikret, forsaavidt som dor skal være Enighed om 
at give Adriaterhavsbyen Triest's Bagland til Jugosla
vien, hvor Marskal Tito kæmp~r med en vistnok 
tiltagende Opposition, medens Byens Havn skal være 
Frihavn for h•~k MPllPm"m:op::i nnr.ln italirnsk Arl
ministr a tion. 

Men med Hensyn til de italienske Kolonier er 
en endelig Afgørelse endnu ikke i Sigte. Abessinien 
gØr Fordring paa itaUensk Eritrea ved det røde Hav, 
og England har al Interesse i at sikre sig Kontrol 
over Tripolis og Cyrenaica, som dog ogsaa. Ægypten 
Ønsker Andel i, medens Rusland samtidig har an
meldt sin Interesse i at faa Fodfæste de samme Steder. 
Hele dette Omraade ligger imidlertid klart i den 
britiske Magtsfære; og maaske er de russiske Krav 
kun antydet for med større Vægt at kunne falde til
bage paa de aarhundredgamle Krav som Rusland nu 
atter stiller paa Balkan, om Dardanellerne, i det mel
lemste Østen og det ægæiske Hav. 

Paa Marchvejen til Dardanellerne understøtter 
Moskva de stærkt venstreorienterede Regeringer i 
Rumænien og Bulgarien, som Vestmagterne ikke 
vil anerkende som virkelige Udtryk for Folkeviljen; 
og det har med Rumænien tillige afsluttet Handels
overenskomster, der giver russisk Indseende med dette 
Lands Handel, Industri og Olie. Vestmagterne kan for 
saa vidt næppe hindre dette, men saalænge Regerin
gerne (og deres Overenskomster) ikke er anerkendt, 
har de Grundlag for at hindre disse Landes Optagelse 
i De forenede Nationer. 

Med Hensyn til selve DardaneUerne har Rusland 
aabenbart foreslaaet Tyrkiet en tosidet Overenskomst, 
muligvis med russiske Støttepunkter ved Stræderne, 
saaledes at disse vigtige Vandveje sikres udelukkende 
for Rusland. Desuden menes Moskva at ville stille 
Krav om de, tidligere italienske, dodekanesiske Øer 
i Ægæerhavet for saaledes endvidere at sikre sig 
Vejen fra Dardanellerne ned i Middelhavet. 

Ogsaa her møder Sovjet imidlertid Modstand fra 
de allierede, idet det kun kan være med disses Støt
te, at Tyrkiet vægrer sig mod saaledes at lade Rus
land faa Fodfæste i sit europæiske Omraade og i 
Ægæerhavet, hvorved Lilleasien vilde blive omklam
ret og russisk Indflydelse gennem tyrkisk Omraade 
ned i det mellemste Østen blive lettet. 

Tyrkiet holder derfor stadig sine mobiliserede Hæ
re paa 1.500.000 Mand under Vaaben. De synes indfor
staaet med England om at give de dodekanesiske Øer 
til det under britisk Indflydelse staaende Grækenland, 
og det har lagt sig fast paa det Standpunkt, at Darda-

Kort over de tyske og østrigske 
Okkupations-Zoner. 

nellerspØrgsmaalet skal lØses internationalt, samt at 
r!Pr da ingen Grund vil være til, at fremmede Magter 
har Støttepunkter ved Stræderne. Desuden har det 
afslaaet et russisk Krav paa Regulering af sin Kau
kasus-Grænse. 

Ogsaa dette Afslag er sikker paa britisk Støtte. 'l'ln 
i dette Omraade ligger endnu en af Ruslands Udfalds
veje mod Havet og Imperiets Kongevej: Fra Kaukasus 
gaar den store Forsyningsvej, som de allierede udbyg_ 
gede, gennem Persien til den persiske Havbugt og det 
indiske Ocean. 

Derfor blev Persien i sin Tid besat, saaledes at rus
siske Tropper holder den nordlige, britiske den sydlige 
Del, hvorigennem tillige den gamle Karavanevej til 
Indien gaar. 

Denne Interesseopdeling har fundet Sted tidligere, 
og begge Parter synes uvillige til at forlade Landet, 
før den anden. Den persiske Regering har dog hen
vist til et Løfte om, at Tropperne vilde blive trukket 
tilbage 6 Maaneder efter Sejren, og foreløbig er For
handlinger herom i Gang. 

Det fjerne Østen. 

Men fra Persien fØrer som sagt den gamle Vej til 
Indien og det fjerne Øst. Fra russisk Tu.rkestan fØ
rer endvidere den ældgamle, men under Krigen som 
Forsyningsrute udbyggede »Silkevej« gennem den un
der russisk Indflydelse staaende kinesiske Provins 
Sinkiang ind til Kina fra Øst. Og i Nord staar Rus
serne i Dag baade i det ydre MongoU og Manshuriet. 

Hermed har Moskva skabt et bredt Opmarchom
raade mod det vældige kinesiske Marked, hvor 
imidlertid 'Ogsaa de angelsaksiske Stater har meget 
store Interesser. Kina har dog samtidig sluttet en 
Overenskomst med Rusland, der foruden at sikre 
kinesisk Overhøjhed over Manshuriet og Sinkiang, 
fratager de kinesiske Kommunister Moskvas Støtte 
og derved styrker Chiang-Kai-schecks Stilling over
ordentligt. Denne vil antagelig derfor være i Stand til 
at fØre en Balancepolitik mellem Rusland og Vest-
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magterne. Han vil desuden herved i det lange Løb 
faa Indflydelse paa Udviklingen i Japan, som i Øie
blikket udelukkende er forbeholdt Amerikanerne, 
men til hvis Administration Molotov for faa Dage 
:siden tillige har fore:;laaet en allieret-russisk Kom
mission knyttet. - Derimod synes ingen at ville, eller 
kw111e, bestride Amerikas Ret til de erobrede StiUe
havsøerne. 

Tyskland og de tilgrænsende Omraader. 

Med Hensyn til Tyskland drejer det storpolitiske 
Spil sig foreløbig især om de Udenværker, der hedder 
Polen, Tjekoslovakiet, Ungarn og Østrig. 

Polens Regering er anerkendt af begge Parter, dets 
Østlige Grænse er fastlagt ved Overenskomst med 
Rusland og dets Vestgrænse langs Oder og Neisse 
synes ligeledes at ligge fast med Undtagelse af den 
allersydligste Del, hvor Tjekoslovakiet gør Fordring 
paa det industrielt vigtige Teschen-Omraade. 

Ogsaa i Tjekoslovakiet syntes Forholdene i Øjeblik
ket nogenlunde faldet i Lave. Dets Østlige Spids, Ka1·
pato-Ukraine er afstaaet til Rusland. Slovakiet har 
faaet Selvstyre, det sudetertyske Omraade er erobret 
tilbage, og Valg er bebudet afholdt. 

Tjekoslovakiets politiske System, der har forbudt 
3 Partier, som i den gamle Rigsdag indehavde 182 
af de 300 Mandater, er imidlertid næppe demokra
tisk i vesteuropæisk Forstand; og da Landet ligger 
paa Grænsen mellem Vestmagternes og Ruslands 
Magtsfære, kan dette blive en Grund til Uoverens
stemmelser, naar Tjekoslovakiet skal placeres i den 
store Politik. 

Ungarn staa1· saaledes i Storpolitikens Tegn, fordi 
Befuldmægtigede fra Moskva og Budapest har sluttet 
en Økonomisk Femaars-Pagt, der forudsætter Op
rettelsen af en lang Række russisk-ungarske Selska
ber, til Kontrol af mere end Halvdelen af Ungarns 
Handel og Industri samt hele Donautrafiken. 

De allierede benægter imidlertid, at Ungarns nu
værende provisoriske Regering kan ratificere en saa 
vidtrækkende russisk orienteret Pagt, der oven i 
Købet angriber den internationale Kontrol med 
Europas Vandveje, som Præsident Trumann har gjort 
sig til Talsmand for. - Men det maa iØvrigt for Fuld
stændighedens Skyld anføres. at Rusland paa sin Side 
hævder, at Regeringerne i Ungarn, Rumænien og Bul
garien i ethvert Fald giver lige saa gode Udtryk for 
Folkeviljen, som den af England underst_øttede, stærkt 
h,Øjreorienterede Regering i Athen; denne angribes 
selv af britiske Blade for at holde sig ved Magten 
ved Hjælp af Terror. 

For Østrigs Vedkommende er endelig Regeringen 
Renner, der st,Øttes af Rusland og udelukkende har 
Repræsentanter for den russisk besatte Zone, heller 
ikke anerkendt af Vestmagterne. Regeringens Basis 
synes dog nu at blive udvidet, saaledes at ogsaa 
Repræsentanter fra de af de allierede besatte Zoner 
optages, og dette vil formentlig give et større Indslag 
af Socialdemokrater og af andre Partier. - Paa sam
me Mande som Tyskland gaar Østrig med sine 4 Ok
kupationszoner, hvorimellem der praktisk talt intet 
Samkvem er, dog sikkert en frygtelig Vinter i MØde, 
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og allerede nu faar den almindelige Befolkning i 
WiPn kun 900 Kalorif'r pr Dag 

Forim.e-ile N:1ti.on.er eller Blokdannelse. 

Foruden alle disse Problemer, der paa foruroligende 
Maade kædes sammen til Brug for den storpolitiske 
Opmarch, som skal sikre saavel de Allierede som 
Rusland de bedst mulige Positioner ved Fredsbor
det, kræver tillige det altoverskyggende tyske Spørgs
maal sin Løsning. 

Dette SpØrgsmaal, hvis Løsning bliver afgørende 
for Muligheden for et virkeligt Samarbejde mellem 
Øst og Vest, er man imidlertid foreløbigt i Hoved
sagen gaaet udenom; og hver Magt har indrettet sig 
omtrent selvstændigt i de besatte Zoner, saaledes at 
den russisk-allierede Kommission for hele Tyskland 
indtil nu 'kun har haft ringe Betydning. 

Disse Forhold har medvirket til at forøge den almin
delige, gensidige Mistro: Fra allieret Side frygter man 
russisk Agression overalt, fra russisk Side bebrejder 
man de allierede, at disse staar aldeles uforstaaende 
overfor de russiske Krav, der udelukkende stilles af 
Sikkerhedshensyn. Russisk Presse paastaar desuden, 
at visse Kræfter herunder tilstræber Dannelsen af 
en vesteuropæisk Blok med agressive Hensigter over
for Rusland. 

Saaledes skrev »Isvetstij'a« den 20. September i 
Anledning af, at Leon Blum havde talt om et vest
ligt Familieskab i Forbindelse med de franske Krav 
paa Ruhr og Rhin: 

»Uanset hvilke Ord, der anvendes som Camouflage, 
er det givet, at en vestlig Blok ikke skiller sig mere 
fra en vestlig Familie, end en blaa Djævel fra en 
grøn.<< 

Herpaa svarer selv det stærkt venstreorienterede, 
britiske »New Statesman«, at hvis der ikke kan effek
tueres et virkeligt Samarbejde mellem de forenede 
Nationer, »har vi ingen anden Udvej end at slutte os 
sammen med Dominions og ligestillede europæiske 
Naboer til et aktivt Selvforsvar«. 

Vestmagternes Frygt for en planlagt russisk Agres
sion er maaske lige saa ugrundet som Ruslands Frygt 
for et Overfald fra Vest og begge Parter ønsker sik
kert et Samarbejde. Det er derfor ogsaa opmuntrende, 
at U. S. A., trods alt, faktisk stadig forhandler med 
Rusland om et Kæmpe-Laan paa 9 Milliarder Dollars. 

Paa den anden Side har »New Statesman« sikkert 
Ret i, at hvis den gensidige Mistro ikke elimineres, 
kan dette Ødelægge de forenede Nationers Forbund 
som et effektivt Instrument til Fredens Bevarelse. -
I saa Fald driver Verden utvivlsomt hen imod en 
ny Magtbalance-Politik mellem en amerikansk, en 
vesteuropæisk, en russisk og muligvis en kinesisk 
Blok. 

Der kan i Øjeblikket synes at være Fare herfor. 
Paa den anden Side kan det haarde - og tilsynela
dende resultatløse - Spil i London, ogsaa blot have 
været Udtryk for de vældige Interesser, der brydes. 
Og muligvis vil, som saa ofte fØr, de stærke Spændin
ger slappes, forinden de fem Udenrigsministre, eller 
maaske de tre store, atter mØdes. 

(Sluttet 1/io 1945). 
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36. Bataillons Fane, afleveret til Tøjhusmuseet efter 
Hærreduktionen 1922. 

A t Dannebrog er den danske Hærs Fane forekom
mer enhver Dansk som en saare naturlig og 

selvfØlgelig Sag, at det altid vækker Undren, naar 
den Kendsgerning drages frem, at det ikke altid har 
været saaledes, men at tværtimod Dannebrog kun i 
en forholdsvis mindre Del af den Tid, Hæren har 
eksisteret, har vajet over dens respektive Afdelinger. 
Dykker man ned i Historiens Annaler, vil man se, at 
der først fornylig er forløbet et Aarhundrede, siden 
Kong Christian den Ottende befalede, at Dannebrog 
for Alvor skulde holde sit Indtog i Hæren som Fane 
og Estandart for de nye Batailloner og Eskadroner; 
i den Skikkelse, hvori vi nu kender Hærens Faner, 
daterer de sig fra samme Tidspunkt som den store 
og gennemgribende Hærreform, der fØrtes ud i Livet 
i Foraaret 1842 til Reduktion og Modernisering af 
den kostbare staaende Hær, som den gamle Soldater
konge Frederik den Sjette havde efterladt sig ved 
sin Død. 

* 
Naturligvis havde man ogsaa forud for 1842 kendt 

l<"aner i den danske Hær, længe forud endda, men 
det var Faner, der fØrtes paa et helt andet Grund
lag, nemlig det, at det oprindelig kun i ringe Grad 
var Danske, der tjente under dem. Der var noget 

Øfærens 

8a,1er AF REDAKTØR NIELS FRIIS 

symbolsk i IndfØrelsen af Dannebrog som Hærfane: 
Den nye Hærlov brØd fuldstændig med det Militær
system, der indtil nogle Aartier fØr dets Afskaffelse 
havde brugt Lejetropper, sideordnet med nationale; 
nu blev det helt igennem Landets egne unge søn
ner, der kom til at udgøre Hærens Mandskab, og 
naturligvis skulde de tjene under og samles omkring 
Dannebrog, ganske som deres Brødre paa søen, Flaa
dens Folk, der altid havde været Danske, havde gjort 
det gennem Aarhundreder. I Hæren havde dette i 
tidligere Tid som Regel kun været Tilfældet for 
Rostjenestens Vedkommende. Den var stiftet af den 
danske Adel og bestod derfor helt igennem af Danske. 

De gamle danske Faner, hvoraf mange endnu fin
des paa vort eget TØjhus og i Svenskernes, hvortil 
de er kommet som erobrede, har deres store og stolte 
Historie. Faner har, ved man, kæmpende Styrker ført 
siden Valdemarernes Tid eller maaske endda siden 
Knud den Stores Dage. Det himmelfaldne Danne
brog, som skænkedes os i Kamp, blev særlig anvendt 
til Søs, og den ældste hidtil eksisterende danske 
Fane, der bar Korsets Tegn, stammede da ogsaa fra 
et Orlogsskib; den erobredes af Lybækkerne i en 
Kamp i det sydlige Øresund 1427 og opbevaredes helt 
op til vor Tid som et stort Klenodie i Mariekirken 
i Liibeck. Den ældste danske militære Fane, vi ejer 
herhjemme, er ikke nogen Fane i egentlig Forstand, 
men en Rytter Estandart fra Kong F1·ede1-ik den 
Tredjes Tid. At den er dansk, ses ikke umiddelbart 
paa den, eftersom den ikke bærer noget Nationalitets
tegn; det gjorde Fanerne aldrig til henimod Midten 
af det 17. Aarhundrede, netop fordi den danske Hær 
dengang bestod af Lejetropper, der for det meste var 
Udlændinge af alle Slags. 

At der ikke lagdes videre Vægt paa det nationale 
- der jo iØvrigt ikke eksisterede som Begreb i ældre 
Tid - fremgaar ogsaa af den Kendsgerning, at man 
kender ikke faa Eksempler paa Brug af Trof æf ane1· 
i den danske Hær. Trofæfaner var Faner, erobret 
fra Fjenden i Kamp, og da man fØrst efterhaanden 
fik den Tanke at opbevare saadanne Faner som Trofæ, 

FOLK og VÆRN 235 



i 

Dragonfane 1627 (erobret af Svenskerne). Rytterstandart fra Fr. III's Tid (erobret 
af Svenskerne). 

Tysk Standart, rimeligvis erobret i Tre
diveaarski·igen. Derefter forsynet med 
Dannebrog og indsat i den danske Hær. 

ved at ophænge dem i en Kirke eller paa TØjhuset, 
faldt det ganske naturligt, at man anvendte den 
erobrede Fane ved den Afdeling, der havde taget 
den; til NØd forsynede man den maaske saa med nye 
Inskriptioner, hvis dette kunde gøres. 

!Øvrigt var Reglen gennem mange Aar den, at 
det var Regimentschefen, der bestemte, hvorledes 
Fanerne i hans Afdeling skulde se ud, og hver af de 
otte Kompagnifaner, et Regiment for det meste raa
dede over var forskellige. Først under Christian den 
Fjerde, i 1628, bestemtes det, at alle Faner i den 
danske Hær skulde have et lille Dannebrogsmærke i 
det Øverste Hjørne til Supplering af alle Fanens 
øvrige Sindbilleder og Inskriptioner, og som Tegn 
paa, at den var dansk. Dette Nationalitetsmærke paa 
Fanen var noget særligt dansk og har aldrig været 
kendt i andre Landes Hære, og man var ogsaa her 
i Landet forholdsvis tidligt paa Færde, da det gjaldt 
at nationalisere Fanerne yderligere. 

Da Hæren i det 17. Aarhundrede blev til en over
vejende national Hær, ændredes Fanerne saaledes, 
at de fik de forskellige Landsdeles Vaaben for disses 
respektive Regimenter: Jydske Regiment fik Jyllands 
Vaaben: en Løve og ni Hjerter, Slesvigske Regiment 
de to Løver fra Slesvigs Vaaben, Holstenske Regiment 
Nældebladet, der er dette Hertugdømmes Vaaben, 
o. s. v. Det var ikke altid, at Landsdelen, efter hvilken 
Regimentet opkaldtes, havde noget Vaaben; saa op
fandt man et og klarede sig paa den Maade, som 
f. Eks. for Møens Vedkommende: det blev en Hav
frue, en MØ, der stiger op af Bølgerne! Den Dag i 
Dag er denne snurrige Fane bevaret, og den er at 
se paa TØjhusmuseet. 

Om Fanens store Betydning for Afdelingen fortæl
ler Krigshistorien, og navnlig naturligvis den ældre, 
Gang paa Gang. Mandskabet aflagde Ed paa Fanen, 
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svor til Fanen, som det hed, og blev denne taget i 
Kamp, ansaas Folkene, i hvert Fald oprindelig, lØst 
fra deres Ed. Derfor blev Kampen om Fanen, som 
naturligvis omgaves med en Fanevagt af Afdelingens 
tapreste og paalideligste Folk, en Kamp af ganske 
særlig Karakter. Det fremgaar ogsaa af den gamle 
Historie om, at Fanebæreren, hvis han var klar over, 
at han ikke kunde klare Stillingen, og at Fanen vilde 
blive erobret, skulde rive den af Stangen og vikle 
den om sig, saaledes at Fjenden kun kunde bemæg
tige sig den fra hans Lig. Der skulde med andre Ord 
kæmpes om d&n til det sidste. 

Fra det 17. Aarhundrede og fremefter var det Kon
gen, der bestemte, hvorledes Fanerne skulde se ud 
i hans Hær, hvilket jo forsaavidt var meget natur
ligt. Det var ogsaa Tilfældet, da den store Foran
dring i 1842 skete; i dette Aar fastsatte, som allerede 
nævnt, Kong Christian den Ottende, at Hærens Afde
linger skulde have nye Faner, og at disse skulde være 
Dannebrog. Samtidig med alle de smukke Afdelings
faner: Kongens Regiment, Kronens Regiment o. s. v. 
forsvandt ogsaa de morsomme og farverige Faner, 
der havde vajet over dem saa længe; det var et Brud 
paa gamle og værdifulde Traditioner, som man tildels 
har undgaaet if. Eks. vort Broderland, Sveriges Hær. 
Bevæggrunden til den store og afgjlrende Forandring 
var imidlertid værdifuld nok: der er ikke mindste 
Tvivl om, at den bl. a. maa ses paa Baggrund af 
den vaagnende nationale Stemning i Riget, og det 
havde ganske afgjort sin dybe Betydning, at da vore 
Soldater seks Aar senere drog i Felten, skete det 
under Dannebrog. Billedet af de nye vajende rød
hvide Faner, om hvilke Krudtrøgen svøber sig, er 
uløseligt knyttet til den første slesvigske Krig. 

Det hed i den fØrste Forordning om Dannebrogs
faners Indfprelse i Hæren, at de skulde være )>for-



synet med passende Emblemer«, hvorved formentlig 
var tænkt paa de vigtigste Sindbilleder fra de gamle 
Regimentsfaner. Tanken om at lade saadanne Sind
billeder gaa igen i de nye Faner blev dog atter 
opgivet, og den 8. Juni 1842 bestemte Kongen, at 
Fanerne skul<lP. værP. rene Dannebrogsfaner med det 
kongelige Navnetræk i det øverste Felt og Bataillo
nernes Numre i Romertal i det nederste Felt nær
mest Stangen. Dugen skulde være af Silke, men da 
der i 1842 ikke her i Landet kunde skaffes saa megen 
fin Silke som der var Brug for, fremstilledes kun 
de inderste Felter med Navnetrækkene af Silke; i 
Løbet af et Par Aar udskiftedes de foreløbige Faner 
derefter med de endelige. Alle Afdelinger, dog med 
Undtagelse af Artilleriet, der fra gammel Tid ingen 
havde, fik nye Faner; kun Livgarden maatte vente 
nogle Aar., til 1847. 

For Garden til Fods - som den hed dengang i 
Modsætning til Garden til Hest, der paa dette Tids
punkt endnu eksisterede, var der det særlige For
hold, at denne allerede i 1788 havde faaet Danne
brogsfaner som daglige Faner, med Rigsvaabenet i 
Midten og Kong Christian den Syvendes kronede 
Navnetræk i Hjørnerne. Disse Faner var slidt op i 
Tiden omkring Frederik den Sjettes DØd, og man 
var da gaaet over til at bruge de prægtige, hvide 
Gallafaner til daglig Tjeneste. De nye Faner, som 
Kong Christian den Ottende overrakte Garden, var 
dels de daglige Faner med Kongens Navnetræk i 
Midten, dels de tunge guldbroderede Gallafaner, der 
ogsaa i vor Tid anvendtes paa Kongens og Dronnin
gens FØdselsdage og ved andre hØjtidelige Lejligheder. 

Overleveringen af Fanerne foregik i Efteraaret 
1844, og paa de Steder, hvor flere Afdelinger laa 
samlet i store Garnisoner:, var der særlige HØjtide
ligheder, saaledes bl. a. i København og Rendsborg. 
Begge Steder foretog Kongen selv Overleveringen og 
slog det øverste søm i Fanestangen. I København 
foregik HØjtideligheden paa Christiansborg Slots Ride
bane, hvor 10 Batailloner Fodfolk stod opmarcherede 
for at modtage deres Faner. Da Overrækkelsen havde 

fundet Sted, talte Kong Christian den Ottende. Han 
sagde følgende: Med Tillid og Glæde har jeg uddelt 
de nye Faner; de bærer de forskellige Afdelingers 
Kendemærker, men Fanen er den samme. Det er 
Dannebrog, under hvilken de Danske saa ofte har 
vundet Hæder og Ære, et Sindbillede paa Troskab 
mod Gud og Kongen. Det være den ogsaa for Eder; 
den fØre Eder til Sejr! Aldrig fravriste Fjendehaand 
Jer den! Gud signe Eder og Eders Daad under disse 
Faner! 

Bataillonernc udbragte et Leve for Kongen, og der
efter sluttede Paraden med en Forbidefilering ude 
paa Slotspladsen. Omtrent paa samme Maade foregik 
Overleveringen i Rigets næststørste Garnisonsby, 
Rendsborg, hvor KongPn ogflaa .~Plv forP.t.og flpn nogP.t 
senere paa Aaret. Ligesom i København var Kongens 
Tale Festlighedens Midtpunkt. Han modtog Tropper
nes Hyldest med en Tale af den kommanderende 
General, Prins Frederik af SLesvig-Jlolsten, der slut
tede med et Leve for Kongen; det besvaredes med 
Hurraraab fra Tropperne under præsenteret Gevær 
og med Kongesalut paa 27 Skud fra Altstadts Volde. 

De Faner, Kong Christian den Ottende ved disse 
straalende militære Hjlljtidelighetler overleveteLle sine 
Tropper, er nu i det store og hele forlængst slidt op, 
hvad selve Fanedugene angaar, undtagen som nævnt, 
Livgardens to Gallafaner. Fanestængerne med Chri
stian den Ottendes Navnetræk er derimod ved mange 
Afdelinger de samme, og paa en Del af dem sidder 
endnu det Øverste FanesØm, som Kongen selv har 
slaaet i, og som ligeledes bærer hans Navnetræk. Naar 
man nu taler om Hærens traditionsrige, gamle Danne
brogsfaner, under hvilke danske Soldater har kæm
pet i Sejr som i Nederlag, men altid med Hæder, 
knytter de stolte Minder sig altsaa fØrst og fremmest 
til Fanestangen - foniden naturligvis til selve Fanens 
U dfornrning. 

Fanedugene er derimod i det store og hele fornyet, 
nogle maaske endda flere Gange, og de fleste af 
Hærens Faner bærer nu Kong Christian den Tiendes 
Navnetræk. Kun een af dem har to kongelige Navne-

Fane fra Clu-, IV's Tid (erobret af Sven- Tøjhusmuseets ældste Fane (Standart) fra Fane fort ved 2. jyske Infanteriregiment, 
sket'lle). Man ved ikke, ved hvilken Afde- Chr. IV's Tid, med Dannebrog i Hjørnet. med Jyllands Vaaben, 1785, Tøjlmsmuse.et. 
ling den har været ført; men det kan 
formentlig kun være en af de i Artiklen 

nævnte Kompagnifaner. 



træk: 5. Bataillons Fane~ der foruden Christian den 
Tiendes ogsaa bærer Frederik den Sjettes Monogram; 
det skyldes, at denne Afdeling som »Kronprinsens 
Regiment« og senere som »Kongens Regiment« var 
meget nært knyttet til Landsfaderens Person, hvilket 
Kong Christian den Ottende Ønskede mindst paa 
denne Maadc. 

De historiske Traditioner, der knytter sig til de 
respektive Afdelinger, er iØvrigt nu i det ydre mar
keret ved de saakaldte Fanebaand~ lange rØde Silke
baand med Guldfrynser, heftet til Fanespydet og 
bærende gyldne Inskriptioner, der minder om Afde
lingens glorværdigste Kampe. For at tage et en
kelt Eksempel paa, hvad disse Baand kan fortælle: 
Livgarden fik ved sit 250 Aars Jubilæum 1908 af 
Kong Frederik den Ottende overrakt to Fanebaand, 
og paa dem staar: København 1658-59, Nyborg 1659, 
Lund 1676, Malme 1677, Helsingborg 1710, Gadebusch 
1712, Stralsund 1715, !sted 1850 og Dybbøl 1848 og 
1864; et helt Tværsnit af dansk Krigshistorie giver 
disse korte, enkle Inskriptioner. Atter andre minder 
om danske Troppers Kampe i fremmed Tjeneste, om 
Kampe i Flandern, om det store Slag ved Sehested 
i 1813, den største og mest straalende Sejr, danske 
Soldater nogensinde har vundet, og om mange andre 
Episoder og Begivenheder. Det lader sig ikke nægte, 
at disse Fanebaand fortæller Historie og Krigshistorie, 
saa det kan f~rslaa noget. 

* 
En Fane er jo en forgængelig Ting., og derfor hæn

der det, som allerede berørt, at de militære Afde
linger maa have deres fornyet. Siden 1842, da Danne
brogsfaner indførtes i Hæren, har derfor Afdelingerne 
ikke sjældent faaet nye Faner. Ikke faa nye Afde
linger er desuden kommet til og er forsvundet igen; 
ogsaa disse har faaet Faner med den Konges Navne
træk, i hvis Regeringstid de blev givet. Ophævedes 
en Afdeling, afleveredes dens Fane til TØjhusmuseet 
og fik sin blivende Plads under Loftet i den store 
Fanesal, hvor man interessant kan fy.Hge de danske 
militære Faners Udvikling fra først til sidst. Helt op 
til vore Dage er Faner indgaaet til Museet, baade 

Bataillons-Dannebrogsfanc fra Chr. VIII's 
Tid. 16. Bat. Tøjhusmuseet. 
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En af Livgardens Gallafaner, 1767-1846. 
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efter 1922. Hærordningen og 1932-Reformen, der 
begge ophævede militære Afdelinger, hvorved disse 
Faner blev overflØdige. Nogle af de sidste Faner, der 
indgik til Museet, var Landstormens og de for nogle 
Aar siden ophævede frivillige Korps' traditionsrige 
Faner. 

Med Ængstelse spurgte Hærens Venner og alle 
nationalt fØlende Danske sig selv i Dagene efter den 
29. August, hvordan det var gaaet Hærens Faner. 
Var de tabt, eller var der Haab om, at Kong Christian 
den Ottendes stolte og smukke Ord: Aldrig fravriste 
Fjendehaand Jer den - var gaaet i Opfyldelse. Det 
var de. Kærlige Hænder tog i de bevægede Øjeblikke 
overalt i vort Land Hærens Faner i deres Varetægt 
og bragte dem i Sikkerhed, under Kirkernes Hvælvin
ger, paa Slotte, i Klostre og hvor det nu kunde være. 
Der ventede Fanerne paa den store Dag, den Dag, 
da de paany kunde rulles ud og vaje over vore unge 
danske Soldater, der nu flokkes om dem for at være 
med til at genrejse den Hær, hvis sidste Rester 
Fjenden paa Trods af givne Løfter, imod alle Aftaler, 
tilintetgjorde. 

Det er en dejlig FØlelse at vide, at Fanerne nu 
er tilbage paa deres Plads over deres Afdelinger. 
Men ogsaa naar man ser videre ud i Fremtiden, hen 
mod den nye Hær, der skal bygges. op paa Grundlag 
af den gamle, og som jo maa blive langt større, er 
der Grund til at glæde sig. Thi heller ikke de nye 
Afdelinger, der kommer til, og som vel for en stor 
Del bliver genoprettede af gamle, vil komme til at 
mangle Faner. Naar den Dag kommer har TØjhuset 
lukket sine Porte op og ladet de unge Soldater hente 
nogle af de traditionsrige Faner ud fra deres Gem
mesteder, saa de maaske lidt blegnede, men saa min
derige Duge, paany kan folde sig frit ud over danske 
Tropper paa March under den blaa, danske Himmel. 
Det vil give de Unge yderligere Holdning og Rygrad 
at vide, hvilke stolte Traditioner, der knytter sig til 
disse nationale Symboler. 

De danske militære Faners Udvikling er et ikke 
uvigtigt Kapitel i vort over 700-aarige Flags Historie, 
og det kan derfor nok have sin Interesse for en Stund 
at standse op og se paa, hvad den beretter. Det er 
et baade smukt og fængslende Stykke Danmarks
historie, man oplever ved at beskæftige sig med de 
gamle Faners Skæbne gennem Tiderne. 



»Folk og Værn« bringer hermed den første 
af to Artikler om Grønland efter Kapitu
lationen. Denne handler om Opmaalings
nkihnt »Hnjmdal«8 Togt til Vestgrønland. 
»Hejmdal« var det første Skib, der atter 
bragte Grønlænderne Dud frn Dnnmurk. 

G RØ N LA N D e/ter O{apifufafionen 
Af Orlogskaptajn I. V. Tegner 

F or de af os, som har kendt Grønland gennem man
fii> Aar var det store Spørgsmaal: » Vilde Landet 

og Befolkningen være blevet meget forandrede i de 
lange, mØrke Aar, Adskillelsen havde varet,« og vi 
var alle meget spændte paa at hØre deroppe fra, saa 
snart som muligt. Det var derfor med stor Forvent
ning, at vi og hele Besætningen nærmede os Grøn
land omkring Midten af August og var saa heldige at 
kunne runde Kap Farvel i 10-15 SØmils Afstand i 
fint, klart Vejr. Paa denne Maade fik vi alle, der ikke 
fØr havde været paa disse Kanter, en meget fin Lej
lighed til at danne sig et lille Indtryk af Landets 
Storhed og Skønhed og maaske begynde at forstaa 
en Smule af, hvorfor alle, der tidligere havde været 
i Landet, saa ofte længes tilbage. 

Det fine Ansigt, som Vejret viste os ved Ankom
sten, holdt sig desværre ikke saa længe, for efter at 
vi var kommet over Julianehaabsbugten i ret diset 
Vejr, kom Taagen, saa Landet var skjult, lige til vi 
kom indenfor i Godthaabs Skærgaard. 

Til Gengæld lettede Taagen her og gav efter for det 
mest straalende Solskin; og vi saa saaledes vor første 
Havn i Grønland som en SkØnhedsaabenbaring, 

Husene med alle deres mange, dejlige Farver, saa 
ganske vist smaa og ubetydelige ud paa Baggrund 
af Sadelen, Godthaabsfjordens smukkeste Fjeld, men 
vi vidste jo alle, at Landet er stort, saa stort, at 
Mennesket, med alt, hvad det foretager sig, maa synes 
ganske ubetydeligt i Forhold. 

Velkomst paa V. J.-Dagen 

Overalt vajede Dannebrog, baade store officielle 
Splitflag og smaa Flag paa GrØnlænderhusenes Flag
stænger, og det er et af de mest betagende Syn, cl.er 
kan møde en Dansk. Det varmer om Hjertet i saa 
stærk en Grad, at man skal have oplevet det for at 
forstaa det rigtigt. 

Da der blev saluteret fra Kolonien - en Salut af 
større Dimensioner end de normale 3 Skud - blev 
det hele saa overvældende for mange af os at vi 
fik Taarer i Øjnene. ' 

Den officielle Velkomstkommission, der i Grønland 
ofte er større end andre Steder, var maaske i Aar 

større end nogensinde, idet baade en amerikansk. og 
en canadisle- K.onsul havde sluttet sig til den, kom 
om Bord. Og den hyggelige Stemning, som saa godt 
som altid findes ved slige Lejligheder i Grønland, 
var straks til Stede i endda forstærket Grad. 

Da vi efterhaanden kom i Land, var der Festdag, 
dog ikke alene paa Grund af Opmaalingsskibets An
komst; man fejrede V. J.-Dagen som almindelig Fest
dag. Derfor var der nok mange flere paa Vejen fra 
Skibshavnen til Kolonien end det normalt plejer at 
være Tilfældet. Enkelte af os fik smaa Blomster
buketter af Pigerne - Blomster, der kom fra de 
hjemlige Potteplanter, og derfor er saa meget mere 
dyrebare. Andre, nej alle, blev bestormet af smaa, 
smilende, sortøjede Unger, som Ønskede at gaa med 
os i Haanden, og det er jo noget, man ikke kan sige 
Nej til ret godt. 

Det var en Velkomst uden Sidestykke, og naar 
den bliver udpenslet saa meget, saa er det, fordi den 
er et Billede af, hvorledes Opmaalingsskibet blev 
modtaget overalt i Kolonierne. 

Den fØrste Aften havde Landsfogeden kaldt saa 
mange til Fest, som hans Hus kunde rumme. Der var 
godt med Hjerterum, baade for Danske og Grøn
lændere, og ved denne Lejlighed kunde det jo ikke 
gaa anderledes, end at der blev holdt adskillige Taler. 
Mangt og meget blev sagt om Forholdet mellem Dan
mark og Grønland; og de smukkeste Ord om dette 
SamhØrighedsforhold blev sagt af Grønlænderne, 
der tolkede deres Følelser som Danske; ogsaa ved 
denne Lejlighed blev der af og til knebet en Taare 
hist og her. 

Det er jo imidlertid klart, at i det ene Hus kunde 
ikke alle Opmaalingsskibets Landlovsgaster være med. 
Pladsen tillod det simpelthen ikke. Men der var 
næppe nogen, som ikke fØlte Velkomsten, og i Semi
nariets Gymnastiksal dansedes der paa Livet lØs -
i Dagens Anledning langt ud over den reglementerede 
Landlov. 

Under denne Dans mærkede jeg, at der var gaaet 
adskillige Aar, siden jeg sidst var i Landet, idet man 
havde ombyttet den gamle Harmonika og de gamle 
Polkaer med moderne Radiogrammofoner og ameri
kanske Jazzplader. Det havde, syntes jeg, taget lidt af 
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Grønlanrlsk FlyvPplarls, hvor AmPrikaTIPJ"n!'~ Pr i Fir>rrl 
med at rejse Staalskelettet til en Kæmpehangar, 

Hyggen, til Gengæld er det knapt saa anstrengende 
som tidligere. 

I Betragtning af at der var tilmaalt os en Maaned 
til at naa fra Kap Farvel til Upernivik og tilbage med 
Besøg i 11 Kolonisteder og mindst 2 af de amerikan
ske Anlæg, var der jo ikke megen Tid til hver enkelt 
Havn, og vi maatte derfor haste videre. Men som alt 
nævnt var Modtagelsen straalende allevegne med 
flagpyntede Landingsbroer, Flagalleer enkelte Steder, 
og i Umanak, en af Grønlands skønneste Kolonier, 
hvor der ikke havde været noget større dansk Skib 
under alle Krigsaarene, blev vi foruden den obligate 
Kanonsalut paa 3 Skud modtaget med Korsang af 
mindst 50 Grønlændere. Det vil føre for vidt at gaa 
i Detailler om alt dette, men jeg haaber, man vil 
kunne forstaa, at det nærmest formede sig som et 
Triumftog. 

Et lille Eksempel fortjener dog at nævnes særlig: 
Vi gik til Ankers ud for et lille Udsted paa Diskoøen, 
som hedder Skansen - i Parentes bemærket skete 
dette, fordi man der faar de dejligste Laks, baade 
røgede og friskfangede, og det syntes jeg, vor Besæt
ning burde have Lov at stifte Bekendtskab med. 

Officerer fra »Hejmdal« med Grønlænderbørn. 
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Næppe var Ankret i Bund, fØr en 
J alle med 5 Grønlændere kom roende 
med et alt for stort Dannebrogsflag 
a(!tPr, orr cln ciP kom 10 MPtPr frn Rlri
bet, holdt de op at ro og udbragte gan
ske ellevilde af Glæde et Leve for Ski
bet; da de kom om Bord, var de helt 
ude af det af Glæde over at se det 
danske Skib igen. Vi gik i Land og 
fandt samtlige Stedets Beboere forsam
lede paa Stranden og maatte hele Ra
den rundt og trykke dem i Haanden og 
klappe alle de smaa BØrn paa Kinden; 
det gØr man gerne, naar man kun ser 
1:,milemle ug gla<le Mennei:;ker om sig. 

Amerilkane1·ne 

Paa Nedrejsen fra Upernivik gik Tu
ren bl. a. ind til den første af de ame
rikanske Flyvebaser, vi skulde besøge 
paa Hejsen. Denne ligger i Bunden af 
Søndre Strømfjord midt imellem Hol

steinsborg og Sukkertoppen. En Fjord paa Grønland 
taaler ingen Sammenligning med vore Fjorde i Dan
mark. Dimensionerne er af en ganske anden Art. søn
dre Strømfjord er saaledes ca. 100 SØmil lang fra 
Yderenden til dens Bund, og den nærmeste Bebyg
gelse fra den amerikanske Base ligger ca. 120 Sømil 
borte, svarende til Afstanden ad søvejen Nord om 
Sjælland fra København til Aarhus. Basen ligger alt
saa, som man ser, svært isoleret. Selve Sejladsen op 
ad Fjorden var da ogsaa et Kapitel for sig af stor
slaaet Skønhed, som ikke lader sig beskrive i Ord. 

Vi var jo alle svært spændte paa at se det nye, 
som her var at finde i Grønland, og vore Forvent
ninger blev ingenlunde skuffede - tværtimod! 

Det Virker ganske mærkeligt midt i Ødemarken 
at blive stillet overfor en stor Barakby med Plads 
til et Par Tusinde Mand med Værksteder, brede Veje, 
elektrisk Belysning og Telefonmaster, Automobiler 
og store - virkelig store - Kraner paa LarvefØdder 
etc. etc. 

Mindre bliver ens Forbavselse ikke, naar man der
efter faar nt vide, at dette kun er Begyndelsen; -man 
ser, alt imedens man kØrer i en stor, moderne Vogn 

»Hejmdal« i en grønlandsk Fjord, 



ad en bred, asfalteret Landevej, der strækker sig ca. 
15 km ind i Landet, at der, hvor Vejen ender, ligger 
fØrst Flyvepladsen og' en By, næsten større end den 
ved Havnen. Amerikanerne har her ude, langt fra 
Civilisationen, sØgt at skabe de bedst mulige Forhold 
for deres Soldater. Alt findes her, lige fra det sclv
fØlgelige Hospital til Sportshal af Kæmpedimensioner, 
et Par Biografteatre, hvoraf det mindste, som man 
rynkede lidt paa Næsen af paa Grund af StØITelsen, 
kun havde 250 Pladser. Det er umuligt at komme 
ind paa alle de Ting, som fandtes, - det virkede 
næsten som et Eventyr fra 1001 Nat paa Baggrund af 
Omgivelserne. 

Vi blev alle, fra øverst til nederst, modtaget med 
den største og mest hjertelige Venlighed, og Ameri
kanernes Hjælpsomhed kendte ingen Grænser. Land
lovsgasterne kom om Bord belæssede med Gaver af 
forskellig Art og var alle meget glade for Besøget. 

Det samme Billede saa vi paa det største af de 
amerikanske Anlæg i Skovfjo-rden i Julianehaabs 
Distrikt lige over for Erik den RØdes gamle Residens. 
Blot var alt her af langt større Format. Ved denne 
Base var det muligt at gaa til Kaj, hvad man jo ellers 
ikke er vant til i Grønland, og her gik der Rutebil 
fra Havnen til Flyvepladsen; man- behøvede blot at 
stoppe den for at komme med. Ogsaa her blev vi 
mødt med den samme umaadelige Elskværdighed, 
selv om Besætningen nok druknede noget mere j 
Mængden. 

Det danske Styre og dets Ide fuldt ud respekteret 

Vi har vel alle herhjemme været nervøse for, hvor
ledes den amerikanske Indflydelse vilde gøre sig 
gældende paa den grØnlandske Befolkning. 

Lad det være sagt med det samme, man mærkede 
den ikke i Kolonierne, maaske med Undtagelse af 

Julianehaab, hvor et stort Salg til gode Priser af 
Husflid har skabt større Pengerigelighed, end man 
kendte fØr Krigen. Amerikanerne har i alle Retnin
ger respekteret det danske Styre og den Ide, der lig
ger til Grund derfor. De holdt sig for sig selv, og 
det kun man næppe være dem taknemmelig nok for, 
ikke alene for vor egen, men ogsaa for GrØnlændernes 
Skyld. 

Noget andet er, at den indfØdte Befolkning for 
store Omraaders Vedkommende er vaagnet op til 
større Forstaaelse af Arbejdets Værdi. De har jo 
maattet klare Skærene selv i disse Aar, og har gjort 
det godt, takket være et klogt gennemført Styre af 
danske Embedsmænd, der har forstaaet Værdien af 
hurtigt at kunne tage de nØdvendige Beslutninger. 

I Dag fØler Grønlænderen sig som Dansk, maaske 
mere end nogensinde tidligere, hvad man ser de 
smukkeste Beviser paa allevegne. BI. a. har den ind
fØdte Befolkning paa eget Initiativ ved Sukkertoppen 
opstillet en Mindesten, hvorpaa kun findes 2 kors
lagte Dannebrogsflag og Im;kriptionen: »4. Maj 1945<<. 

Man maa haabe, at vi herhjemme tilfulde maa 
forstaa Betydningen af dette og handle derefter, at 
vi maa forstaa, at Grønland er en Del af Danmark, 
som ikke bØr tilsidesættes. Vel er Landet, som a1t 
ligger i Dag, ikke nogen Guldgrube, men paa den 
anden Side betyder det ingenlunde nogen Belast
ning. 

• 

Alt i alt blev dette Gensyn med Grønland for os 
alle i Opmaalingsskibet en Oplevelse, som det kun 
times En at faa en eneste Gang i sit Liv. - Vi 
maa haabe, at lidt af den samme Oplevelsens Glæde 
maa være efterladt hos den indfødte Befolkning, som 
hvert enkelt Sted kun saa det danske Orlogsskib i 
faa Timer. 

Amerikansk Oprydning efter Luftbombardementet af den tyske 
Basis i Hansabugten, Sabineøen, Østgrønland. 
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DET BRITISKE HJEMMEVÆRN -HOME GUAI 
Home guard ligger under det britiske Krigsministerium og besta, 
Mænrl fra alle Samfundsklasser, som under Krigen lod sig udda 
til Hjemlandets Forsvar. Disse Fotos viser noget af det, de besl 
tiger sig med. Home guard uddannes til at kunne bruge alle r 
derne Vaaben fra Rifler til Antiluftskyts. Industrien og Jernbam 
organiserer deres egne Afdelinger. Home guard har taget sin , 
baade paa langs og paa tværs af Storbritanien, fra de beredne 
truljer langs Klipperne til Hurtigbaadene i de territoriale Farva, 
Titusinde af Mænd var til enhver Tid beredt til at bekæmpe 
Invasionshær. 



1. En home guard-Mand. 

2. Hurfigbaads-Patrulje. 

3. Fabriksværnet holder Øvelse. 

4. Vagttjeneste fil Hest. 

5. Motorordonnanser i vanskeligt Terræn. 

6, Spærreild under Luftangreb. 

7. Home guard Antiluftbatteri med Multi
Raketkanonen, 



Nedspring af 
Skrænten ved Arnagel'. 

AF OBERSTLØJTNANT OTTO OLSEN 

BORNHOLMS VÆRN! Der er Fanfare over Navnet, 
der er Klang og Kraft. Det er den eneste af vore 
Afdelinger, der har et Navn; ellers maa de nøjes 
med et »4. Bataillon« eller »7. Regiment«, endskønt 
disse Enheder lige saa godt kunde have virkelige 
Navne. Ikke desto mindre: naar vi i gamle Dage 
nævnte »B0rnholms Værn« eller »Bornholms Væb
ning«, saa trak vi lidt paa Smilebaandet. Man fore
stillede sig noget med Leer og HØtyve, lidt Høstgilde 
i Kroen, en Romtoddy med dobbelt Væge og kun 
meget lidt Tjeneste. Man regnede i hvert Fald ikke 
med Bornholms Forsvar; og noget alvorligt til Øens 
Forsvar har da heller ikke været gjort fra Regerin
gens Side i meget lang Tid. Nok indsaa man Øens 
store strategiske Betydning, men man har antagelig 
regnet med, at et virkeligt effektivt Forsvar af Klip
peøen kunde vi ikke præstere. 

Et effektivt Forsvar er imidlertid som bekendt 
afhængigt af adskillige Faktorer, dog fØrst og sidst 
af en Befolknings Vilje til at yde den Indsats, som 
et Værn kræver; og her har vi intet at sige Born
holmerne paa. Med usædvanlig Uforfærdethed har 
denne lille Del af vort Folk taget Kampen op mod 
langt overlegne Fjender, og med usvigelig Trofast
hed har de holdt fast ved vort gamle Fædreland. -
Havde dette ikke været Tilfældet, saa havde Born
holm næppe været dansk i Dag. 

Endnu et godt Stykke Tid, fØr det øvrige Dan
mark havde en Absalon, havde Bornholm en Egil, 
der viste Venderne Vintervejen. Paa Bornholm fØd
tes Mænd som Bue den DigrP., Si.au.rd. Ka.a.hP. og 
Vagn Aagesen. Om Viljen til Værn vidner endvidere 
de talrige Borge fra gammel Tid. Ikke mindre end 
6 Folkeborge og adskillige Langvolde findes fordelt 
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paa Øen. Og Bautastene, Runestene og Helleristnin
ger fortæller os om en stolt og stærk Folkerace. 

Bornholms Kamp kender vi mest fra den 2. Sven
skekrig; og den bØr ogsaa huskes som et stolt og 
straalende Eksempel paa et tappert Folks Kamp mod 
Overmagten. Mindre kendt, men mindst lige saa be
tydningsfuld og ikke mindre gloriøs, er Bornholmer
nes Kamp med Svenskerne i Syvaarskrigen, hvor 
Svenskerne Gang paa Gang overfaldt Øen uden at 
opnaa noget virkeligt Resultat. 

Bornholm forblev dansk og kan fornemmeligt takke 
sin egen Forsvarsvilje derfor. 

Christian den 4. oprettede den nationale Milits i 
Danmark. Bornholms Milits oprettedes 1613 - og 
denne Ordning varede til 1867. Bornholmerne skulde 
ikke »tjene« udenfor Øen, dog var en af de tapreste 
Soldater, Danmark nogensinde har haft, fra Born
holms Milits, nemlig Løjtnant Anker, den berømte 
Forsvarer af Skanse 2 paa DybbØl 1864. 

Nogen Vurdering af Militsens militære Værdi skal 
ikke forsøges her, men Linietropper i moderne For
stand var det i hvert Fald ikke. Linietropper fik: 
Bornholm heller ikke fra 1867 til 1945. Bornholms 
sønner sendtes til Garnisonerne i det Øvrige Land 
for at uddannes. De, der vendte tilbage til Øen, blev 
derefter indrulleret i Bornholms Væbning, som nær
mest var at sammenligne med, hvad vi i Dag for
staar ved en Reserveafdeling. 

* 
Det maa derfor betragtes som en usædvanlig Begi-

wmhed i Bornholms militære Historie, at der den 12. 
August - Anno Domino 1945 - blev forlagt et 
Rekrutkompagni, altsaa et Liniekompagni, fra Sjæl
land til Bornholm. 



Maaske bØr man deraf udlede, at nu skal der 
Gang i Bornholms Forsvar. Saaledes udleder i hvert 
Fald Bornholms Befolkning det. Jeg har talt med 
adskillige Bornholmere, som jeg er truffet paa untfor 
Øvelser, om dette SpØrgsmaal, og de udtrykker alle 
deres udelte Glæde over den Vending, Sagerne har 
taget. Der er utvivlsomt en fast Vilje til at værne 
Øen, en stærkere Fol'svarsvilje, end man ellers træf
fer, og deres Samfølelse ved vort fælles Fædreland 
har de flere Gange givet stærke Beviser for. Det 
bornholmske Folk er »af en egen Genic« - en Ven
ding, man træffer i gamle Skrivelser - og det er 
sandt; dette Sindelag er stærkt, det er et Folk, der 
er værd at uddanne til Soldater. 

De Rekrutter, som ovenomtalte Kompagni bestaar 
af, havde siden 18. Juli været til Uddannelse ved 
forskellige sjællandske Afdelinger, og omend de elsker 
deres lille KlippeØ, var de dog kede af, at de saa 
hurtigt skulde hjem. Militærtjenesten har siden 1867 
været Bornholmernes store Oplevelse, thi navnlig 
tidligere var det kun et Mindretal af Øan3 Ung 
dom, der i andet Ærinde kom uden for Øen. M. K. 
Zahrtnuinn, Bornholms Historiker, skriver i sin Bog 
»Borringholmerns Historiebog«: - - - 6. Juli 1867 
(Militsens Afskaffelse og den nye Hærlovs Ikraft
træden) kan sættes som den Dag, da Borringholm 
fra at kiles ind i et tomt Hjørne af Danmarkskortet 
rykkede ind paa sin tilbØrlige Plads i Moderlandet.« 
Zahrtmann taler i samme Forbindelse om »Gennem
brud til Nytid«. Samme Opfattelse synes stadig at 
raade blandt Bornholmerne, thi overalt hører man 
Folk udtale, at det er yderst uheldigt, at det Kultur
gode, som Uddannelsen paa Sjælland er, skal tages 
bort fra den unge Bornholmer. 

Om end man meget vel kan forstaa denne Ind
stilling, saa kan man dog fra militær Side ikke sam
stemme paa dette Punkt. For det fØrste er Samkvem
met med det Øvrige Land langt mere livligt i Dag 
end det tidligere var, saa man knapt mere kan tale om 
en isoleret Beliggenhed for Bornholm. Højskoler 
»ovre« besøges livligt af den bornholmske Bonde-

Maskinpistolskydning 
paa Stranden 
""'d Amager. 

ungdom, og enhver, der har »Udlængsel«, vil let 
kunde faa et eller flere Aars Ophold ved at arbejde 
i sin Haandtering, hvor i Landet han Ønsker det. 
»Bohovot-i for en Milit.:r>rtjflnP.ste »ovre« PT saaledes 
ikke til Stede i samme Grad som tidligere. 

Dernæst det rent militære: Bornholm skal - i hvert 
Fald i Hovedsagen - forsvares af Bornholmere. Men 
de bØr dog naturligt uddannes i det Terræn, hvor 
de skal kæmpe. Dette skulde synes saa umiddelbart 
indlysende, at nærmere Kommentarer er overflØdige. 
Endvidere: De Befalingsmænd, der stationeres her
ovre, skal kende Øens Mandskab. Hvorledes skal den 
rette Kontakt komme i Stand, hvis man aldrig ser det 
Mandskab, man skal kæmpe med. Og hvorledes skal 
den rette Kontakt med Øens civile Befolkmng og 
med Hjemmeværnet komme til Stede, hvis Befalings
mændene ikke faar Øens SØnner at arbejde med. 
Bornholms Forsvar maa hvile paa intimt Samarbejde 
mellem alle paa Øen værende Kræfter hvorfor Gar
nison og Befolkning med hver Dag maa knyttes fastere 
sammen. 

Rekrutterne kan altsaa, omend uden at juble, kom
me tilbage til deres Ø for at uddannes her. Kaserner 
haves jo ikke, men da Statsungdomslejren stod tom, 
blev Kompagniet indkvarteret her. Det er en Barak
lejr af Træ med Plads til ca. 100 Mand. Lejren er 
fortrinligt indrettet efter samme System som Statens 
øvrige Ungdomslejre. Der er ialt 4 paralleltliggende 
Barakker; de to midterste til Indkvartering og de to 
yderste henholdsvis til Kostforplejning, Samlingsstue 
i den ene og Toiletter, Baderum, SlØjdrum m. v. i den 
anden. Alle Barakkerne er forbundne med en lukket 
Gang. Belægningsstuerne med Plads til 8 Mand i 
hver, hver Mand sit faste Klædeskab og desuden 10 
Skabe til Rekylgeværer o. 1., et lille Bord og nogle 
Stole i hver Belægningsstue. Der haves en fortrinlig 
Gymnastiksal med Plads til ca. 60 Mand. 

Øvelsesplads er det skralt med, der haves kun en 
Fodboldplads, og det kan jo nok knibe med at variere 
de taktiske Situationer paa dette Omraade. Lejren 
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Rekrut Nr. 20, Juul, 
Storsabotør fm HOLGER DANSKE og en af Kompagniets 

fineste Maskinpistolskytter. 

ligger imidlertid lige op ad Almindingen Skov, smaa 
4 km Nord for Aakirkeby og omgivet paa alle Sider 
af Aakirkeby Plantage. Vi har derfor en Skov paa 
henved 55 km2 at tumle os i, saa Skovkamp kan vi 
i det mindste faa lært, og det kunde være af afgø
rende Betydning for bornholmske Tropper. Almin
dingen o,g de tilstØdende Plantager er noget ganske 
enestestaaende pragtfuldt og storslaaet. Enhver Natur
elsker maa begejstres over dette Terræn, vidtstrakt, 
storslaaet og varieret. Her kan drives Terrænsport 
som ingen andre Steder i Landet. Sikke Forhindrin
ger. Hvor i Landet finder man en lodret Skrænt paa 
over 30 m at kravle op eller nedad, en »Gammel
borg<<S næsten lige saa vanskelige Volde at forcere, 
Kløfter, som nok skal faa det til at »gippe« i En, 
naar man balancerer over en tynd Granstamme, Lyng
bakker, som er praktisk talt uden Holdepunkter og 
enestaaende i deres Skønhed, gamle Vejspor fra den 
ældre Middelalder, som skærer sig dybt i Landets 
Ryg og med, enkelte »Varper« (smaa Stendynger), som 
viste Vej, dengang HØjlyngen ikke var Skov, men 
udstrakt Hede. Jo, her kan dyrkes Terrænsport, og 
denne Idræt bliver da ogsaa dyrket med Flid og 
Kappestrid. En Gang om Ugen bliver Rekrutterne 
sluppet lØs i Skoven, og saa er de ikke lette at genne. 
Forleden havde de en Tur paa 20 km i en »Saat«, 
og den genmimfØrte de alle med Bravour. Rekrut
te1·ne er selv Patruljeførere og meget dygtige til at 
finde Vej. Og Forhindringer gaar de til med et geval
digt Skub. For nogen Tid siden fandt jeg en bred 
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Grøft med et Pigtraadshegn i Midten, modsatte Breci 
noget lavere liggende og bl.Ød. Jeg var egentlig for
beredt paa, at Mandskabet vilde hytte sig lidt ved 
at springe over. Saa tog jeg Kompagniet hen og 
sagde: » Vi skal springe over den Grøft,« stort mere 
fik jeg ikke sagt, sua var de fire fØrste startet og 
over GrØften, og kort efter var de andre fulgt efter, 
nogle med en vaad »Sok« og enkelte havnede midt 
i Pløret, men jeg vil se den bornholmske Soldat, der 
er bange for »Pløre og Skidt«. Jeg maa i denne For
bindelse nævne Skrænten ved Amager Strand hvor 
vi øver Nedspring, og hvor mange lander 8-9 1Meter 
lavere end Afsættet. Terrænsport vil i Løbet af faa 
Aar blive Bornholms Nationalidræt. Rekrutterne bli
ver uddannet, saa de kan virke som Instruktører, 
naar de bliver hjemsendt, og i LØbet af faa Aar 
samles hele Bornholms mandlige Ungdom hver anden 
SØndag til Terrænsport i Almindingen - saa har vi 
Kontakten mellem Hær og Folk. 

Da vi mangler Øvelsesplads og jo dog ikke kan 
uddanne Mandskabet i Skoven alene, maa vi ud at 
træde paa Folks Marker. Og her viser Bornholmerne 
sig uhyre ilnØdekonunende. Rend bare paa vore Mar
ker, men skaan saa vidt muligt vor Vinterhvede, 
siger de. Vi har derfor endnu kunnet klare SpØrgs
maalet om Øvelsespladser, men alligevel vil denne 
Mangel i Længden blive følelig. 

Omend lidt afsides beliggende udlaanes Gymnastik
salen til Aakirkeby Idrætsforening 4 Aftener om Ugen 
til Gymnastik og Brydning, heri tager Rekruterne 
Del, ligesom vi ogsaa i Fritiden har nogen Træning 
til Idrætsmærket. 

Ca. en Gang hver 14. Dag holder vi Kompagni
aften; fØrst med Foredrag eller Underholdning, der
efter med Kaffedrikning og Sang. En enkelt Aften 
har vi Egnens Befolkning med til en saadan Aften. 
Sang dyrkes flittigt, det er en Fornøjelse at høre 
Rekrutterne synge. Skade at Soldatersangbogen er 
saa lille. 

Et lille og sluttet Selskab danner Bornholms Værns 
Rekrutkompagni, boende midt paa Øen og næsten 
midt i Skoven. Men gennem de enkelte Rekrutter med 
Forbindelse til Hjemmene i alle Dele af Øen og der
med med den stærkeste Forbindelse mellem Folk og 
Værn. 

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf/,:tø 
Guldfrækkerief 



PAA VAGT 
LANGS GRÆNSEN 

R egnen og Blæsten er allerede begyndt at svøbe sit 
graakolde Slud om de sØnderjydske Skovkupler, 

der kranser Flensborg Fjord. Den staar som en Dis 
over den gamle Grænsebys fjerne Silhouet og fejer 
hen over Skelbækkens og Vidaaens flade Land som 
hvirvlende Skypumper, der jager hinanden i Efter
aarets Dødedans. 

Men op ad Dagen kan Solen endnu faa Magt, Saa 
spredes Sluddet og bliver til roligt dragende Skyer 
under en gennemsigtig, perlemorsbleg Himmel. Luf
ten er klar som klingert Krystal. Ude mod Vest 
pletter Kvægets hvidel rØde og gule Farveklatter de 
vidtstrakte grønne Marker, der kantes af Læbælternes 
og Plantagernes sorttakkede Silhouetter; og mod Øst 
forgylder det blege Sollys endnu en Gang Efteraars
lØvets dØende Pragt, saa Skovtoppenes farvesprag
lende Kaskader vælter sig ned mod de blinkende 
BØlger i Flensborg Fjord. 

Paa DybbØL Banke suser den hvide MØlles Vinger 
over Krigergrave og det sprængte tyske Sejrs-Monu
ment. Bovs slanke Kirkespir vogter andre, stolte Min
der om dansk Soldaterdaad, lige overfor de Bakker, 
der skjuler Krigergravene paa Flensborg Kirkegaard. 
Under sine ensomme Broer mumler Vidaaens Bøl
ger om Trofasthed og Offervilje, hvadenten Landet 
var tysk eller dansk. - Og hvad enten man staar 
i Sol og Vind paa een af Østlandets Bakketoppe, 
eller man strider sig frem gennem den regnfyldte 
Blæst paa et ensomt Marsk-Dige er det, som om 
man fornemmer Suset af de Vingeslag, der bar og 
bærer Danmarks Skæbne. Men samtidig fØler man 

N cdkørsel til 
Grænsekommandoets 
Hovedkvarter 
i Kollund. 

bag sig sit Folks Vilje til Livet stærkere end noget 
andet Sted i vort Land; for her stred det trods alt1 

hver Gang, der blev kaldt. Her udgød dansk Ung
dom endnu den 9. April sit Blod for Danmark, uden 
at spørge om det nyttede. Og der mod Syd bor stadig 
de danske, hvem vi har lovet, at de ikke skal blive 
glemt. • 

Derfor er der ogsaa en egen Holdning over de dan
ske Soldater, der ligger paa Vagt i de tarvelige 
Træhytter ude i Grænsestenenes tynde Linie. De er 
ikke alt for tilfredse, hverken med Indkvarterings
forholdene eller med at være blevet taget bort fra 
Garnisonerne i deres Hjemegn. De er ogsaa lidt trætte 
af den evindelige Vagttjeneste; for de er saa faa, at 
der for mange af dem ikke er mere end 24 Timer 
mellem hver DØgn-Vagt. Men de fØler Grænselandets 
Atmosfære om sig. De fØler, at de gØr Gavn, og med 
deres gode Vilje slipper ingen af de lyssky Folk, der 
sniger sig frem mod Grænsestenene, igennem. Derfor 
er der ogsaa et Forhold mellem Befalingsmænd og 
Mandskab, der i særlig Grad gør dem til Kammerater, 
hver paa sin Plads, baade i og udenfor Tjenesten. Og 
derfor er egentlige disciplinerede Forseelser sjældne. 

Grænsekommandoet staar under Kommando af 
Chefen for 2. Regiment, Oberst Have og bestod ind
til 1. November af genindkaldte Folk fra 13. Bat!., 
Livgarden og Fodfolkspionererne, ialt ca. 1000 Mand. 
Nu er det Rekrutterne fra den 18. Juli, der har over
taget Jobbet. De har ikke de genindkaldtes Indle
velse i Disciplin og Soldateraand, thi dette er umu-
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'AA VAGT 
Vagthytte Vest for Krusaa. 

Samlings- og Spisestue i en af 
, nye Barakker. Soldaterne gør, 
·ad de kan, for at pynte op. 

Muddermaskinen er kongelig 
.nsk Kaserne, 

Gendarm,w orr SoJaat<ir etnni·Vost 
d Flensborg Fjord (Rinkenæs). 

Soldater og Gendarmer arbejder 
dt onnunen og forurlver l!'r!Wlen 
a bedste Maade. Her konkul'• 
rer en Garder og en Gendarm 
:l Sæd. 
Soldater og Gendarmer arbejder 

rnmen i Rudbøl. De to Mand 
,ar paa een af de Grænsestene, 
r gaar paa langs gennem Lands-

LANGS GRÆNSEN 
bygaden, saaledes at den ene Side 
e~ tysk, den anden dansk. 

7) Postfrit Mandskab med »Hus
katten« paa Vagt ved Sønderhav. 

8) Soldateme visiterer tyske Flygt
ninge ved Krusaa. 

9) Fra skjulte Telefoner kan Pa
truljeme ringe ind til Vagten. 

10) Endnu den 12. Oktober boede 
Posten paa Rønshoved i Telt - 48 
Timer ad .Gangen. 

11) Paa Post ved Vidaaen. 

12) Disse Billeder er iotograferet 
af »Soldaterfotografen« Th. Chri• 
stensen, der er kendt af enhvei·, 
der hm· gjo1 l Tjeneste Syd fol' 
Kongeaaen. 
13) Eksercits mellem Vagterne. 

14) Tæpper inddraget fra de tyske 
Flygtninge ved Krusaa. 

15) li'elttjeneste ved Kobbermøllen. 
I Baggrnnden Vagtteltet. 



ligt efter kun tre Maaneders Uddannelse. Men deres 
Befalingsmænd venter alligevel, at de kan klare den 
moralske BelasLning, som det. er ustandseligt at 
maatte trække paa Vagt uden Ekcersitsens og Felt
tjenestens Stimulans, lige saa godt som deres ældre 
Kammerater. 

Under et Besøg langs Grænsen lige fØr Hjemsen
delsen fik vi et stærkt Indtryk af den udmærkede 
Maade, hvorpaa Mandskabet og deres Befalingsmænd 
greb Sagen an. Der var godt Humør ude paa de en
somme Poster, og der blev gjort, hvad gøres kunde 
for at skabe Afveksling og Indhold i den knapt til
maalte Fritid. 

»Jo,« sagde Nr. 136 Pedersen ved 13. Batl.s !.·Kom
pagni. » Vi gør, hvad vi kan, og baade vore Officerer 
og »Folk og Værn« hjælper os paa bedste Maade. -
Her er vi endda saa heldige, at vi bor paa Ringenæs 
Forsamlingshus, hvor der tillige er Bibliotek, - og 
det benytter vi os af. I de sidste 11 Dage har der 
saaledes været 99 Udlaan til Kompagni~ts 130 Mand; 
og selv om vi nu skal ud i den Baraklejr, der er 
under Opførelse, skal Forbindelsen nok blive holdt. 
Der er allerede planlagt et Samarbejde og forleden 
var to af Kammeraterne, Nr. 18, der er Lærer, og 555 
med til et Biblioteksmøde i Aabenraa. - Det skete 
jo naturligvis mest med Henblik paa vore Efterføl
gere, og de kan samtidig glæde sig til den Fritids
undervisning, som »Folk og Værn« nu vil sætte i 
Gang. For Resten tror jeg - men det er altsaa min 
rent personlige Mening - at man skulde lade Solda
terne betale et eller andet lille BelØb for Deltagelse 
i Fritidsundervisningen. Det vilde binde dem mere 
og ogsaa ligesom lægge det hele op i et andet Plan.« 

Posterne staar hele Vejen langs Flensborg Fjord, 
een staar endda ude paa Store Oksø, og deres Lys

, kastere hjælper til med at hindre Forsøg paa illegal 
Trafik over Fjorden. Det giver lange og trælse Vag
terJ kun nu og da isprængt spændende Episoder i 
de mØrke Nætter. Og Soldaterne misunder ofte deres 
Kammerater inde ved Krusaa, paa Hovedvejen fra 
Aabenraa til Flensborg. · 

Her passerer den ene store Flok af tyske Flygtninge 
efter den anden, og alle deres Pakker, saavel som de 
selv, bliver grundigt visiteret af de danske Soldater. 
Men forøvrigt sker der meget andet. Under vort Be
søg passerede saaledes en hollandsk Konvoj, bestaa
ende af 250 Frihedskæmpere og 100 Husmødre, der 
havde været paa 3 Maaneders Besøg i Danmark. 

Det er imidlertid som oftest længere vest paa, ude i 
Terrainet, hvor: Soldaternes Poster og Patruljer veksler 
hele Vejen fra Krusaa til Højer Sluse, at de egentlige 
MØrkemænd sØger at luske igennem; og de svarer 
ofte med skarpt, naar de raabes an. Dette Spil begyn
der allerede umiddelbart vest for Krusaa, hvor MØHe
søen strækker sig frem for.an Bov; men Soldaterne 
er paa deres Post, og Kompagniet her har alene ind
bragt 38 Fanger. Under en saadan Episode fors.øgte 
f. Eks. 3 Mand og 1 Kvinde fra Faarhuslejren at 
komme ned i Tyskland. Da de blev opdaget, lystrede 
de ikke Ordre, hvorfor Posten skØd. Een Mand blev 
dræbt, een standsede op og blev taget1 de andre 
flygtede vest paa, - lige i Armene paa Garden, der 
staar V agt der. 
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Den havde en Front i Fugleflugtslinie paa 36 Kilo
meter og skulde klare sit Arbejde med 600 Mand, -
et stort Krav selv om 'f'P.rraienet derude begynder 
at blive fladt og overskueligt for til sidst at gaa 
over i Marsk. Vagtstyrkerne ligger derfor ved de 
faa elendige Veje, der mellem Gærderne fører over 
Grænsen; og mellem dem gaar der saa Patruljer, der 
ved Hjæ1p af udlagte Telefoner hele Tiden kan holde 
Forbindelse ind til den faste Post. 

Herude ligger de nye Baraklejre ofte paa den n_øgne 
Mark, uden Ly for Vinterstormene; og megen Kom
fort kommer de ikke til at byde paa. Mange af Ba
rakkerne er oprindelige tyske, og det har taget Tid at 
faa dem sendt herned; men de dobbelte Vægge kan 
sikkert holde Kulden ude, og man er ivrig efter at 
faa Rekrutterne indkvarteret i disse Lejre, saaledes 
at de Lokaliteter, der hidtil har maattet anvendes 
til Indkvartering, atter kan overgaa til civilt Brug. 

Een af disse Lokaliteter er i.øvrigt noget for sig. 
Det er en Mudderpram, som har været lagt op i 
Vid.aaen, lige ved Højer Sluse. Den er ikke kØn som 
Kaserne betragtet. Men den er lun og tæt; og Solda
terne var saa glade for den, at de bad om at faa Lov 
til at blive boende, da man s_øgte at skaffe dem et 
mere »passende» Kvarter. Nu skal Ejeren imidlertid 
selv bruge Prammen, og dermed er dens Dage som 
kongelig dansk Kaserne talte. 

Naar man taler om Grænsebevogtningen, maa vore 
lyseblaa Gendarmer imidlertid ikke glemmes. Det 
er jo dem, der har Jobbet til daglig, og det er kun 
i den nuværende ekstraordinære Situation, at Sol
daterne er kaldt til. Derfor arbejder Grænsegendar
merne og de militære Styrker ogsaa Haand i Haand. 
Deres Patruljer m_ødes og udveksler Oplysninger, og 
ved alle Grænseovergangene staar Gendarmerne paa 
Post sammen med deres værnepligtige Kammerater. 

De'.tc gælder ogsaa i den lille Marskby, Rudbøl, 
der sLi:kert er een af de mærkeligste Grænsebyer i 
Europa. Her ligger Grænsestenene nemlig midt ned 
gennem Landsbygaden, saaledes at Husene paa den 
ene Side ligger i Tyskland, paa den anden i Danmark, 
- ved Gadens sydlige Ende b_øjer Grænsen endda 
skarpt mod Vest og skærer en lille Have over i to 
Dele. 

Grænsekommandoet er en Verden for sig og dets 
særlige Arbejde, de lange Vagter ude i de ensomme 
Vagthytter, Ildkampene i de mØrke Nætter og Jag
ten paa OverlØbere Knytter Befalingsmænd og Mand
skab sammen paa samme Maade, som paa en Kamp
Front. Derfor har dette Værn for Grænslandet ogsaa 
sit særlige Mærke: Et Skjold med to springende 
L_øver. Det gaar igen overalt, paa Skærmene af Last
biler og Motorcykler, i Spise- og Samlingsstuer og 
paa Uniformens Overærme, hvor L_øverne er r_øde 
paa hvid Bund. 

Det er et Tegn, der bidrager sit til at skabe Korps
aand og Samfølelse hos hØi og lav. Det pynter paa 
den enkle Uniform og giver Ansvar hos den enkelte, 
fordi det viser, til hvilken Styrke, han hØrer, - gan
ske som Tilfældet er f. Eks. ved de britiske Tropper. 

I den ny danske Hær burde hvert Regiment paa 
samme Maade have sit Mærke. 



Fæstningen l V.est/aµtens Sa.nd 

N aar Vesterhavet i begsorte, stormfulde Nætter 
sætter sine Angreb an mod Vestkystens Klitter, 

eller naar det paa stille, solfyldte Dage lader sine bli
de Dønninger glide ind mod Kystens hvide Sand saa.:. 
ledes som Aarhundreder har oplevet det, er der i Dag 
kommet en ny Streg ind i det gamle Billede. 
Fra Skagen til Fan Ø er der digtet et Eventyr i 
Staal og Beton - et ondt og mørkt Eventyr - der 
har trukket en uhyggelig Fure hen over det vejr
bidte Landskab. Vestkysten er gennem Besættelsens 
5 Aar blevet ændret fra Badestrand til Fæstning. 

Hundreder og atter Hundreder af Kilometer 1ræk
ker de svære Pigtr.aadshegn sig frem og tilbage, sup-

Fig. 1. 

Af Kaptajnløjtnant E. Fisker 

pleret af stærke Betonmure - Antitanktrapper 
dybe Tankgrave og tonstunge Panserspærringer. 

Disse makabre Linier brydes af et Hundredetal af 
Betonbunkers, fra hvis tragtformede Gab Kanoner og 
Maskingeværer peger ud over Havet. Den ene væl
dige Radarstation efter den anden lØfter sit spinkle 
Antennenet mod Himlen, og har ganske udkonkurre
ret Fyrerne som Vestkystens Vartegn. 

Camouflagenettets utalte Titusinder af Kvadratme
ter har skabt det ene nye Klitparti efter det andet 
som et skjulende Dække over Stillingerne. 

Ilanddrevne Miner er altid at finde paa Stranden 
eller i Havstokken, ventende paa Minøren. Indtil for 
kort Tid siden var saavel Forstrand som Bagterræn 
oversaaet med et Utal af Minefelter, som dog nu er 
ryddet væk med Undtagelse af de mange, som Flyve
sandet har lagt sit skærmende Tæppe over. 

Ogsaa Skytset er delvis væk - det er sprængt eller 
, samlet ind til store Magasiner - men der er dog 

meget at se endnu, og det vil vare en rum Tid fØr 
det tyske BetonspØgelse hØrer op med at husere i 
den graa Klit. 

Den efterfølgende Billedrække - taget fra Skagen 
til Blaavand - skal fortælle lidt om det, der er og 
var, og om det Invasionen vilde have set. 

Længe fØr Kysten er i Sigte vilde Radars magi
ske Øje have sladret. - Paa Afstande over 100 km 
vilde Landgangsflaaden være rØbet uden Hensyn til 
MØrke, Taage, Regn eller Slud - intet kunde give 
Dækning for det Utal af Øjne, som fra Time til Time 
DØgnet rundt afsøgte Havomraadet. 

Den store Radarstation paa Fig. 1 præger Vest
kysten paa store Strækninger. Dens 25-30 Meter hØje 
Antennesystem kan drejes Horizonten rundt og sende 
sine EkkobØlger meget langt ud. Under dens Fod er 
der i KJ it.tPn hygget on vældig Detonlmuker med 
Maskincentral, Maalernm og Opholdsrum for Mand
skab. 

Der findes mange Typer af disse Stationer; men 
til den mere detaillerede Eftersøgning og FØlgning af 
Flyvemaskinerne er Radarstationen med den store 
Parabolskærm paa næste Billede den mest brugte 
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Fig. 3. 

Fig. 4. 

(Fig. 2). EkkobØlgerne udsendes her meget stærkt 
retningsbestemte, og Spejlet kan drejes i alle mulige 
Retninger. Disse Sh1tionPr Jrnn saalArlP.s være en glim
rende Støtte for Ledelsen af Jagerforsvaret, idet man 
paa Stationens Maaleplade har kunnet fØlge saavel 
egne, fra Flyvepladserne udsendte Maskiner, som de 
fjendtlige Indflyvende. Fra alle disse Stationer har 
Hovedcentralen inde i Landet været holdt under
rettet om Situationen pr. Telefon eller pr. Radio, 
saaledes at Status har kunnet foreligge saa at sige 
fra Sekund til Sekund. 

Langt væk fra Kysten - inde i Baglandet - støder 
vi paa mægtige Staalskeletter som paa Fig. 3. Disse 
- der har slugt Tusinder og atter Tusinder af Kilo
wat af vores dyrebare Strøm - har paa 200 til 300 
km kunnet spore Flyvemaskinegrupper, og gennem 
sine Observationer sætte mindre Anlæg paa Sporet. 
Der er mange forskellige Typer af denne Slags Stor
Anlæg, som har dannet et uigennemtrængeligt Net 
i Radardækningen af den jydske Halvø. 

Invasions-Flaaden har sat sin Kurs mod Skagerak 
- Radar har meldt og Hanstholms kæmpemæssige 
Kanoner begynder at røre paa sig. Paa Hansthohn 
er Nordeuropas største Kystfort placeret. 4 Stk. 38 cm 
Kanoner - 4 Stk. 17 cm - 8 Stk. 10,5 cm - 12 Stk. 
75 mm Luftværnskanoner samt et Utal af mindre 
Pjecer - Lyskasterbatterier - Lyttestationer - Ra
daranlæg og Flammekastere danner den Rede, som 
under Besættelsen bandt 4-5000 Mand! 

Hver 38 cm Kanon staar i sin vældige Bunker 
med Maskincentral - Opholdsrum til over 100 Mand, 
Badeværelser, elektriske KØkkener o. s. v. - alt i 
rustfrit Staal, Fliser og Fornikling. 

Det over 20 m lange Rør (Fig. 4) er »bevokset« 
med Marehalm og rager op af en enorm »Klit<<, der 
kan dreje 360° om sin egen Akse, hvad der ikke er 
noget ganske usædvanligt for Klitter i denne Egn. 

60 km kan Kanonen række maksimalt, og det er 
en Klump paa ikke mindre end 800 kg, der kastes 
ud paa denne Afstand. Med det paalidelige RadarØje 
har der været gode Muligheder for Træfning, :;elv 
saa langt ude! 

Vi gaar indenfor i den mægtige Kanonbunker -
den er flere Etager dyb - for at kaste et Blik paa 
den anden Ende af Kanonen. Billedet (Fig. 5) viser 
det imponerende Syn! 

Det er Kanonens Bagstykke vi ser. Den granvoksne 
Brigadesoldat ved Siden af giver et lille Begreb om 
Størrelsen. Alene dette lille Bagstykke vejer 110 Ton! 
Øverst til venstre i Billedet ser man et Glimt af Rør
ledningerne fra de hypermoderne Luftkonditionerings
anlæg, der findes overalt i Fæstningsværkerne. Hele 
Kanonens Betjening sker ad elektrisk Vej med Strøm
forsyning fra et Elektricitetsværk i hver Bunker, som 
er tilstrækkeligt stort til at forsyne en mindre Pro
vinsby med Strøm. Ved et Tryk paa en Knap drejer 
det hele sig rundt, og et Tryk paa en anden Knap 
hæver eller sænker det mange Hundrede Tons tunge 
Rør, som om det hele kun vejede faa kg. 

Ammunitionsmagasinet ligger i »nederste« Etage 
med Granaterne i eet Rum og de vældige Krudt
ladninger i et andet af Hensyn til Eksplosionsfaren. 



Fig. 6. 

Fig, 7. 

De 800 kg tunge Gutter transporteres op ved Hjælp 
af elektriske Elevatorer og yderligere Forsyninger 
glider med smaa elektriske Tog ind i Bunkeren fra 
et nærliggende Ammunitionsmagasin. I Ammunitions
rummene er der selvf,Ølgelig Centralvarme samt Køle
anlæg - Ammunitionen er lige saa fØlsom som et 
lille Barn. 

Vi forlader nu Kanonbunkeren og passerer ved 
Udgangen en lille underjordisk Have med Flisegulve, 
SØjler og Bænke - alt dækket af Camouflagenet, 
hvorigennem Solens Straaler spiller og fylder Per
golaen med det skØnneste Lys. 

Radarstationerne har meldt til Skytsets Komman
docentral, der ligger et lille Stykke nærmere Stran
den, indbygget i nok en kunstig Klit, og paa Vejen 
dertil passerer man denne underlige Genstand -
klædt i Marehalm - det er i al sin Simpelhed en 
ganske almindelig Benzintank plantet midt i det Øde 
Sand (Fig. 6). 

Kommandobunkeren er et Studie i alentykke Mure 
dybt nede i Jorden. Det indre er et Virvar af Telefo
ner, Radiostationer, komplicerede elektriske Kom
mandoinstrumenter og vældige Kortborde med alle 
Stillingens Skudfelter indlagt. Apparatet midt i Bil
ledet (Fig. 7) er et særdeles indviklet Regnemaski
neri, der ganske automatisk bearbejder alle de Maale
resultater, der er nødvendige for at rette Kanonerne. 

Kommandobunkeren staar i'Forbindelse med Radar
Pejlestationer, optiske Pejlestationer, Lydpejlestatio
ner og har Radioforbindelse med Flyvere, hvis det 
maatte være nØdvendigt - alt sammen for at vare
tage den kostbare Proces at sende 800 kg Staal og 
Sprængstof ud for at sprede DØd og Ødelæggelse. 
Da Tyskerne skabte disse vældige Anlæg, skaffede 
de sig dog samtidig en Flok af de haardeste Sabo
tører paa Halsen - Sabotører, som hverken Gestapo 
eller SS kunde knække: For S and, S a 1 tv and og 
BI æ s t hamrede dagligt lØs paa Stillingerne og ud
førte et Ødelæggelsesarbejde, som kun Hundreder 
af Mænds daglige Fuslen med Smørekande og Olic
klml kunde holde nogcnhmdr. i Ave. 

Svære Luftværnsbatterier har staaet Rede til at 
sende deres Spærreild mod de indflyvende Forma
tioner. 
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Fig. 8. 

Et andet Sted paa Kysten - som Hjælp for en 
saadan stor Luftværnsafdeling - finder vi denne 
svære Panserkuppel (Fig. 8) med sin indviklede Op-

DAGMAR EDQVIST 
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En intelligent og fængslende Kær
lighedsroman, der sætter Problemer 
under Debat. - Hovedpersonerne er 
en kvindelig Mediciner og Pacifist, 
ogen Løjtnantopfyldt af Begejstring 
for sit Kald. 
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bygning. Radar er Slagordet i den moderne Krigs 
Teknik, og dette Kommandotaarns Gitterværk er 
Antennen fra Radaranlæg til Luftværnsobservation. 
Anlægflt kan samtidigt styrP nPn ,;t.orc Af s t a 11 d a. 
m a a 1 er, der ligger i den vandrette Udbygning i 
Kuplen. Der staar Tusinder og atter Tusinder af gode 
danske Kroner bundet i alt dette Materiel! 

En af Vestkystens Perler - Ny minde gab -
er heller ikke gaaet Ram forbi. Fra Nymindcgab 
over H en n e til B 1 a av a n d var Klitterne under 
Besættelsen en Myretue af Mennesker og Materiel. 
Radarstationen (Fig. 9) i sin vældige Camouflage
klit er i Dag Vartegnet paa Nordfl,Øjen af denne 
Stilling. Kilometer efter Kilometer mod Syd, skærmet 
af Miner, Pigtraad og Tankspærringer følger den ene 
Betonbunker den anden, snart svære Kanonkasse
matter, snart Fodfolksstillinger med Maskingeværer 
og Morterer. 

Bag alentyk Beton staar Feltkanonen rede til at 
gribe ind, naar Flaaden nærmer sig Land. Dens trap
peformede Skytsaabning (Fig. 10) er netop kun gjort 
saa stor, at det er muligt at dreje Kanonrøret i HØjde 
og Side. Over hele Konstruktionen kan der trækkes 
et Tæppe af Camouflagenet. 

Foran Stillingen er der omhyggeligt plantet Mare
halm - som iØvrigt overalt i Stillingerne - for at 
holde paa det flygtige Sand. 

· Men trods alle disse Bestræbelser er det dog ikke 
noget Særsyn at se selv store Bunkere fuldstændigt 
tilsandede, saaledes at al Adgang er umuliggjort. 
Naturen sørger selv for at rydde op, naar man har 

(HERRY 
HEERING 

/ 

DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY 



Fig. 9. 

Fig. 10. 

forbrudt sig imod den. Paa en stille Solskinsdag er 
Nymindegab-Stillingen dog en ren Idyl. Forbindel
sen mellem Bunkers, Opholdsrum og Skyttegrave 
foregaar under flisebelagte Pergolaer med Gange ind
rammet af Marehalm og Klitroser. Disse Gange (Fig. 
11) strækker sig kilometervidt gennem Klitten og 
danner rene Labyrinter, sa·1 at man skal være ual
mindelig godt stedkendt for at finde rundt. 

Det er Kunstværker af Camouflage, der her er 
lavet - men der havde jo været bedre herude, det 
foruden. 

I Stillingens Bagland er der indrettet Opholdsrum 
for Mandskab - der er KØkkener, Biograf, Ammuni
tionsdepoter og alt, hvad der ellers hØrer til en svær 
feltbefæstet Stilling. All. Pr ogsaa her dækket af 
Camouflagenet, saaledes at det fra Luften tager sig 
ud som det omgivende Terræn (Fig. 12). Det er ikke 
noget behageligt Opholdssted, men altid bedre end 

Fig. 12, 

Stillingens underjordiske Betonrum 
konditionering og Centralvarme. 

Fig. 11. 

trods Luft-

Alle disse mægtige Anlæg har aldrig lØsnet andet 
end Øvelsesskud - Kapitulationen befriede os for de 
Rædsler, som den saa ofte spaaede Invasion vilde 
have væltet ind over den jydske HalvØ. 

Det er for en stor Del kun Skeletter, der staar 
tilbage. Radarstationerne er tØmt for deres Instru
menter, en stor Del af Skytset er fjernet, Ammuni
tionen er sprængt eller druknet, og det barske Vejrs 
Angreb vil snart fuldende Ødelæggelsesværket i de 
forladte Stillinger. 

Hvilke Skæbne, der venter alt dette, er endnu 
ukendt. Men Enden bliver vel, at Flyvesandet faar 
Lov til at lægge sit naadigt skjulende SlØr over det 
Saar, som den skønne Kyst har faaet gennem sin 
ufrivillige Deltagelse i Europas grænseløse Tragedie. 
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METEOROLOGERNE 
. 

gjorde en stor Indsai 

i Krigen 



Denne Billedserie giver et lille Indblik i 
det store meterologiske Apparat, der stod 
bag det engelske Lnftvaaben og som havde 
en afgørende Betydning for det heldige Ud
fald af Bombetogterne over Europa, 

Billederne viser: 
Ei"ig, 1. 
Klar til at sætte en Ballon fyldt med Hydro
gen op. Ballonen, der stiger 500 Fod i Minut
tet, benyttes til at maale Vindene i de øvre 

Luftlag, 
l<'ig. 2. 
Hver tredie Time, Dag og Nat, tegnes et 
11yt Kort over Europa og Atlanten, Her 
gives med Tal og Tegn nøjagtig Besked om 
Vinde, Temperatur, Skyer, Barometertryk, 

Vejr og Sigtbarhed, 
!'ig. 3. 
Her aflyttes Radio-Signalerne fra Radio-
3onde-Apparatet, som ses paa Billederne 4 
lg 6. Informationerne, der straks »oversæt
:es«, sendes omgaaende pr. Radio ud til alle 

Flyvepladser. 
Fig. 4. 
Billedet her er taget paa en RAF Flyve
llads's meterologiske Afdeling. Radio-Sop.den 
dar til Start. Ballonen stiger til Stratosfæ
·en, hvor den springer, hvorefter Apparatet 

daler ned ved Hjælp af en Faldskærm. 

!'ig, 5. 
Maaling af Skyernes Bevægelser. 

!'ig. 6. 
:ler er Radio-Sonden, en ny Opfindelse af 
;tor meterologisk Betydning. Man ser den 
ille trearmede Vindmølle med de mærkelige 
rragter. Apparatet sender Signaler om Vejr-

forholdene, mens det stiger. 
li'ig. 7. 
~hefen for det engelske Luftfartsministeriums 
fejrmeldetjeneste, C, K. M. Douglas, ud
trbejder sammen med en Medarbejder Vcjr-

meldini;en. 
1'jg, 8. 
:>aa Ancmomctcrct aflæses Vindhastigheden. 

!'ig. 9. 
:..ange Rækker af Fjernskrivere bringer hver 
meste Time Rapporter fra 500 meterologiske 
:ltationer spredt over Storbritannien og Nord
fest Europa. Meldingerne indløber i Kode. 
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Storpolitisk Oversigt: 

NY OPMARCH -
Efter den afbrudte Udenrigsministerkonference i 
London er der stadig intet Tegn til et nyt MØde 
mellem Stormagterne; og imedens foregaar der en 
politisk, militær og Økonomisk Opmarch over hele 
Jorden for at sikre sig de bedst mulige Positioner, 
naar det store Spil skal begynde igen. 

Vestmagterne. 
Mellem U. S. A. og England er Forhandlingerne om 

den økonomiske Ordning, der skal træde i Stedet for 
Lend and Lease Systemet endnu ikke afsluttet og 
samtidig fortsættes det politiske Spil mellem de 2 
Lande i det mellemste og fjerne Østen. - Sit mest 
aabenbare Udtryk finder dette i Øjeblikket under 
Behandlingen af Palæstinaspø-rgsmaalet~ hvor Eng
land stadig modsætter sig Præsident Trumans For
slag om Indvandringstilladelse for 100.000 Jøder. Des
uden paaberaaber de arabiske Aviser sig nu For
handlinger mellem Kong Ibn Saud og Roosevelt, 
hvorunder den sidste, ifØlge arabisk Version, skal have 
lovet, at der ingen Afgørelse vilde falde fØr efter 
indgaaende Forhandlinger med Araberne, og at der 
ikke vil blive truffet nogen Foranstaltning, der kunde 
gøre disse til de allieredes Fjende. 

I Frankrig betød Valget, den 21. Oktober er stor, 
indrepolitisk Sejr for General de Gaulle, men vil 
maaske tillige give storpolitiske Konsekvenser. Thi 
af de 3 store Partier, hvori den franske Opinion ud
krystalliserede sig, staar det ny republikanske Folke
parti og Socialisterne ikke alene indrepolitisk med 
Front mod Kommunisterne. Dets 2 Førere, henholds
vis Udenrigsminister Bideault og Leon Blum har 
været ivrige for den Alliance med England, der i 
Moskva betragtes med Mistro, som ForlØber for en 
» Vestblok«. Hertil kommer Folkestemningens klare 
Flertal for at give den franske Regering en vis 
Uafhængighed af den nyvalgte grundlovgivende For
samling samt at de Gaulle heller ikke selv staar frem
med overfor Tanken om en vesteuropæisk Alliance, 
hvis hans Krav paa Rhinprovinsen og Ruhr, i Syrien 
og Indokina opfyldes, og han kan opnaa en tilfre~s
stillende Økonomisk Ordning med U. S. A. - Alter
nativet er, at han - og Socialisterne - vender til" 
bage til den gamle Balancepolitik, der hverken indre
eller ydrepolitisk var bange for et Samarbejde med 
Kommunisterne. 

U. S. A. - Sydamerika og Rnsland. 

I Sydamerika er Argentina det sidste Land, der 
ikke er gaaet ind for et panamerikansk Samarbejde 
under U. S. A.s Ledelse. Det Spil, der spilles i Argen
tinas Hovedstad, Buenos Aires, er imidlertid saa »syd
amerikansk«, at det er vanskeligt at fØlge; men 
Kendsgerningerne synes dog at være disse: Den fan
tastiske Oberst Peron er Fører for en Klike af yngre 
Officerer, som stadig synes at tro paa, at U. S. A. 
kan holdes ude fra Sydamerika, hvor Argentina da 
skal være »den fØrende Stat«. De vil desuden fast
holde det diktatoriske System, der indførtes ved Kli
kens Militærrevolte Sommeren 1943, - i Ly af, at 
U. S. A. den Gang var optaget af den store Krig i 
Europa og det fjerne Østen. 

Samtidig har Peron imidlertid med Held bejlet til 
Arbejdernes Gunst; og selv efter at han var blevet 
styrtet paa Grund af de demokratiske Partiers Pres, 
rejste Arbejdermasserne sig til Fordel for ham, saa
ledes at han fra sit Fængsel triumferende kunde 
vende tilbage til sit tidligere Embede. 

I Moskva har man protesteret mod denne argen
tinske Ekstratur og bebrejdet Washington manglende 
politiske Energi i Buenos Aires. Samtidig synes 
Meddelelserne om amerikanske Krav paa Baser i Is
land at have fremkaldt Antydninger af russiske Mod
krav paa Spidsbe1·gen for at sikre den nord-atlantiske 
Udfaldsport. Paa samme Maade som Molotovs Ønske 
om russisk Fodfæste i tidligere italiensk Nordafrika 
formentlig fremsattes for med desto større Styrke 
at kunne fastholde andre Krav, nævnes nu ogsaa i 
Amerika et russisk Krav paa Bornholm, - samtidig 
med at den amerikanske Anklager mod nogle baltiske 
Krigsforbrydere har gjort opmærksom paa, at de bal
tiske Staters Indlemmelse i Sovjetunionen aldrig er 
blevet anerkendt af Vestmagterne, og at en russisk 
Paastand om, at de er Sovjetborgere, derfor ikke kan 
accepteres. 

Den stor-europæiske Front. 

Hele denne Blanding af Rygter og Kendsgerninger 
er dog uf mindre Betydning end den Opmarch, der 
foregaar paa den allieret-russiske Front fra Øster
søen til den persiske Havbugt, - et vældigt Omraade, 
hvor Begivenhederne stadig veksler, uden at det fore-
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lØbig er muligt at samle Kendsgerningerne til en 
Mosaik, der viser et klart storpolitisk Mønster. 

I Polen~ hvor der en lang Tid har været Ro om den 
baade af Vestmagter og Rusland anerkendte Rege
ring, besatte tilkaldte russiske Styrker saaledes den 
15. Oktober pludselig samtlige Provinshovedstæder 
for at »opretholde Ro og Orden«. Dette har givet An
ledning til mange Formodninger; men foreløbig maa 
man holde sig til Polens Ambassadør i Paris, der 4 
Dage senere forklarede, at Aktionen er sket efter 
Overenskomst med den polske Regering: De store 
russiske Hære, der er passeret gennem Polen har 
efterladt en Del Marodører, der optræder i sluttede 
Enheder og som maa nedkæmpes af russiske Tropper, 
fordi det kunde fremkalde ubehagelige Episoder, hvis 
dette blev gjort af polske Styrker. 

I Ungarn fastholder Rusland, mod Vestmagternes 
Protest, Ønskeligheden af at fØre Forberedelserne 
til den Traktat, der vil give Moskva Kontrol med 
Halvdelen af den ungarske Handel og Industri samt 
hele Sejlladsen paa Donau, utl i Liv·ei. Men samtidig 
tillod de russiske Besættelsesmyndigheder Afholdelse 
af Kommunevalg, hvorunder det konservative Hus
mandsparti sejrede over Socialister og Kommunister. 
Straks efter krævede Marskal Vorisjilov ganske vist, 
at disse 3 store Partier skulde opstille en Fællesliste til 
det almindelige Valg, d. 4. Novbr. Denne Liste omfat
tede 49 pCt. Socialister og Kommunister samt 51 pCt. 
fra de andre Partier; men begge Venstrepartier har 
protesteret mod denne Regulering af Mandaterne, 
idet Socialisterne dog tillige, under Indtrykket af 
Kommunevalgene, samtidig har frasagt det lovende 
Samarbejde med Kommunisterne. Dette har igen 
medført et Forlydende om, at den nuværende Stats
minister, General Miklos, der i Fjor med en Del af 
Hæren gik over til Russerne, vil trække sig tilbage 
til Fordel for den konservative Politiker, Tilly. 

I Østrig er den af Russerne forlængst anerkendte 
Regering, Renner nu ogsaa blevet anerkendt af Vest
magterne, efter at den har optaget Repræsentanter 
fra Provinsernes konservative Partier i sig. Dens Be
fØjelser er dog endnu ikke fastsat af de 4 Okk:upa
tionszoners Myndigheder, der i hvert Fald for Fransk
mænd og Russeres Vedkommende synes at indrette 
sig paa en lang Besættelse. I Wien har Marskal Kon
jev desuden atter strammet Tøjlerne og udtalt, at 
Rusland alene vil kontrollere Oliekilderne ved Zit
tersdorf. 

I disse 2 Lande synes Russerne saaledes politisk at 
have gjort visse Indrømmelser overfor de allierede, 
medens de Økonomisk og militært staar stejlt paa 
deres Krav. Og det samme synes at gælde de 2 
Lande, Rumænien og Bulgarien, der umiddelbart lig
ger paa Moskvas Marchvej mod Dardanellerne og 
et slavisk Hegemoni. 

I Rumænien fastholder Rusland saaledes stadig sit 
Økonomiske og militære Greb om Landet, Men sam
tidig samarbejder det ikke alene med Regeringen, 
Groza, som Vestmagterne nægter sin Am~rkende-lse, 
men ogsaa til en vis Grad med Kong Michael, skønt 
denne overfor de allierede har anmodet om Hjælp 
mod samme Groza. Samtidig faar Oppositionen Lov til 

stadig stærkere at kræve Regeringens Afgang. Det na
tional-liberale Partis Fører, Constantin Bratinau pro
klamerede saaledes, den 19. Oktober i en stor Tale 
enig og beslutsom Modstand mod »den totalitære og 
diktatoriske Regering«. 

I Bulgarien er Valgene, efter de allieredes Protest 
mod de Forhold, hvorunder Regeringen har villet 
lade dem finde Sted, blevet udskudt til den 18. No
vember1 og Premierminister Gem·ijev udtalte i den 
Anledning, at dette betød et haardt Slag mod del 
bulgarske Folks nationale Stolthed. Den politiske Si
tuation karakteriseres dog maaske bedst af, at han 
paa den ene Side erklærede, at hans Fædrelands
Front aldrig havde tænkt sig at indføre et Sovjet
Styre, medens han paa den anden Side hævdede, at 
der i Bulgarien allerede fandtes et Demokrati, »til
passet efter de nationale Forhold«. Regeringens in
drepolitiske Kurs er derfor heller ikke paa afgø
rende Maade ændret, og Vestmagternes Anerken
delse er stadig ikke indtruffet. Delte har medført, at 
de Øvrigf¼ Partier, her11niler det store Bond.eparti og 
Socialisterne1 har besluttet at boykotte Valgene. 

Paa det storpolitiske Samarbejdes Alter er der saa
ledes ofret en vis Grad af politisk Bevægelsesfrihed, 
ogsaa i Rumænien og Bulgarien. Men reelt ligger 
disse Lande helt under russisk Indflydelse; og det 
samme synes til en vis Grad at gælde Jugoslavien, 
hvor U. S. A. ifØlge et Reuterlelegram af 16. Okto
ber hidtil forgæves har opfordret Marskal Tito til at 
indfri sine LØfter om fri Valg. 

Det er da ogsaa gennem dette slaviske Omraade, 
at Rusland skal skyde sine Positioner frem til Mid
delhavet, mod den britiske Front i Italien og Græken
land og den tyrkiske ved Dardanellerne. Med
delelser om, at en russisk Hær paa 200.000 Mand har 
passeret Donau og er i Færd med at opmarchere 
langs den tyrkiske Grænse, giver derfor hele det 
sydøsteuropæiske SpØrgsmaal ny Aktualitet, hvorfor 
ogsaa Forholdene paa allieret tyrkisk Side maa fØl
ges med Interesse. 

Paa Grund af de russisk-allierede Uoverensstemmel
ser i London strandede den fælles Fred med Italien, 
og der synes nu Bestræbelser i Gang for i Stedet 
at etablere en italiensk-allieret Særordning eller pro
visorisk Fred, der lader KolonispØrgsmaalet forlØbigt 
uløst, men regulerer Forholdet mellem Regeringen i 
Rom og Besættelsesstyrkerne samt fastsætter Skades
erstatningen til de allierede, uafhængigt af senere 
Forhandlinger med Rusland. Samtidig er man blevet 
enige om at undgaa ny Uro ved at udskyde Valgene 
til Foraaret, og Socialisterne har lovet at forblive i 
Regeringen. Som Grund herfor forklarede den socia
listiske Minister, Nenni, at hvis Regeringskoalitionen 
opløstes, kunde der befrygtes et Kupforsøg fra Højre 
og dermed Borgerkrig. 

Om Grækenland har den britiske Statssekretær, 
McN eil i Underhuset erklæret, at de engelske Besæt
telsestropper vil modsætte sig ethvert Forsøg paa ved 
Vold at tilkæmpe sig Magten, hvad enten dette kom
mer fra HØjre eller Venstre. 

Det er dog i Øjeblikket aabenbart HØjre, der er ved 
Roret; og. det monarkiske Folkeparti har afslaaet 
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alle Opfordringer, ogsaa fra Regenten, Ærkebiskop 
Damaskinos, til at danne en Regering paa bredere 
Basis. England angribes i den Anledning stærkt af 
de 1110U.e1ale P,a1 tie1, Uer .rim.ler Uet, »ubeg1ibeligl, al 
Storbritannien efter sin Indgriben i December i Fjor 
for at hindre et Venstrediktatur, nu tillader yderste 
HØjre et Voldsherredømme«. - Paa en Forespørgsel 
i Underhuset, blev der imidlertid afgivet den offici
elle Erklæring, at Opinionen i Grækenland ikke vil 
taale Amnesti for Folk, der er sigtet for Mord paa 
Gidsler under Borgerkrigen. Der er fundet 8. 752 Lig 
alene i Athen og paa Peleponnes. Antallet af For
brydere samt Medlemmer af EAM og ELAS, der an
klages for Forbrydelser er 11.500, hvoraf 8.700 an
klages for Mord. - »Jeg ved,« sagde den britiske 
Regerings Talsmand, »at man ikke har bevist deres 
Forbrydelser, men den græske Regering har modsat 
sig vore Forslag med den Motivering, at hvis de blev 
sat paa fri Fod, vilde dette give Signalet til ny Uro«. 

England ,Ønsker imidlertid, hverken i Italien eller 
Grækenland, en Uro, der kan tjene som Murbrækker 
i dets Front overfor den formodede russiske March 
mod Middelhavets Kongevej til Indien. Og det har 
en naturlig Forbundsfælle i Tyrkiet" der er vitalt in
teresseret i at bevare sit Herredømme over Darda
nellerne og undgaa den russiske Omklamring, der vil 
blive Følgen af Moskvas Fremtrængen i Ægæerhavet. 

Men Tyrkiet er samtidig hele det mellemste Østens 
nordlige Forpost og er saaledes ogsaa interesseret i at 
hindre en Østlig russisk Omklamring gennem Kaukasus 
ffiod Syd. Derfor har det kategorisk afslaaet en Græn
seregulering ved den tyrkisk-russiske Grænse i Ar
menien, og derfor maa det tillige fØlge Begivenhe
derne i Persien med Opmærksomhed. 

Som bekendt har England besat den sydlige Del 
af dette Land, medens Russerne staar i den nordlige 
Del. Begge Parter har lovet at trække Tropperne til
bage. Men fra Hovedstaden Teheran paastaas det nu, 
at en af Moskva understøttet Selvstændighedsbevæ
gelse inden for den russiske Okkupationszone har 
gjort Oprør i Kurdistan mod den persiske Regering; 
og at denne har faaet Afslag fra de russiske Besættel
sesmyndigheder paa en Anmodning om Tilladelse til 
at sende Tropper derop. 

Det fjerne Øst.' 

Men det storpolitiske Spil standser ikke ved den 
persiske Havbugt. Det spilles ikke mindre intenst i 
det fjerne Øst, hvor Problemerne ikke alene er Kinas 
og Japans fremtidige Skæbne. De gælder ogsaa For
holdene i de vældige Omraader. der ved det japanske 
Sammenbrud pludselig blev mere eller mindre herre
lØse og derved blev Tumleplads for de af Tokio un
der Besættelsen opmuntrede Selvstændighedsbevæ
gelser. 

Dette gælder i mindre Grad Burma og Malalc7ca
halvøen med Singapore samt Filippinerne, hvor der 
hurtigt skabtes Orden, fordi Tropper fra de oprinde
lige Moderlande hurtigt kunde komme til Stede og 
endda have Løfter om hel eller delvis Selvstyre i 
Baghaanden. 
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Derimod var hverken Frankrig eller Holland i 
Stand til straks at sende Tropper til he"nholdsvis 
fransk Indokina og Ostindien. Indokina blev derfor i 
NmU. bt:!bdl ø.f k.inebbh.e Tropper, til hvis IIe11~igie1 
Paris synes at nære en vis Mistro og som i ethvert 
Fald vist nok har opmuntret Selvstændighedsbevro
gelsen i Annam, sohl er en Del af Indokina. Heller 
ikke de britiske Tropper i den sydlige Del af Landet 
skred ind med større Kraft, men indtog nærmest en 
neutral Holdning mellem de indfØdte og de franske 
Tropper, som det omsider lykkedes at stille paa 
Benene og som nu under svære Kampe søger at slaa 
Oprøret ned. 

Den samme neutrale Holdning har præget de bri
tiske Tropper i Ostinden, især paa Java, hvor Selv
stændighedsbevægelsens mere moderate Elementer 
synes at have maattet afgive Ledelsen til Fordel for 
de yderliggaaende, saaledes at denne rige Ø nu hjem
søges af Mord og Brand. 

Maaske var Grunden hertil de britiske Styrkers Faa
tallighed og tillige Ønsket om ikke al kompromittere 
sig overfor de indfØdte i Englands egne Besiddelser. 
Men paa den anden Side kan London ikke være in
teresseret i, at Selvstændighedsbevægelsen her op
muntres af Begivenhederne paa Java; og der synes 
da ogsaa, mellem England, Frankrig og Holland For
handlinger i Gang om en fælles Front og en ensartet 
Fremgangsmaade med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Selvstyre. 

Men tilbage bliver de store SpØrgsmaal, der hedder 
Japans fremtidige Skæbne og den storpolitiske Tre
mandsbridge, der skal spilles mellem de allierede, 
Kina og Rusland om den endelige Interesse- og Magt
fordeling i det fjerne Østen. 

Denne blev indledet med den kinesisk-russisk Over
enskomst, hvorved Kina afskriver Korea og det ydre 
Mongoli samt samarbejder med Rusland i Manshuriet, 
medens Moskva unddrager de kinesiske Kommunister 
sin Støtte og derved styrker Chiang Kai-sheks Stil
ling betydeligt. De næste Træk i Spillet blev alliere
des Styrkers Landgang paa den kinesiske Østkyst 
helt op til Shantung, officielt med det Formaal at 
hjælpe de regulære kinesiske Styrker med de japan
ske Troppers Afvæbning, samt Ruslands Krav om 
Deltagelse i Administrationen af Japan og derefter 
fØlgende Afslag paa at deltage i det store Raad for 
det fjerne Øst, da U.S.A. ikke Ønskede nogen Ind
blanding i sin japanske Politik. 

Samtidig forhandler Chiang Kai-shek med de kine
siske Kommunister paa Grundlag af en stærk Redu
cering af disses væbnede Styrker og har overfor 
Vestmagterne som nævnt den nordlige Del af Indo
kina, der er gammelt kinesisk Omraade, paa Haanden. 
Til Gengæld har dog han haardt Brug for Vestmagter
nes Økonomiske og industrielle Støtte; og disse har 
saaledes trods alt et godt Greb om Kina. Men lykkes 
det Chiang Kai-shek at undgaa Borgerkrig og eta
blere et enigt Rige vil han alligevel have gode Chan
cer for at det gamle Navn for Kina: »Riget i Midten« 
atter bliver aktuelt, gennem en Balancepolitik mellem 
de russiske og allierede Rivaler til det vældige, kine
siske Fremtids-Marked. 

(Sluttet den 25. Oktober 1945). 
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"GODTllA.A.B"' I 8TOBISEN 



GaveboKen til enhver Forsvarsinteresseret! 

DEN DANSKE BRIGADE 
Denne smukke Bog i st0rt Format og trykt paa Kunsttrykpapir med et 

Væld af morsomme og interessante Billeder er skrevet af en Række 

Medarbejdere, saavel fra Brigadens Ledelse soin fra de meniges Rækker, 

under Redaktion af Niels Grrmnet og Bent Demer. I Tekst og Billeder 

følger man Brigadens Liv - baade Øvelsernes haarde Strabadser og 

Kammeratskabets muntre Timer - fra Starten i Sverige i 1943 til Over

førslen og Opløsningen i Danmark i Sommer. Det er en Bog, der ikke 

alene vil interessere enhver, der har været i Brigaden, men ogsaa alle, der 

vil danne sig et fuldstændigt Billede af Besættelsestidens Historie. 

224 Sider - ca. 100 Illustrationer - Kr. 12.50 

H. HIRSCHSPRUNGS FORLAG 

DEN D.4.NSKE 
KOKARDE 

Marint11s Kokardt 

Forsidebillede: 
»Godthaab« i Storisen 

Samtale med Forsvarsminister Harald Petersen 

Kndetuddannelsen i Dag, 
af Holger Mørch Sørensen ................... . 

Taabe-Bomben »Bal,a«, af E. Fisker ........... . 

Sl 

Det nye Emblem, der fremstilles I Sølv og 
Emallle, sælges gennem Landets Guld
smede Ul Fordel for "Soldatens og Or
logsgastens Fond". 

Genopbygningen af Norges Forsvar, 
af Walther Hjuler h........................... 2~ 

Prisen er Kr. 3,50 pr. Stk., og Emblemet 
faas saavel med Hærens som med Mari
nens Kokarde. 

* A. MICHELSEN 
lllG\.HQF• Q(j. OlltDIE NSJUVf'LIERE l 

BRUff:IHAQf 1841 

Nordøstgrønland efter Kapitu1ationen af Alfred 
Rosenkrantz . .. .. . .. .. . . . . . • . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . 2ti 

Østgl'Onland i Dag (Billedsider) . .. . .. . .. . .. .. . .. 28,1• 

Fritidsundervisningen lægger ud, 
af Thrue Møller ............................... . 

Tre mærkelige Vaaben, af E, Fisker .......... . 

Fra Berlin til Chunking ....... , ................ . 

Fm Skib og Kaserne .......................... .. 

21l 

2tl 

2tl 



Udkommer 
med 10 Numre pr.Aar 

Abonnement 

FOLKoGVÆBIW 6 J(r. pr. Aar 
Løssalg 65 Øre 

NUMMER 10. DEGEM!lETI 1945. 4. AARGANG Abonnement kan 

tegnes hos Postvæsnet 

Menig, senere Korporal i Forplejningskorpset, 
Harald Petersen, passerede for 26-27 Aar siden 

tit Forsvarsministeriets Kontorer, naar han fra Skolen 
i Wildersgade, og siden fra sin Tjeneste i Intendan
turen, spadserede til Rigsdagen for at dyrke det, der 
for ham var mere end en hobby eller en tilfældig In
teresse, men hans Livsgrundlag: Politik. -

Harald Petersen er fØdt 1893 i Dame paa Møen 
som Søn af Folketingsmand, Lærer Emil Petersen. 
Han tog Præliminæreksamen 1909, 5 Aar senere Læ
rereksamen, og studerede derefter i et Par Aar Sprog 
og Nationaløkonomi i København, men sprang saa 
over i Økonomisk og politisk Journalistik ved Ven
stres Presse. Han fik betydelige Hverv indenfor Par
tiet og voksende Indflydelse bag Kulisserne. I 1943 
gik han over i de aktive Politikeres Rækker gennem 
sit Valg til Folketingsmand i H_0jrupkredsen paa Fyn. 
- Og i Dag er Harald Petersen Værnenes Minister. 

Samling om Forsvarsviljen. 
Folk og Værn har bedt Forsvarsministeren udtale 

sig om nogle af de Problemer, der er aktuelle i dansk 

Forva1·smlnister Harald Petersen 
fotograferet i sit Kontor 
:i Marineministeriet. 

cfa,ntafe med_ 
FORSVARSMINISTER 
HARALD PETERSEN 

Forsvarspolitik i Dag, og vort første Spørgsmaal drejer 
sig naturligt om, hvorvidt det, der sker i Øjeblikket, 
er et Led i en fastlagt Ordning. 

- Jeg nærer det Synspunkt, svarer Ministeren, at 
det ikke paa nærværende Tidspunkt er muligt paa 
sikker Grund at lægge en fast Retningslinje for Op
bygningen af Hær, Flaade og Luftværn. Det er givet, 
at drn Samling, der har fundet Sted i det danske 
Folk om Forsvarsviljen, maa søges bevaret i den kom
mende Tid, som det er sagt - baade paa et folkeligt 
og politisk Grundlag. Men med Hensyn til den frem
tidige Ordning er det mit SkØn, at der er saa mange 
uafklarede Momenter, baade vedrørende de interna
tionale Forhold, hvor vi alle er enige om, at vore 
Forpligtelser skal opfyldes uden Afkortning, og med 
Hensyn til det rent tekniske, at vi kommer til at se 
Tiden lidt an, inden vi gaar til den endelige Udform
ning af det danske Forsvar. 

- Man kan altsaa næppe vente noget Forslag til 
Hærordning i denne Rigsdagssamling? 

- De militære Eksperter fØlger naturligvis Udvik
lingen saa godt som overhovedet muligt og overvejer 
alle de SpØrgsmaal, som har Relation til hele denne 
Sags Udvikling. Der foregaar fortsat baade Under
søgelser og Overvejelser indenfor de Sagkyndiges 
Kreds. Men netop under Hensyn til alle de foran
nævnte Forhold vil det efter min Opfattelse, som 
ogsaa er Regeringens, ikke være muligt paa nuvæ
rende Tidspunkt at forelægge noget Forslag til en ny 
Forsvarsordning for Danmark. 
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Øjeblikkets Tarv. 

- Men der foregaar dog en Opbygning i Øjeblikket? 

- Ja, der foregaar en Opbygning fra Bunden af. 
Men vi befinder os jo efter alt at dØmme i Øjeblik
ket paa det, jeg kalder Prispyramidens Top, og det 
er sandsynligt, at de Anskaffelser, som er fornødne til 
den fremtidige Uddannelse af Mandskabet1 i Løbet 
af en Periode vil kunne foregaa til stærkt reduce
rede Priser i Sammenligning med, hvad de koster i 
Øjeblikket. Under den forhaant.lenvæ1em.le meg-el 
spændte og anstrengte Økonomiske Situation i Dan
mark, som vil komme til at paavirke alle, maa det 
tillige være en naturlig Ting, at ogsaa Udgifterne til 
det militære Beredskab afstemmes under Hensyn til 
den Helhedsbetragtning, som maa anlægges ved Be
dØmmelsen af den finansielle Situations Bærekraft. 

Princippet maa dog naturligvis være, at det, der 
skal bruges til Uddannelsen af det indkaldte Mand
skab i Dag, ska.1. 1,,i. sel:i.ifølqeliq have. - Den Udrust
ning, de Afdelinger, som skal til Tyskland, skal raade 
over, maa naturligvis være i fineste Orden. 

Folk og Værn-Arbejdet. 

- Hvad mener Ministeren om Arbejdet paa Ska
belsen af en Øget Forstaaelse i Befolkningen og Mand
skabet overfor Værnene? 

- Det store Arbejde, der er paabegyndt af Forsvars
ministerens Foredragsudvalg og Værnenes Oplys
ningskontor - Folk og Værn - gaaende ud paa at 
bringe den størst mulige indbyrdes Forstaaelse til 
Veje mellem den danske Befolkning og Værnene, maa 
fortsættes. Dette maa i Fremtiden efter min Opfattelse 
koncentrere sig om dels at oplyse Befolkningen og 
Befalingsmændene indbyrdes, hver indenfor deres 
Omraade, dels at tilrettelægge saadanne Forhold for 
det unge Mandskab, at den enkelte under Tjenesten 
~aar en Følelse af, at han ikke er et Nummer i Geled
det, men ogsaa et Menneske, hvis Omsorg ligger den 
militære Ledelse og Befolkningen paa Sinde. Hele 
dette Arbejde indenfor »Folk og Værn«. baade den 
underholdningsmæssige og den oplysende Virksom
hed, maa tillægges voksende Betydning nu og i den 
kommende Tid. 

- Oprettelse af et Sold'aterblad har været nævnt 
som Bindeled mellem Menige, Befalingsmænd og Be
folkning? 

- Personlig vilde jeg i hØjere Grad foretrække, 
at man giver Soldaterne saa stor Adgang som muligt 
til at læse den almindelige Dagspresse. Men iØvrigt 
er vi i Øjeblikket ved at undersøge SpØrgsmaalet, 
idet der er forskellige Maader, hvorpaa dette Behov 
kan imØdekommes; og ba.ade paa dette Omraade og 
m. H. til Soldaternes Fritid vil jeg iØvrigt atter hen
vise til »Folk og Værn«s Arbejde. Jeg synes, at denne 
Virksomhed blandt de værnepligtige .er kommet ind i 
en Form, der tager fat om det Centrale: - At finde 
frem til den bedst mulige Underholdning og Uddan
nelse, der kan beskæftige de Unge, hvor de samles i 
Fritiden. 
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Demokratisering og Disciplin. 

- Hvad mener Ministeren om den Demokra tise
ring af Hæren, der tales saa meget om? 

- Demokratisering af Hæren kan ikke bringes ind 
under et bestemt Skema. Den maa være Udslag af 
en Indstilling eller rettere af en vis Aand, der maa 
gaa gennem hele Arbejdet, men man kan ikke give 
Regler for, hvordan den skal virke. Man kan vel sige, 
at Demokratiseringen af Hæren er et SpØrgsmaal, 
der kommer til at afhænge - dels af Folkets ng 
Mandskabets almindelige Indstilling og Forstaaelse af 
det nødvendige Arbejde, Værnene udfØrer, - dels af 
Befalingsmændenes Vilje og Evne til at skabe Kon
takt baade med det indkaldte Mandskab og den Be
folkning, dette Mandskab er udgaaet af. Men selvføl
gelig: Grundlaget for en Hær vil altid være Discipli
nen, og et Værn uden Disciplin er værre end intet 
Værn. Paa den anden Side maa det blive Opgaven at 
paavirke den militære Udvikling saaledes, at Discipli
nr,n i r,n vis Grad kan komme til at fØlca som Selv 
disciplin. Naar man har haft Lejlighed til, omend kun 
flygtigt, at studere den angelsaksiske Metode, der vel 
kan synes noget uformel i det Ydre, men som reelt 
utvivlsomt har de samme Muligheder for 8.t gøre 
Disciplinen gældende paa rette Tid og Sted, er det 
min Opfattelse, at den saakaldte Demokratisering af 
Hæren vilde vinde ved, at man efter dansk Skik lærte 
sig de gode Sider ved dette System. 

Social Militær-Forsorg. 

- Den sociale Hjælp til Indkaldtes Familier har 
vakt stor Glæde? 

- Omsorgen for de Indkaldte og deres Familie lig
ger i Øjeblikket i et helt andet Plan, end det tidligere 
har gjort; og det er min Mening, at man fortsat maa 
bygge paa den Betragtning, at det unge Mandskab, 
som stiller Tid og Kræfter til Raadighed for Lan
dets forsvarsmæssige Opgaver, ogsaa socialt maa pla
ceres paa en saad3n Maade, at der tages rimeligt og 
retfærdigt Hensyn til den Byrde, Mandskabet paa
tager sig. Ikke mindst enhver Bestræbelse for, at de 
gamle Arbejdspladser saavidt muligt staar aabne for 
de indkaldte efter Tjenesten, bØr støttes og udbygges 
paa den mest effektive Maade. 

Militæret faar flere og flere Opgaver. 
- Hvor mange Indkaldte har vi i Øjeblikket? 
- Der er omkring 30.000 Mand - det største An-

tal vel i dette Aarhundrede, bortset fra Sik:rings
styrken. Det er klart, at jo flere Opgaver, der lægges 
hen til de militære Myndigheder, jo mere Mandskab 
maa der til, en Del af det nu indkaldte Mandskab 
skal jo f. Eks. gøre Tjeneste i Tysklandsdivisionen. 

Et selvstændigt Lands frivillige Pligt. 

Og saa slutter Ministeren af med at understrege 
fØlgende som sit afgørende Synspunkt: 

- Man maa til enhver Tid vedkende sig dansk 
Forsvan Opgaver, - sagligt og nøgternt, men ogsaa 
ud fra en Afvejning af de Pligt e r, som et selv
stændigt Land f1·ivilligt maa paatage sig. H.J. 



K~dettcr ombord paa »Lindormen« besvarer et Koffardifartøjs 
Hilsen. Deres Skikkelser spejler sig i det regnvaade Dæk. 

KADETUDOANNELSEN 

Af Søkadet Holger Mørch Sørensen 

Hele vort søværns Effektivitet er for en stor Del 
afhængig at 8Øofficerernes Dygtighed. Derfor e1 LI.en 
Uddannelse, som de vordende SØofficerer faar, et saa 
vigtigt Led i Marinens Arbejde, ikke mindst nu, hvor 
Danmark forhaabentlig staar over for Opbygningen 
af en kraftig, moderne Flaade. 

Men hvorledes foregaar nu denne Uddannelse? Ud
dannelsen til i een Person at blive en hel Del af en 
Soldat, en Tekniker, en Pædagog, en Sportsmand og 
samtidig saa meget som muligt af en sømand. 

Hvert Aar antages som SpkadetlærLinge en Del 
unge Mænd med matematisk Studentereksamen eller 
lignende Eksamen for at begynde Uddannelsen til 
søofficer. Den fØrste Tid, Lærlingen gØr Tjeneste, er 
Uddannelsen rent praktisk. I et Par Maaneder er han 
paa Eksercerskole, hvor han skal lære militær Op
træden, lære at ro og at skyde, og samtidig træne 
sin Krop. Efter Eksercerskolen kommer han paa Togt 
med Kadetterne, og nu begynder den sømandsmæs
sige Uddannelse for Alvor. Lærlingene maa begynde 
helt fra Grunden og fØrst og fremmest lære sig den 
Færdighed, som alle SØfolk kan, nemlig at holde et 
Skib rent og i god Stand. Rengøring og Skibsarbejder 

En Kadets Arbejde bestaar ikke altid i at stikke Kurser af og 
manøvrere. Under Ophold i Havn eller til Ankers maa han 
ogsaa male - · 

er en daglig tilbag~vendende Bestilling om Bord; 
men naturligvis langtfra den eneste. Der skal skydes 
med Kanoner og Antiluftskyts, der skal roes med 
Redningsbaadene, sejles med Motorbaad og, naar der 
ikke er andet at lave, skal der signaleres. Der er 
mange Ting at blive fortrolig med for den, som aldrig 
har sejlet fØr, og det er ikke nogen let Skole at gen
nemgaa. Den skal imidlertid heller ikke være let, for 
den skal sortere dem fra som ikke har det rette prak
tiske Haandelag, og som' ikke kan indordne sig under 
det militære System. For som bekendt maa man læ:re 
at lyde, før man kan lære at byde, 

Saa er imidlertid Lærlingetiden forbi, og de Lær
linge, som viste sig at være bedst kvalificerede teo
retisk og praktisk, bliver Optaget i Kadetkorpset. 
ForelØbig bliver de dog ikke Kadetter, men Kadet
aspiranter, og maa altsaa endnu et Aars Tid beholde 
Matrosuniformen. Uddannelsen som Aspirant og Ka
det tager ialt ca. 4 Aar. Den største Del af Aaret er 
Kadetterne paa Togt. 

Om Bord i Lindormen. 
Lad os gaa om Bord en Efteraarsdag og se; hvad der 

foregaar paa Skoleskibene for Kadetter og Lærlinge. 
Vi finder de tre Skibe i Issefjorden. Efter Sejlads i 
danske Farvande og Besy)g i forskellige Provinshavne 
er man kommet ind i Issefjorden, hvor en af Mari
ncna Skydcplo.dGcr ligger, for nt afholde K.a.nonskyd
ninger i et Par Dage. Her ligger de to tidligere Op
maalingsskibe »Hejmdal« og »Freja« samt »Lindor
men«, et forhenværende Mineskib. De tre Skibe er nu 
indrettet som Skoleskibe. 
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1 Der svarmorses med Projektør til et af Kadetafdelingens 
efterfølgende Skibe. 

2 En Lektion i Signalering med Flag ombord paa »Lindormen« 
(Kadetlærlinge). 

3 Sejler fomde? Alle Slags Søfolk, ogsaa Kadetter, sejler ikke 
altid i Solskin og Magsvejr. Denne Dag ligger Taagen over 
Øvelsesfarvandet. 

Vi gaar om Bord i »Lindormen«. Det er først paa 
Formiddagen, og man ser straks, at der hersker den 
største Travlhed. ))Lindormen« har en af sine meget 
travle Dage i Dag. Der skal afholdes Kanonskyd
ning, og det kræver en Del Forberedelse. Paa Agter
dækket er man ved at udlægge Varpanker. Naar man 
skal skyde disse indledende Skydninger, skal Skibet 
nemlig ligge helt stille, saa Skytten har lettere ved at 
sigte. Derfor lægger man et Anker ud agter med en 
lang Trosse; og man haler saa i Trossen, indtil Skibet 
ligger strakt mclle111 Va.rpankereL og sit almindelige 
Anker. Saa kan Vind og Strøm ændre sig, uden at 
Skibet derfor bevæger sig det mindste. - En halv 
Snes Lærlinge kommer slæbende med en lang,svær 
Trosse, som de Bugt for Bugt lægger paa Agterdæk
ket, og samtidig har nogle Kadetter hejst et stort, 

· tungt Anker op i en Bom. Ankeret svinges ud over 
Skibssiden, og dernede ligger den største Rednings
baad parat. Der er en halv Snes Mand om Bord, alle 
med Redningsveste paa - det er store Vægte, man 

' haandterer 1 saa forholdsvis lille et l!'artøj, og det 
kan gaa galt. Saa fires Ankeret ned til Vandet, Red
ningsbaaden hopper op og ned i Søen, og den Mand, 
som skal gøre Ankeret fast til Baaden, bliver godt 
vaad, fØr det lykkes. - Men nu hænger Ankeret parat 
under det lille Fartøj, og Trossen, som er blevet gjort 
fast til Ankeret, ligger parat paa Agterdækket. Red
ningsbaaden sætter af fra Skibssiden og begynder at 
ro udad, slæbende den lange, tunge Trosse efter sig. 
Naar Redningsbaaden er kommet et Stykke ud, gives 
der Tegn, og de lader Ankeret falde derude, og Red
ningsbaaden giver et helt Sæt, idet den befries for sin 
store Vægt. - Mindst femogtyve Mand har nu grebet 
Trossen og i en lang Række gaar de forefter, idet de 
haler alt, hvad de kan, saa Skibet kommer til at ligge 
i Stræk. 

Lad os se, hvad der foregaar paa »Freja«. Vi kan 
laane en Kikkert af den vagthavende Kad:et, og i den 
ser vi tydeligt, hvad de arbejder med derovre. »Freja« 
skal slæbe Maal under Skydningen, og de er ved at 
gøre Skydeskiven klar. Den bestaar af tre store Bjæl
ker ved Siden af hinanden og to Master ragende op 
fra den midterste Bjælke, og den ligger lige agten for 
Skibet. Der gaar et Par Mand rundt derude paa Ski
ven, soppende og balancerende med Bukserne smøget 
ligesaa langt op, som Bukser kan smøges op. De er i 
Færd med at gØre et Sejl fast imellem Masterne. Der 
staar nogle Stykker og ser interesseret til oppe paa 
»Freja«s Agterdæk. Det kunde jo være, at en af dem, 
der hopper omkring dernede, mistede Balancen og 
faldt i Vandet! 

Paa »Lindormen« er Kadetter og Lærlinge nu _ i 
Gang med at trække KanonlØbet tørt for Fedt. Det 
foregaar ved, at en 4-5 Mand støder en lang Stok 
omviklet med Blaar igennem Kanonen. I taktfaste 
Ryk bliver Stokken presset igennem Gang paa Gang, 
saa at LØbet bliver fuldstændig rent, inden Skydnin
gen begynder. - Andre bærer Ammunition op fra 
Ammunitionsmagasinet, som ligger i Bunden af 
Skibet. 

Vi gaar imidlertid forud og kommer ned ad en 
st~jl Lejder og ind i »Kadetmessen«, Kadetternes 
kombinerede Spise-, Sove- og Opholdsrum. Det er 



En Kadet {ombord i »Freja«) er ved at stikke Kursen af. 

ikke noget stort Rum; men man kan da staa oprejst, 
hvis man ikke er altfor hØj. Langs Væggene er der 
Skabe til de nødvendige personlige Ejendele, og des
uden er der 8 faste Køjer, som i smaa Afdelinger er 
til at lukke op, saa at man kan have sit TØj dernede. 
- Al Plads udnyttes paa et Skib. - Foruden de 8, 
der sover paa de faste Køjer, bor her 3 Mand, som 
ligger i Hængekøjer, der hver Aften maa hænges op 
tværs over de to Spiseborde og igen rigges ned om 
Morgenen. Ved Siden af Messen ligger der et Stirrids, 
hvor Messens Porcelæn befnder sig, og hvor de to 
værnepligtige Messegaster retter Maden an, og hvor 
de vasker op. 

Vi klatrer igen op ad Lejderen, forbi Stativerne med 
Geværer og kommer op paa Dækket, netop som Skyd
ningen begynder. Her er en udmærket Lejlighed til 
at se, hvordan Kadetterne begynder med at lære det 
mest elementære og fØrst efterhaanden faar de, van
skeligere Opgaver. 

»Freja« slæber nu Skiven i en lang Trosse ude om 
Styrbord. Hvis man ikke har Kikkert, ser »Freja<< 
ganske ubetydelig ud. Den falder næsten sammen 
med Landet bagved, og Skiven er kun en lille Prik. 

Klar til Skud, 

K. 1, Kanonen paa Fordækket, er drejet ud til Styr

tage Patronerne Op af deres Kasser. Han kaldes 
»La.ngeren«, for han skal sørge for, at der hele Tiden 
langes Patroner hen til Lærling Nr. 2, som hedder 
»Laderen«. »Laderen<<s Hverv er straks noget van
skeligere. Han skal føre Patronerne ind i Kanonen 
og se til, at de kommer helt ind, saa at Kilen automa
tisk lukkes, og Kanonen dermed bliver klar til at 
skyde. Det kræver en Del Øvelse at kunne lade hur
tigt nok, især med tunge Projektiler, men det er 
vigtigt at kunne gøre det, for Kanonens Skudhastig
hP.d hfi'ror for Pn mP3"Pt stor DPl :::if, hvor hnrtig »La
deren« er. - Den tredje Lærling staar med store 
Asbesthandsker paa, og hver Gang, der er gaaet et 
Skud af, og Kanonen af sig selv aabnes og spytter det 
tomme, varme Patronhylster bagud, griber han det 
i Luften og sætter det til Side. 

Til venstre for Kanonen staar en Kadet med Tele
foner for Ørerne. Han staar i Forbindelse med Broen 
og faar alle Ordrer fra »Ild'lede1·en«, som befinder sig 
deroppe, og som leder Skydningen. Han giver Ord
rerne vit.lere, dels mw1dtligt til de øvrige nf Kal).on 
besætningen, og dels ved stadig at indstille Sigte
kikkerterne. Der er en Sigtekikkert ved hver Side af 
Kanonen. Bag den ene sidder den Kadet, som er Side
sigter, bag den anden HØjdesigteren. Sidesigteren 
drejer med sine Haandhjul Kanonen i Siden. Han 
sidder bØjet over Sigtekikkerten og koncentrerer sig 

bord. Den betjenes af 6 Mand. En Lærling er ved at Værnepligtig Dagvagt arbejder paa en Platting, 
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Øvelse »Bjærgemærs over
bord« for Lærlinge, der ef
ter skingrende Fløjters Var
sko og Kommandoraab i 
Løbet af 0,0 spl'inger i Bag
bords Redningsbaad. 

»Freja«. 
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Hiv-o-høj ! Det gælder om 
at lægge ekstra Kræfter i, 



om at faa den lodrette Streg i Traadkorset, som han 
kan se derinde, overeet med Maalet. HØjdesigteren 
passer paa samme Maade Sigtet i Højden. Han har 
Aftrækkeren indbygget i sit Haandhjul, og hans Op
gave er at affyre Kanonen i det rette Øjeblik. Naar 
Skibet bevæger sig i Søen, er det ikke saa let en Sag, 
og det kræver da ogsaa en Del Øvelse at blive en 
god Skytte. FØr Kadetterne bliver Skytter, trænes 
de i Sigte- og Affyringsøvelser i en Artillerihal paa 
Holmen. Her gaar der naturligvis ikke et Skud, hver 
Gang Ue t1yk.k.et paa Artl'ækkeren. »Kanonen« 1 Artil
lerihallen er indrettet saadan, at en Stift sætter en 
Prik paa en Papirsrulle, hver Gang Aftrækkeren paa
virkes. Derved kan man maale Skyttens Dygtighed, 
og han kan »skyde« i hundredevis af Skud, uden at 
det koster Ammunition. 

Vi har nu set, hvordan den praktiske Uddannelse 
i Artilleri begynder med, at man er Lader, Langer 
og Griber, næste Aar bliver Kadetten Telefonmand 
og endelig det tredie Aar Sidesigter og Skytte. 
De ældste Kadetter om Bord bliv€:r uddannet som 
Ildledere. Vi gaar op paa Broen, og finder Ild
lederen i Færd med at indstille det Pejleapparat, som 
giver ham Rettelserne til Kanonernes Sigte, hvis han 
ellers har gisset Vindens og Maalets Hastighed rigtigt. 
Han giver Ordre til sin Telefonmand, som giver Ord
rerne videre til Kanonernes Telefonmænd. Alle Ord
rer gentages, for at der ikke skal ske nogen Fejlta
gelse. - »Maalet er Skiven i Retning 50«. - »Maalet 
er Skiven i Retning 50«. - »Opsats 20, til hØjre 5«. -
»Opsats 20, til hØjre 5«. - »Gør færdige«. - »Gør 
færdige«. - »Salve«. - »Salve. Salve«. - Og der 
lyder en Klokke, Skytten ved, at nu maa han skyde, 
og i næste Øjeblik drøner Kanonerne, og Skuddene 
med Indstillingen »20, til hØjre 5« farer ud mod Maa
let. - Dog, det er langt fra sikkert, at de rammer, og 
det er nu Udlederens Opgave fØrst at trække Skuddene 
ind, saa at de ligger i Retning af Maalet, og derefter 
at faa dem til at ligge lige ved Maalet ogsaa i Læng
den. Der gaar en 3-4 Salver, fØr det lykkes ham; men 
saa er der »Dækning«, han kommanderer »Hurtig
salve«, og Kanonerne skyder nu saa _hurtigt, det kan 
lade sig gØre. 

Øvelser om Bord. 

Næste Dag er Gruppen af Skoleskibe lettet og er 
paa Vej nordpaa i Kattegat. Der er Øvelser om Bord. 
Ude paa Fordækket hiver Lærlingene Lod. En af dem 
er spændt fast i en Sele og staar lænet ud over Skibs
siden. Det er koldt og blæsende herude, hvor der in
gen Læ er, og han har taget Huen af for ikke at 
miste den. I venstre Haand har han Lodlinen og i 
hØjre Blyloddet. Han svinger det med store Bevægel
ser frem og tilbage, indtil han kan svinge det en hel 
Omgang rundt. Han fØlger det med Øjnene og slipper 
det saa, saa at det flyver forefter og trækker Linen 
med sig. Det gælder om at faa Loddet saa'langt frem, 
at det naar i Bund, inden Lodhiveren kommer hen 
over det. Idet Linen staar nøjagtig lodret, haler han 
i den, saa at han kan mærke Loddet staa paa Dunden 
og aflæser saa Dybden paa Linens Afmærkning. Og 
her hØrer vi ham synge ud af sine Lungers fulde 
Kraft, saa det kan hØres helt op paa Broen: »El-ve
M P.-t<>n. 

Selv en saadan Øvelse laver Svineri paa det det velholdte Skib. 
Derfor maa Spuleslange og Koste i Brug umiddelbart efter. 

Medens Lærlingene har Matrosarbejder, signalerer 
nogle Kadetter med de andre Skibe i Gruppen. Fra 
den ene Brovinge ser man en Blinklanterne sende 
sine Prikker og Streger agterover. Paa den anden 
Brovinge er en 4-5 Stykker beskæftiget med at sig
nalere med et Flag. Der hersker stor Travlhed. Hele 
Brovingen flyder med store, brogede Signalflag. Een 
staar med Signalbogen, hvorfra han udtager Koderne. 
»Betty-Hedvig-Lotte«, lyder det. - Alle Bogstaver 
har efter gammel Tradition Pigenavne. - Og man
kaster sig ud i Bunken af Signalflag - som ligger i 
Orden og finder Betty, Hedvig og Lotte frem. - Her 
kommer de, og Signalet bliver hejst, besvaret fra det 
andet Skib med »Anna« (forstaaet) og halet ned igen. 
Næste Signal glider op, og saaledes fortsætter man. 
Ord for Ord. Denne Signalering er kun Øvelse, og den 
Tekst, der bliver sendt, er ikke altid af lige alvorligt 
Indhold. 

Ældste Klasse er beskæftiget med Navigation. Et 
Par Stykker staar og maaler SolhØjden med Seks
tant. De har en Hjælper, som aflæser Kronometeret 
i det Øjeblik, de maaler; og naar de saa har taget 
deres Observation, regner de den ud og sætter Resul
tatet i SØkortet. Ikke fordi man ikke ved, hvor Ski
bet er. Tværtimod; det at man i Forvejen kender sin 
Plads nøjagtigt, giver Kontrol paa, om SolhØjden er 
rigtigt maalt og beregnet. 

T Aar forP-gaar KadE-ttogtet udralukkcndo i de indre 
Uanske Farvande, Kattegat, Skagerak og Østersøen 
med Besøg i Oslo og Gøteborg foruden i en Række 
danske Havne. Det er af stor Vigtighed, at Kadetterne 
lærer de danske Farvande at kende. Enhver søofficer 
mnu være .fuldt fortrolig med vore mange Smaayjer 
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og Grunde. Før Krigen var der desuden hvert Aar et 
Udenlandstogt, hvor man kunde være saa heldig at 
komme til f. Eks. Middelhavet; og det varer forhaa
bentlig ikke længere end til næste Sommer, fØr 
Kadettogtet igen kan gaa til saadanne fremmede Far
vande. 

Den ældste Klasse Kadetter er ikke med paa Skole-
. togt. I den Tid, dette varer, gØr A'erne, som de kal
des, Tjeneste som Befalingsmænd dels ved Uddan
nelse af nyindkaldt Mandskab paa søværnets Ekser
cerskole, og dels som Befalingsmænd paa Minestry
gere. Deres praktiske Tjeneste danner saaledes en 
naturlig Overgang til Tjenesten som Officer. 

Ogsaa Teori skal der til. 
Kadetternes teoretiske Uddannelse foregaar i Vin

termaanederne paa Søofficersskolen. Skolen, som lig
ger paa Holmen, er en meget moderne Bygning. Den 
bestaar af to Fløje, hvoraf den ene indeholder en stor 

I Oslo for føl'ste Gang, 

Aula og alle Undervis
ningslokalerne og den an
den Spisesal, KØkken og 
Beboelsesrum. Her under
vises der i en Mængde for
skellige Fag. Først og frem
mest naturligvis de rent 
sømilitære Fag som Navi
gation, Artilleri, Torpedo
lære, Søkrigshistorie og 
Maskinlære; men desuden i 
en Del sproglige og mate
matiske Fag som F,71gP/.1,k, 
Tysk, Fransk, Matematik 

og Fysik. Hertil kommer Gymnastik og Idræt. Tiden 
paa Skolen er kostbar, og Arbejdsdagen bliver ud
nyttet fra Morgen til Aften. Undervisningen begynder 
Kl. 8, og den fortsætter til KL 14 kun afbrudt af en 
halv Times Frokost. Derefter klæder Kadetterne om 
i Idrætstøj og afgaar til Idrætsbane eller Gymnastik
sal, hvor der dyrkes Idræt og spilles Haandbold og 
Fodbold, indtil det er Tid at bade og klæde om til 
Middag. Middagen er Kl. 17, og allerede Kl. 18 gaas 
der an igen med Lektielæsning, som er tvungen for 
alle Klasser undtagen ældste. Kl. 21 serveres Aften~ 
teen, hvorefter man har fri. Kadetterne samles som 
Regel i Messen, som er hyggeligt indrettet med store 
Lænestole, :pejs og Billard, og her snakker man sam
men, hØrer Musik og læser Aviser, indtil det bliver 
Tid til at gaa til KØjs. 

Kadetuddannelsen er paa flere Maader saa v.idt 
forskellig fra anden Uddannelse. En af de Ting, som 

er karakteristisk for den, er 
det Kammeratskab, der op
arbejdes indenfor den enkelte 
Klasse. Det grundlægges i den 
fØrste haarde Tid som Lær
linge, og i Løbet af Uddan
nelsens 4 Aar, hvor Kadetter
ne til Stadighed har med hin
anden at gøre, og hvor de 
deler samme Kaar, udvikles 
det ofte til et Venskab, som 
man sjældent finder Mage til. 

Fra Besøget i Oslo. 



AF KAPTAJNt:ØJTNANT E. FISKER 

TAABE-BOMBEN 

Den japanske Selvmorder~Bombe 

G ennem fem lange Aar har Verden været knuget 
under Rædslens tunge Aag, fostret af en Fana

tisme, som man ikke vilde have troet mulig. En lille 
Flok Fanatikere, for hvem Hensigten helligede Mid- · 
let, opflammede en Nation til et grænseløst Vanvid, 
som skaffede hele Menneskeheden en Bølge af Mord, 
Terror og Vold over sig. Fanatisme er en farlig Fore
teelse. Den, der forstaar at opfanatisere Masserne, vil 
have Midlet i Hænde til at beherske Verden. 

Hos Aksemagten Japan fandt hele denne Psyke en 
rig Forstaaelse. I et Land hvor Harakiri saa at sige 
er en Institution, er det forstaaeligt, at Fanatismens 
Lære fandt en Grobund, som skabte det sindssyge 

paa Krigsteknikens Omraade, og som henstæter Vest
europæeren i forfærdet Undren. 

Vi har hørt om Selvmordstorpedoer, som styres 
direkte i Maalet af en Styrmand, hvis hØjeste Higen 
er at gaa i Luften sammen med sin Torpedo, og nu 
hØrer vi fra Stillehavskampene, at der har været an
vendt Selvmorderbomber. 

Vi har ganske vist nok været klar over dette For
hold, men ikke fØr nu kendt noget videre til deres 
Konstruktion. Ved Amerikanernes Erobring af Oki
nawa faldt der adskillige af disse Vanviddets Vaaben 
i deres Hænder, og i det fØlgende skal der gives en 
Skildring af »Baka« - det japanske Ord for :,sTaabe-

Panserbeskyttelse 

Raketdyser 

Hastighedsmaaling 

Fig. l 
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Fig. 2. »Baka« ophængt under sin Bomber. 

Bomben« (the stupid bomb), som Amorik.incrnc dØbtc 
dem. 

Da den japanske Flaadeunderlegenhed i Stillehavs
kampene begyndte at gøre sig gældende, maatte der 
skabes et Vaaben som med ret stor Sikkerhed havde 
Mulighed for at saare selv de største Slagskibe al
vorligt. Dette kunde faktisk kun opnaas ved at lade 
en Mand styre Bomben lige i Maalet, og Resultatet 
blev den Maskine, som vi ser paa Fig. 1. 

Det er en lille, raketdreven Flyvemaskine paa kun 

ALLE ARTER AF 
MILITÆR EFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf4t'fd14 
Guldtrækkeriet 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ...Mineralvande 

"De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 
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oa. 6 m i Længden og mod en Spændvidde po.o. ikke 
mere en knap 5 m. Dens flyvemæssige Egenskaber 
kan saaledes ikke være overvældende, og den kan 
da heller ikke starte fra egen Basis, men maa slæbes 
op af en stor Maskine, fra hvilken den lØsgøres. 

Fig. 2 viser den anbragt under Kroppen paa en 
stor japansk Bomber - »Betty 22«. Gennem en Ud
lØsning fra Bomberens Førersæde, kan »Baka slippes 
og paa næste Billede, Fig. 3, ser man den frigjort fra 
sin Bæreanordning paa sin fØrste Vej mod Maalet. 

Maskinen har i sin Forpart en yderst kraftig 

• HORNUNG & MØLLER 
KGL. HOF-PIANOFABRIK 

BREDGADES¼ NYGADE 4 

FLYGLER OG PIANOER 
Fornemste danske Fabrikat 

Indreg. VAremmrke 

P APIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

lf. Olaf Møller 
Frederiksborggade 26 
Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 



Fig. 3. »Baka« slippes løs. 

Sprængladning, som tændes ved Anslag mod det 
fjendtlige Maal ved Hjælp af det lille BrandrØr i 
Maskinens Forpart. Ladningen er sikkert paa 6-800 
kg eller maaske helt oppe paa 1 t. 

Selvmoderpiloten er anbragt i en ganske lille Ka
bine, hvorfra han kan dirigere Maskinen mod Maalet. 
Han slippes normalt lØs i en meget stor HØjde, og 
maa derfor være forsynet med Iltmaske. 

Man har villet paastaa, at han var laaset inde i 
Kabinen, men dette er dog ikke rigtigt, selv om det 
saamænd ikke yilde ændre stort, thi han har ingen 
Faldskærm med, og er altsaa ganske ude af Stand 
til at redde sig selv om han skulde forfejle sit Maal. 

Bag ham findes Raketmotorerne, som startes paa 
den sidste Del af Vejen mod Maalet, idet han naar ind 
i Slagskibenes Afværgeild. Disse Raketmotorer kan 

bringe Bomben op paa en Fart af 8-900 km/time, 
hvorved han er i Stand til at manøvrere. 

Paa Fig. 4 ser man de forskellige Stadier af »Ba
ka«s Flugt mod det Hangarskib, som den er blevet 
sat ind imod. I Stadierne 1 og 2 slippes den lØs og 
begynder at glide. 

I Stadie 6 kommer »Baka«en ind i den fjendtlige Af
værgeild - Raketmotorerne startes og ManØvringen 
gennem Ildregnen begynder. 

I Stadie 13 er den naaet ind i DykhØjdeoverMaalet. 
og Gtyrtet 5ættcr ind med Kurnen rettet mod Han 
garskibets Dæk. 

Baka«s Hovetlmaal va1 i.le store .i.merik.an:ske Han
garskibe, hvis Dæk frembØd et glimrende Maalom
raade, og det er uden for al Tvivl, at denne »Taabe
bome« har foraarsaget de allierede megen Skade. 
Men efterhaanden ljrte Luftværnsskytsets Besætnin
ger paa en glimrende Maade at sætte sig ud over 
den voldsomme psykiske Paavirkning, som det var at 
se flere Hundrede Kilo Sprængstof komme drønende 
ned mod srg fra Himlen. 

Med den japanske Magts Tilintetgørelse er denne 
sindssyge Form for Krigsførelse en Saga. - Det sun
de Menneske har atter sejret over Fanatismens Van
vid. 

Fig. 4. Stadiel'Ue i et »Baka«-Angreb. 
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WALTHER HJULER: 

Genopbygningen 
af Norges Forsvar 

Den norske Forsvarsminister om Gen
opbygningen af den norske Hær, som 
skal paabegyndes efter Nytaar. Et stærkt 
Hjemmeværn skal indpasses i Hæren. 

O slo af i Dag vrimler med Soldater. SkØnt Ameri
kanerne forlængst har forladt Norge og skønt 

Englændernes Antal er stærkt reduceret, er det allige
vel saadan, at Byens Liv ganske præges af Unifor
merne. Et meget stort Antal unge Nordmænd er ble
vet indkaldt for at varetage de mange Opgaver, som 
Efterkrigstiden har stillet Norge. 

D_en norske Hær er endnu paa Krigsfod. Først efter 
Nytaar regnes der i Oslo med, at man vil sætte For
svaret paa Fredsfod og derefter i Begyndelsen af det 
nye Aar vil man begynde at realisere den norske Hærs 
Genopbygning. Det Mandskab, der nu er inde, er saa
ledes udelukkende genindkaldte Folk, der for Største
delens Vedkommende forretter Vagttjeneste ved de 
tyske Krigsfangeforlægninger og desuden vogter de 
store Mængder Materiel, der er taget fra Tyskerne i 
Norge. - Man er altsaa endnu ikke saa vidt frem
skredet som herhjemme, hvor Uddannelsen af ny
indkaldt Mandskab forlængst er paabegyndt og for 
et ikke ringe Antals Vedkommende endda afsluttet. 

Om Forsvaret diskuteres ikke -
Det er tydeligt at mærke, at Militæret vil faa en 

fast forankret Stilling i Fremtidens Norge. Ikke alene 
nyder Soldaterne en udstrakt Popularitet, som man 

Norges Forsvarsminister, Statsraad Hauge, 

let mærker i Befolkningen; men alle Mennesker, man 
taler med, er levende interesseret i, hvordan den nye 
norske Forsvarsordning vil blive. Alle er enige om, 
at Katastrofen fra 1940 for enhver Pris skal undgaas 
i Frem tiden. Om Forsvaret diskuterer man ikke i 
Norge, man Ønsker blot at faa det lagt i saa gode 
og fornugtige Rammer som muligt. 

Den norske Hær, Flaade og Luftvaaben raader i 
Dag i Oslo over nogle af Byens mest moderne Ejen
domme. Marinekommandoen for Østlandet residerer 
saaledes i den lige fuldførte Skyskraber ved Havnen, 
hvor dens Radioantenner og Morselamper kan ses 
som et Vartegn langt ude paa Oslo Fjorden. 

Hæren og Luftvaabnet raader over en stor moderne 
Ejendom i Byens Indre, og her hersker der febrilsk 
Trav!hed Døgnet rundt. 

Paa nuværende Tidspunkt er det ikke let at se, efter 
hvilke Retningslinier det norske Forsvar vil blive 
genopbygget. Men Forsvarsministeren, Statsraad Hau
ge har nylig i en Række interessante Udtalelser givet 
Udtryk for Regeringens Indstilling til Forsvarspro
blemet, Udtalelser, som ogsaa vil have Interesse for 
os herhjemme. 

Afstanden mellem Officerer og Befolkningen maa 
overvindes. 

Forsvarsarbejdet, sagde Statsraad Hauge bl. a., var 
i en lykkelig Udgangsstilling den 8. Maj, og det lØf
tes nu ud af Politiken. Det er os om at gØre, at vi 
former den nye Forsvarsordning saaledes, at vi kan 
hævde den Plads, l!'orsvarstanken har iaaet i det nor-
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Norske Soldater er vant til at færdes i Sne. 
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ske FoTh:s Hjerte. Det er kun saa kort Tid siden, at 
den nye Regering blev dannet, og derfor er det mig 
ikke muligt at udtale mig om den nye Hærordning" 
som givet vil komme, men der er forskellige Ting" 
som der skal gøres opmærksom paa. 

Befalingsmændenes Stilling anser jeg for at være 
af største Vigtighed. Vi maa skabe et homogent Of
ficerskorps, og fØrst og fremmest maa vi overvinde 
den Afstand, der har været mellem Befolkningen og 
Officererne. Officererne er til for Folkets Skyld, og 
Folli:et maa fØle Tillid til og være glad for dem. Jeg 
vilde Ønske, at Forholdet mellem det norske FoTh: og 
Officererne kunde blive lige saadan, som Forholdet 
er mellem Londonerne og deres Bobbyer. 

Rekrutteringen til Officerskorpset maa kunne ske 
fra alle Befolkningsdele. De, som har Evner, maa ikke 

Bibeska::ftigelse - Sekretær m.v. 
Til at varetage det daglige Kontorarbejde i 
Hellerup Sejlklub søges en kvalificeret Mand, 
gerne pensioneret. Vedkommende maa være 
bosiddende i Hellerup eller nærmeste Omegn 
og helst have Telefon, ligesom Kendskab til 
Sejlsport er ønskelig. Skriftlig Ansøgning 
sendes til Ingeniør Kai lJfiddelboe, 

Vingaardsalle 15, Hellerup 

CHERRY 
HEERING 

I 

DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY 



hindres, fordi de mangler Midler. Jeg mener, at det 
er meget vigtigt, at dette Hensyn bliver raadende 
uden at der slaas af paa Kravet om faglige Kvalifika
tioner. De Sider af Uddannelsen, som kan gøre Offi
cererne forstaaet af Befolkningen maa ikke forsøm
mes. 

Hjemmeværnet. 

Med Hensyn til selve Genopbygningen af Norges 
H:Pr vil Grnntjlaget herfor være at bevare den aktive 
Forsvarsvilje i Folk.et, og vi maa heruder ved Siden 
af den egentligP H:Pr forsøge at skabe et frivilligt 
Hjemmeværn, som saa skal indpasses i Forsvaret, og 
hvor Landets Ungdom paa frivillig Basis holder sine 
militære Færdigheder vedlige. 

Dette Hjemmeværn maa rekrutteres fra alle For
svarsinteressserede. Der er ikke her Tale om at blæse 
Liv i en enkelt Organisation, men om at skabe et 
Statens Hjemmeværn, som skal bygge paa f. Eks. 
Sky\.tcforcni11gcr, Idræt13_ og Ungdoms:org::i.ni::;::i.tionPr, 
I Fysikudvalgene for Hjemmeværnet skal ogsaa Re-

præsentanter fra Fagorganisationerne have Sæde. Men 
man maa være klar over1 at Hjemmeværnet er en Del 
af Hæren. Der maa ikke findes noget privat i den. 

Den regulære Hær. 

1\/Ied Hensyn til selve Oplæringen i Hjemmeværnet 
gaar jeg ud fra, siger den norske Forsvarsminister 
videre, at Deltagerne vil bruge deres Fritid til Øvel
serne, særlig LØrdagene og SØndagene. Vi vil i meget 
ln uge Uet :,ven~ke I!jemmcværn :Jorn MØnatcr. 

Men Hjemmeværnet skal altsaa være en Del af den 
kommende Hærordning, og førend denne er fore
lagt maa en Række SpØrgsmaal staa hen1 f. Eks. hvil
ke Aargange, Hjemmeværnet skal bygge paa, hvilke 
Officerer o. s. v. man skal anvende samt for en stor 
Del ogsaa de mere præcise Opgaver. 

Den Forsvarsinteresse, der findes hos det norske 
Folk i Dag, er dog en Garanti for, at Arbejdet med 
at skabe en ny, tidssvarende og effektiv Hærordning, 
vil blive fremmet saa hurtigt, som det er muligt. 

Sldtropper paa Øvelse, 
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Den amerikanske Isbryder »Storis«, der 
under Kt·!gen har besejlet Østgrønland. 

Grønlandske Handels 3-mastede Skonnert »Godt
haab« var i Sommer overdraget til 1\Iarinen, og 
foretog i Tidsrummet 17. Juli-3. Oktober med Or
logskaptajn Børge Clausen som Chef og Overstyr
mand Mørch som Islods en Inspektionsrejse til 
Nordøstgrønlands Kyst mellem 70 og 75° N, Br. 

Skibet bragte tillige uanslle Jægere under Dirck 
tør Jennov's Ledelse til Fangstselskabet »Nanok«s 
Stationer. 

Endvidere deltog to Geologer, Magister Sole 
Munck og Professor A. Rosenkrantz i Togtet. Sidst
nævnte giver i de efterfølgende Linier og Billeder 
nogle Indtryk fra Rejsen. 

Nordøstgrønland 
Tekst og Billeder ved Professor Alfred Rosenkrantz 

T idligt om Morgenen den 5. August dukkede Grøn
lands takkede Konturer op over Horizonten bag 

det isdækkede Hav. Vi var gaaet fra København den 
17. Juli; havde fulgt Tvangsruterne over Nordatlan
tens graa, stormpiskede Flade, hvor Drivminerne, vi 
mØdte, blev sænket med Riffelskud, ·havde anløbet 
Akureyri for Supplering af Kulbeholdning og Udrust
ning, var Nord for Island paa HØjde med Scoresby
sund sejlet gennem store Sildestimer, hvori Hvalerne 
boltrede sig og var i Løbet af den 4. August trængt 
gennem Størstedelen af Storisbæltet ud for Geogra
phical Society Øen. Storisen, der i tidligere Aar ofte 
har dannet et næsten uigennemtrængeligt Panser 
langs Kysten, viste sig i Aar fra den venlige Side. 
Bæltet var af stor Bredde, hele 110 sømil, og bestod 
af gennemgaaende ret spredt og ikke særlig svær Is. 
Efter Sigende skal Isforholdene i alle Krigens Aar 
have været relativt gunstige, og Besejlingen af Øst
grØnlands udstrakte Kyster har derfor været ret lei 
baade for Venner og Fjender. 
· Vort fØrste Maal v.ar den norske Station Mygg
bukta paa Hold with Hope, men Adgangen til Kysten 
spærredes af Vinterisen, der endnu paa dette Tids
punkt laa fast i Bugten me1lem Bonteko Øen og Land.· 
Men her blev vi som saa ofte fØr og siden paa Rejsen 
tilsmilet af Heldet. Om Morgenen den 6. August 
blæste det op fra Vest, Isen kom i Drift, og Skibet, 
der hurtigt kom klar af den, ankrede op foran den 
nedlagte Station om Aftenen. 

Resten af August Maaned gik nu med Løsningen 
af Togtets forskellige Opgaver: at vise Flaget i Øst
grØnland, Inspicering af Stationer, Bygning af Fangst
stationer og Hytter og som et ekstra Job: Løsningen 
af forskellige geologiske Problemer. Dette Arbejde 
var særlig koncentreret omkring Loch Fyne Fjorden, 
Gael Hamfoes Bugt og Young Sund; men endvidere 
foretoges med Skibet en Rejse til Hochstetters Forland 

{75° N.) med det særlige Formaal at bryde Kul til 
Brug for Overvintringsholdene og Skibet. Som Af
slutning aflagdes et Besøg i Scoresbysund-Kolonien 
(70° N). Hensigten med disse Linier er imidlertid 
ikke at aflægge en detaljeret Beretning herom, men 
den at fortælle lidt om de Spor Krigen har sat paa 
de berejste Landstrækninger og om de Træk i Lan
dets Bebyggelse, der er foraarsaget af de danske og 
amerikanske Bestræbelser for at beskytte denne me
get vigtige Kyststrækning og udnytte de meteorolo
giske Muligheder i Kampen mod Tyskerne. 

Krigens Spor. 

Kyststrækningerne omkring den 74. Breddegrad er 
den eneste Del af Grønland, 'hvor egentlige Krigs
handlinger har udspillet sig. I Aarene 1869-70 un
dersøgte den 2. tyske Nordpolarekspedition med Ho
vedkvarter i Germaniahavn paa Sabineøen de omlig
gende Kyststrækninger, og netop i dette Omraade 
foretog tyske Tropper et Par Gange i 1943 Landgang, 
oprettede Vejrmeldingsstationer og foretog krigeri
ske Anfald mod de danske Patruljestyrker, som un
der de grønlandske Myndigheders Overledelse holdt 
de umaadelige Kyststrækninger under Observation. 
Herunder faldt en lille dansk Patrulje i et tysk Bag
hold i Young Fjorden, og Korporal EH Knudsen blev 
dræbt. Hans Grav saa vi ved den gamle Fangststa
tion »Sandodden« paa Wollastone Forland, et smukt 
og værdigt Gravminde. Ved Eskimonæs paa Clave
ring Øen inspiceredes Resterne af den store danske 
videnskabelige Station, oprettet i Begyndelsen af 
30'rne. Paa' dette historiske Sted, hvor Clavering i 
1823 mØdte en lille Flok Eskimoer, de sidste af Øst
grønlands oprindelige Befolkning, man har set, laa 
den ene røgsværtede Tomt ved Siden af den anden 
fyldt med Resterne af Husgeraad, videnskabelige In
strumenter og VærktØj, og ved Kysten stod Motor
baad ved Motorbaad alle mere eller mindre Ødel,1gt 
ved Ild og Kugler. Det er alt, hvad der nu er igen af 
den tidligere saa fortrinligt indrettede Station. I For
unrct 1013 blev Stationen nemlig phtdselig overfaldPt 
af tyske Tropper udrustet med Maskingeværer og an
dre automatiske Vaaben. Stationens Besætning, der 
bestod af danske Soldater, tidligere Radiotelegrafister 
og Fangstmænd, og grønlandske Jægere udrustet med 

Den forladte amerikanske Station 
i Dødemandsbugten p9.a Clavering 
Øen. 



ØST-
GRØNLAN 

1. Luftalarmapparat i Score~ bysur 

2. lsfjæld I KejserFran:z:JosephsFjc 

3. Mine sænkes Øst for Island, 

4. Mikael Kunak,Medlem af den d 
ske Patrulje og Fanger i Scores 
sund. 

5. Sidste Aargang i Scoresbysund 



>rporal Eli Knudsens Grav ved 

,ngstsfationen Sand odden, Young 

ind. 

~n danske videnskabelige Sta!ion 

ilhus, Hochstefters Forland. 

ten i Loch Fyne Fjorden ved den 

,rske Station Krogness. 

in meteorologiske Slatlon "Dane• 
,rg• i Young Sund. 



1, Omstyrtet Radiomast. Eskimonæs. 

i. l\Ioskusokseflok paa Hochstetters Forland, 

3, Kulbrydning paa Hochstetters Forland. 

Rifler, holdt Stand i nogen Tid, men maatte som 
Følge af den knusende, tyske Overmagt trække sig 
tilbage i LØbet af Natten og naaede uden Tab til 
Fods ned til Ella Ø Stationen, en March paa et Par 
Hundrede Kilometer. De rasende Tyskere brændte 
Eskimonæsstationen af til Grunden; men Gengældel
sen lod ikke vente længe paa sig. Paa SabineØeen:i 
Østkyst, i Hansabugten, kunde vi studere Resterne 
af en tysk Hovedstation. Efter at Stationens Beliggen
hed var blevet fastslaaet af den danske Patrulje blev 
den samt et Skib i Bugten bombarderet af amerikanske 
Flyvere med Basis i Island. I Bugten fandt vi Vrag
eorts fra rtPt norskP Skib, som 'J'yskPrnP havif.P hPnyt
tet, og inderst i Bugten godt skjult i en lille Dal laa 
den fuldstændigt Ødelagte Station med Rester af 
Radioanlæg og anden værdifuld Udrustning. Mange 
flere Begivenheder af krigsmæssig Art har fundet 
Sted i NØ Grønland, men uden for de Omraader, vi 
besøgte. 

Den Indsats, som fra dansk Side er gjort for at be
kæmpe en tysk Invasion af ØstgrØnland kan ikke 
vurderes hØjt nok; men det maa ikke glemmes, at i 
dette Arbejde har grønlandske Fangere og Slæde
kuske fra Scoresbysund gjort deres store Indsats, selv 
om man saa vidt muligt har sØgt at holde dem uden 
for de egentlige Krigshandlinger. Efter at de tyske 
Stationer var tilintetgjort og de overlevende tilfange
taget, har de danske Styrker i Samarbejde med Ame
rikanerne fortsat deres Bevogtningstjeneste langs den 

· mange Hundrede km lange Kyststrækning til alle 
Aarstider og i alt Slags Vejr. Overalt i Fangststatio~ 
neme ser man Vidnesbyrd om Patruljernes Virksom
hed, og mig personligt glædede det flere Steder at se 
Beretninger paa Grønlandsk opslaaet paa Væggene 
underskrevet med Navnene paa unge modige Grifn
lændere, mine tidligere Medarbejdere paa Ekspedi
tioner fØr Krigen. 

Amerikanske og danske Anlæg. 
Amerikanerne har af militære ·Grunde paa flere 

Steder inden for Omraadet opført Stationer, hvoraf 
de fleste fungerer som Vejrmeldingsstationer. Rap
porter fra Grønlands Østkyst er af den største Betyd
ning for Flyvningen over Atlanten og for Vejrfomd
sigelserne i det hele taget. 

En enkelt af de Stationer, vi besøgte, er nu helt 
forladt. Den ligger i Dødemandsbugt-en paa Clave
ringØen ikke langt fra Eskimonæs og har været be
nyttet af de danske Patruljer. Beliggenheden er no
get uheldig, da Stationsbygningerne er opført mellen1 
Ruinerne af ØstgrØnlands største Fortidsboplads. Naar 
Stationen nu er forladt, maa man maaske kunne 
slutte, at dens Rolle er udspillet; den maa sikkert 
kunne flyttes til Eskimonæs, hvor Havneforholdene 
er meget bedre end i DØdemandsbugten. 

I Young Sundet ved Siden af Fangststationen Sand
odden ligger en anden Station »Daneborg«. Den blev 
bygget til en amerikansk Besætning. der imidlertid 
udeblev, og baade den tidligere og den nuværende 
Besætnmg af Rachotelegrafister og Meteorologer er 
dansk, de sidste udsendt af Grønlands Styrelse. Dan
nebrog vajer over Stationens Hovedbygning, og det 
ny Personale har overtaget hele den moderne Udrust
ning, der bl. a. omfatter en Jeep! Den benyttes til at 



hale Hvalrosser paa Land, til Kørsel mellem Sta
tionsbygningerne og til en lille Flyveplads Syd for 
Sandodden. Paa en Tur med den ind over Klipper og 
Moradser overbeviste jeg mig om, at en Jeep rime
iigvis maa kunne være til god Hjælp ved Landets 
!idenskabelige Udforskning, ihverl Fald i tørre 
Somre. Det er imidlertid slet ikke fØrste Gang Auto
mobiler optræder i N ordØst-GrØnland. Danmarks
Ekspeditionen 1906-08 medførte saaledes en Bil, der 
anvendtes til Kørsel paa Havisen; men det kan nu 
ikke nægtes, at Automobiler i det grønlandske Land
skab virker frapperende. 

Længere Syd pnn vod Hvo.lrosbugten i Scoresby
sund besøgte vi endnu en amerikansk Station, betyde
lig større end de allerede omtalte, en hel By, >>Wal
rusbay« med amerikansk Besætning. Statiocen om
fattede en halv Snes store Barakker, deriblandt et 
stort Maskinhus, der forsynede >>Byen« med Elektri
citet samt varmt og koldt Vand. Det fortaltes, at hver 
enkelt Bygning i sig selv udgjorde en komp!et Radio
station; hvis med andre Ord ved Storm eller paa an
den Maade alle Bygninger med Undtagelse nf een blev 
Ødelagt, vilde Stationen kunne fungere videre. Anlæg
get raadede desuden over en ambulant Biograf med 
Tone- og Talefilm og over flere Jeeps, deriblandt en 
speciel ,>Snejeep«. 

Da vi naaede ind til Kysten i Hvalro::bugten blev 
vi afhentede af en Jeep, og medens vi skumplede 
hen over Sletten mod Stationsbyen, gi~..: mine Tan
ker uvilkaarligt tilbage til en Sommerdag i 1926, 
da jeg første Gang gil;;: i Land paa dette Sted. 
Ucngang var det for at hente Sand til Støbning af 
.fundamentet for vort Overvintringshus, og Sceneriet 
rred de sovende Hvalrosser paa S'r.anden og den 
store Flodslette, der i m~jestætisk Øde strakte sig 
langt inde i Landet, var unægtelig et andet end nu, 
hvor en By er vokset op, og Hvalrosserne er erstattet 
med Jeeps. 

Scoresbysuml IColonien. 

Paa vor Vej ned til Scoresbysund sejlede vi gen- ,1. it!fio~1:~1rusbay, Scoresbysund. Gæsterne ankommer til 

nem det store isbjærgfyldte Fjordsystem, der kende-
tegnes ved Navnene Kejse1· Franz Josephs Fjord og 5. J>Sne-.Jcep«. Walrusbay, Scoresbysund. 
Kong Oscars Fjord. Skønnere Fjorde findes næppe 
1 hele Grønland. Fjældene, der brat hæver sig 1000 m 6. l\Iaskinhuset. Walrusbay, Scoresbysund. 

-~Her mer over Fjordenes blanke Vand er fantastisk 
foldede, og de enkelte Lag straaler i de mest usand-
synlige Farver. Her ligger den videnskabelige Sta-
tion Ella Ø, en Pendant til den Ødelagte Eskimonæs 
Station. Den viste sig at være ubeboet, men iØvrigt i 
god Stand til Trods for, at den en Tid lang har været 
besat af Tyskerne. Gennem Davy Sund kom vi ud 
ni Fjordkomplekset, og langs den vilde og berygtede 
iiiverpool Kyst naaede vi endelig ind i Scoresbysund, 
Verdens største Fjord. 

Da vi rundede Kap Tobin p3.a Vej til Scoresbysund 
I~olonien, blev vi hilst Velkommen fra den lille Bo
r:,1ads Onarteq, der har Navn efter de varme Kilder 
i Nærheden. Der ligger fire smaa Huse her, og paa 
hvert af dem vajede et stort Dannebrogsflag. Ogsaa 
Kolonien Iaa smykket med Dannebrog paa hver Flag_ 
stang, og den hjertelige Velkomst, der mødte os fra 
Befolkningen med den grønlandske Kolonibestyrer og 
Præst i Spidsen, vil vi sent glemme. 



7. Ødelagte Motorbaade. Eskimonæs. 

8. Full house. Jeep ved »Daneborg«. Young Sund. 

9, »Nanok« Hytte under Opførelse. Fangsthytte for to Mand 
af Brædder med Tagpapbeklædning. Hold with Hope. 

Alexandrine, Kolonibestyrerens 
2-aarige Datterdatter, i Scorcs
bysund, opkaldt efter Hds. 
l\Iajestæt Dronningen. 

Grønlænderne i Scoresbysund er næsten alle ægte 
Dskimoer, hvis Forfædre levede i Angmagssalik fØr 
Koloniseringen. Der lever Mennesker i Scoresbysund, 
hvis Fædre har spist Hjærtet af deres dræbte Fjen
der og har levet i en Tid, hvor Menneskeæderi ofte 
forekom i Sulteperioder. Udviklingen fra dette Sten
aldertrin gennem faa Genei-ationer til den nuværende 
Tilstand, hvor alle kan læse og skrive, og hvor de 
unge Mænd forsynet med amerikansk Mundering 
gjorde en Indsats for at hjælpe gamle Danmark og 
bekæmpe dets Fjender er i Sandhed bemærkelses
værdig. Paa mange Maader viste Befolkningen iØvrigt 
deres Glæde ved at se et dansk Skib paa Reden, og 
man kan vist trygt sige, at mere loyale Borgere fin
des ikke i hele Riget. 

Nær ved Anløbsbroen i Scoresbysund Kolonien 
fangedes vor Opmærksomhed af en mærkelig Indret
ning, der bestod af en Galge, hvori der var ophængt 
en PetroleumstØnde og en Iltbeholder, begge tomme 
og smukt broncerede. Det viste sig at være et Lu~
alarmapparat! Naar man slog med en Jærnstang paa 
de to Beholdere skiftevis fremkom et kraftigt Lyd
signal, som Krigen igennem varslede, at tyske Flyve
maskiner nærmede sig Kolonien. I saa Fald søgte Be
folkningen Tilflugt ved Depoter udlagt i Fjældene, 
men det kan tilfØjes, at Bombning ikke er forekom
met i Kolonien, der iØvrigt gennem hele Krigen har 
haft en lige saa streng Mørklægning som vi her
hjemme. Paa nærmeste Hold har man vel haft Krigen 
den Dag i 19431 da den danske Sergent Marius Jen
sen paa Slæde ene Mand bragte en tysk LØjtnant som 
Krigsfange fra Myggbukta Stationen til Scoresbysund, 
hvor han blev sat til at hugge Brænde! 

Med Besøget i Scoresbysund sluttede »Godthaab<<S 
Togt i Grønland og via Reykjavik, Færøerne og Ber
gen vendte Skibet den 3. Oktober tilbage til Køben
havn efter en Rejse, der havde været kortvarig, men 
vellykket. - Det havde været en stor Oplevelse at 
gense det skønne NordØstgrØnland, Og det er mit Ind
tryk1 at Forholdene i denne Del af Grønland maa ka
rakteriseres som værende gode. Den indfødte Befolk
ning i Scoresbysund har rigelige Forsyninger. Dansk 
Mandskab vil efterhaanden overtage samtlige, nyop
rettede Vejrmeldingsstationer. Dansk Fangstvirksom
hed er atter i Gang. Vildtbestanden synes i det store 
og hele ikke at være forringet under Krigsaarene, og 
endelig ligger nu atter en vidtstrakt Arbejdsmark 
aaben for vore Naturvidenskabsmænd, der her vil 
have mange Opgaver at lØse. 



TRUE MØLLER 

Fritidsundervisningen læ9,9-e1t ud 
Folk og Væm-A1·bejdet blandt det, 

væ1nepligtige Mandskab faar i denne 
Vinter et betydeligt Omfang gennem den 
Fri tidsundervisning, der er ved at blive 
taget op rundt om i Garnisonerne. -
I denne Artikel fortæller Folk og Værns 
Raadgiver vedrørende Skole og Under
visning om Arbejdet og dets forskellige 
Former. 

N iar Soldaten er over de første Maaneders Tilvæn
ning i Rekruttiden, har han Stunder tilovers 

efter den rene Afslappelse, som det nye, haarde Træ
ningsarbejde altid nØdvendiggØr hos Begyndere. Men 
det skal ikke skjules, at mange Soldater kommer til 
at drysse det meste af deres Fritid væk, naar de er 
færdige med de private Forpligtelser. Denne »slaaen 
Tiden ihjel«, saa den smuldrer bort i ingenting, har 
utvivlsomt en meget vægtig Aarsag i Manglen paa 
igangsættende Initiativ. Dog, selv den gamle passive 
Fritid er Soldaten - iØvrigt med Rette - Øm over, 
hvis der viser noget i Retning af Tvang; saa hvis man 
vil hjælpe den ledige Soldat til en forstandigere An
vendelse, i hvert Fald i en Del af hans Fritid, maa det 
kun være ved at vække det igangsættende Initiativ, 
han trænger til, og som han, maaske ubevidst, fØler 
er nødvendigt. Mon ikke her er paa Forklaringen 
paa, at saa mange Soldater er saa hjælpsomme i 
deres Frihed. 

Forsøget paa at vække Initiativet maa paa den 
anden Side vogte sig for at gøre saa stærke Indgreb, 
at Fritiden bliver helt illusorisk og en skØnne Dag 
blot fornemmes som en Udvidelse af Tjenestetiden, 
en Udvidelse, man under falske Forudsætninger lok
kes til. 

S:>ldaternes Fritidsudvalg. 
Ved Forsvarsministeriets Skrivelse af 21. Juni 1945 

til Værnenes Afdelinger er der truffet vidtrækkende 
Foranstaltninger for at vække Soldaterne til igang
sættende Initiativ og st_øtte det Arbejde, der derved 

paabegyndes. I Følge Skrivelsen lader Afdelingsche
'fer, Chefer for detacherede Enheder m. fl. nedsætte 
et »Fritidsudvalg«, valgt af Mandskabet ved de for
skellige Underafdelinger med en af Udvalget selv ud
peget Formand. 

Udvalgets Opgave bliver i f_ørste Række at kom
me med Forslag om den bedste Udnyttelse af Fri
tiden ved »Underholdning og Fornøjelser m. m., der 
er i Overensstemmelse med en modrene og sund Ung
doms Behov« og ved Oprettelse af Kursus i de Fag, 
Soldaterne ønsker Undervisning i. 

Den af Fritidsudvalget selv udpegede Formand hen
vender sig om al Bistand fra sin Afdeling eller For
svarsministerens Foredragsudvalg til den Officer, som 
Afdelingen har beskikket til sin »Folk ob Værn-Of
ficer«, og de to faar det fØrste Udspil. 

Hvad Forsvarsministerens Foredragsudvalg allerede 
har udrettet gennem Udsendelse af Foredragsholdere, 
Kunstnere og hele Tourne'er maa vist betragtes som 
almindelig kendt, og dette Arbejde forsættes saa
ledes, blot i nØjere Kontakt med Mandskabet end fØr. 

Fritidskursus 
Oprettelsen af Fritidskurser i stor Udstrækning er 

derimod noget nyt. Om de Forberedelser, som For
svarsminierens Foredragsudvalg har truffet til Fri
tidsundervisningen, vil Læserne af »Folk og Værn«s 
Oktobernummer have faaet et Indtryk gennem Kom
munelærer Tage Rasholdts Beretning om Kursuset i 
Silkeborg. Dette Kursus er imidlertid kun et Led i et 
større Arbejde, der fØrst i Vinterens LØb vil lægge sig 
helt for Dagen. 

I Hovedtrækkene tegner Arbejdet sig saaledes, at 
der paa ethvert Sted, hvor større eller mindre Styr
ker er garnison@r@t, vil staa en ell':'r f]pr,=, L:J>rPrP 
parat til at træde i Forbindelse med Fritidsudvalgets 
Formand og »Folk og Værn<(•Officeren, · for at disse 
tre: Læreren, Formanden og »Folk og ·værn«-Offi
ceren kan tilrettelægge og gennemf_øre de Kursus, 
Soldaterne frivilligt har meldt sig til. · · 
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Fagene. 
Men hvilke Fag vil disse Kursus da tage op til Be

handling? Ja, i Virkeligheden skulde der ikke være 
andre Grænser derfor end dem, de lokale Forhold 
sætter, og Fagene kan strække sig fra saa praktiske 
som Boksning og Husflid til teoretiske som f. Eks. Hi
storie og Erhvervsgeografi. Et lille Fingerpeg har 
man fra det Aftenkursus, der var oprettet i Efter
aaret 1939 paa Gardehusarregimentets Beredskabs
motoreskadron i Toxværd, hvor fØlgende forskellige 
Fag blev behandlet: Engelsk, Tysk, Regning, Musik 
og Sang1 Boksning, Hnsflirl, Gymn;p;f.ik, Skrivning, 
Dansk, Bogholderi, Nødhjælp, Fransk og Motorlære. 

Dermed er dog Mulighederne langtfra udtømt; et 
Fag, som mangler paa ovenstaaende Timeplan, er 
Samfundslære, et Fag, man roligt kan spaa en Frem
tid. Samfundslære er dog kun nævnt som et Eksem
pel; Fag, der peger ud mod en Verden udenfor Lan
det, vil sikkert blive taget op, og i den Forbindelse 
kan fremdrages et Fag som Erhvervsgeografi, der 
mere end noget andet viser Landenes indbyrdes Af
hængighedsforhold. 

Undervisningsformer. 

Dansk Undervisning er stadig præget af de Grundt
vig-Kold'ske Tanker, og selv hvor Læreren staar dem 
fjernt, er han dog i sin Undervisning saa stærkt paa
virket af dem, at han sværger til Metodefriheden. 
Det vil selvfølgelig ikke sige, at han er metodelØs, 
men at han bruger den Metode eller de Metoder, der 
gavner hans Elever mest. 

Naar Lærerne derfor nu skal træde hjælpende til 
og i stor Udstrækning vil paatage sig Undervisningen 
af Soldaterne, vil ingen finde paa at tvinge dem til at 
bruge bestemte Metoder. I Praksis vil to Metoder dog 
komme til at beherske Undervisningen, selvom Un
dervisningen næppe to Steder vil ligne hinanden uden 
i ydre Henseende. 

Den ene Metode bliver Studiekredsm·bejdet, der 
forudsætter læsevante Elever, og som bygger paa di
rekte Anvendelse af Bøger. Studiekredsen, der kun 
bør omfatte et begrænset Antal Deltagere, iedes af 
Lærere!l. Dens Emne gennemgaas efter en Grund
bog, der er fælles for alle Deltagerne, mens Uddyb
ningen af Enkelthederne foretages efter Tur af en 
eller et Par af Deltagerne, som i smaa instruktive 
Foredrag gør Rede for det Afsnit, som Foredragshol
deren særlig har undersøgt. Hvor man kan samle et 
kvikt og opvakt Hold, er Studiekredsarbejdet, der 
virker stærkt inciterende, utvivlsomt udbytterigt. 
Emnekredsen -er stor, og blandt dens Muligheder skal 
blot nævnes Emner som Samfundslære, Litteratur, 
Økonomi og Afsnit af Historien, f. Eks. SØnderjyl
lands Historie og Industrialismens Udvikling i Dan
mark. 

Det Mandskab, som ikke egner sig til Studiekreds
arbej det eller ikke har Lyst til det - og det behøver 
ikltc o.t være den ringc3te Del - kan derimod faa 
godt Udbytte af den Undervisningsplan som er sær
egen for den almindeiige Aftenskole. Det drejer sig 
her om en Fagkreds, der i det væsentlige er Skolens 
almindelige, udvidet med enkelte nyere Fag. Men ka
rakteristisk for denne Sko~es Undervisningsform er 
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to Ting: at den henvender sig til alle Alderstrin ._. 
et Aftenskoleholds Elever kan være fra 15 til 60 Aar 
eller flere Aar gamle - d. v .s. at Læreren er lænket 
til .at tage Hensyn til alle Intelligens- og Udviklings
trin, og at den stiller Læreren saa frit, at han ikke 
er tvunget mere til at tage de rent faglige Hensyn, 
ved at han i h~le sin Undervisning kan tage Sigte 
paa at udvikle den enkelte Elevs Forestillingskreds 
og Interesseomraade og udvide hans menneskelige 
Forstaaelse. Og netop denne Hensigt skal ligge bag 
alt fagligt Arbejde med Ungdommen, i dette Tilfælde 
Soldaterne, hvad enten den undervisningstP.kniskR
Form bliver Studiekredsens eller Aftenskolens. 

Lærerkræfterne. 

Til at gennemføre denne Undervisning med _ligelig 
Hensynstagen til faglig og individuel Paavirkning 
maa man først og fremmest regne med de civile Læ-
1·ere i By og paa Land. SelvfØlgelig findes dP.r inden
for Lærerstanden adskillige, der kan tage Arbejdet 
op; blandt andet er der altid inde

0

nfor Værnene Folk, 
der kan bestride særlige Omraader. Men sikrest og 
fOlidest vil Arbejdet hvile i Hænderne paa dem, der 
paa Forhaand er erfarne og øvede i de to Undervis
ningsformer1 og som i Kraft af Uddannelse og dagligt 
Arbejde sa.a ganske er indstillet Paa baade at opdrage 
Ungdommen og sætte den i Gang med Selvop
dragelse. 

Men Læreren staar ikke alene som Undervisnings
eksperten. Han s:.:.ar ogsaa som en Formidler mellem 
det indkaldte Mandskab og den Befolkning, Soldaten 
ikke gerne skal isoleres fra i sin Tjenestetid. 

Som den lokalkendte Mand kan han f. Eks. give 
Soldaten Viden og Forstaaelse af Garnisonsstedets og 
Egnens historiske og erhvervsmæssige Forhold - e11 
ikke ringe Faktor, naar det drejer sig om at udvikle 
Forstaaelsen af Livsforhold, der er den unge Mand 
fremmed. Læreren, der jo især i de mindre Garni
sonsbyer er Bibliotekar, kan instruere Mandskabet i 
Biblioteket og dets Anvendelse. Ikke mindre betyd
ningsfuldt er det, at Læreren kan formidle de enkelte 
Soldater Indpas i et Foreningsliv, der ligger paa Li
nie med Soldatens Interesse, og som ellers let er en 
lukket Verden for ham. 

Mange Lærere har meldt sig til dette Arbejde og 
er ivrige efter at faa begyndt; flere vil sikkert melde 
sig, efterhaanden som Behovet stiger. Det bliver en 
smuk Gerning, Læreren kommer til at udføre verl 
sammen med Befalingsmanden at deltage i Opdragel
sen af den danske Soldat. Og vil dette Samarbejde 
ikke i sin nøgterne Selvbevidsthed blive Udtryk for 
noget typisk dansk? 

Men denne Lærerens Medvirken aabner for større 
Perspektiver ud i Fremtiden. I den nærmeste Frem
tid for den Mulighed at sende Lærere med de Afde
linger, der skal afgaa til Vagttjeneste i 2'yskland. 
Der maa i højeste Grad blive Brug for den civile. 
Lærer som Igangsætter af det Fritidsarbejde, som bli
ver paakrævet blandt Soldater i det fremmede. Fri
tidsudvalget, Folk og Værn-Officeren og Læreren i 
Samarbejde faar her en meget stor Opgave at lØse. 



TRE MÆRKELIGE V .A.4.BEN 
AF KAPTAJNLØJTNANT E. FISKER 

A ldrig hviler Opfindelsens Aand og specielt under 
en Krig blomstrer den frodigt som ingensinde 

fØr, Da Kapitulationen IØftede Sløret for den tyske 
Vaab·entekniks Hemmeligheder aabenbaredes adskil
lige interessante Ting som Teknikere og Forskere 
gennem Krigens Aar har puslet med. Ikke alt er af 
lige stor Værd og meget maa betegnes som Kuriosi
teter, hvor dog maaske en vis videnskabelig Baggrund 
kan have Forskerens Interesse. Der ikke Tvivl om, at 
de tyske Videnskabsmænd i vid Udstrækning har be
nyttet Situationen til - under Dække af Krigspaa
skud - at foretage EksperimenteF og skabe Nykon
struktioner, som normale Forhold aldrig vilde have 
givet dem hverken Lejlighed eller Pengemidler til. 

Ved at rOde i den store Dynge, der kommer ind un
der Krigens Nyskabelser, støder jeg paa -

Geværet der skyder om Hjørner 

Hvorfor skulde man ikke kunde skyde om Hjørner? 
Man behøver jo bare at bØje Piben og saa skyde !Øs, 
Det lyder uhyre besnærende, men der knytter sig 
ikke desto mindre en Masse Vanskeligheder dertil. 

Det kan jo imidlertid under mange Omstændig
heder være af stor Værdi i fuld Dækning at kunne 
sende sit Skud mod et farligt Maal. Og som Teg
ningen paa Fig. 1 viser, er man netop gaaet den Vej 
at bØje Piben en lille Vinkel samt anvende et spe
cielt Sigteinst!ument, og har saa faaet den underlige 

I 
Ud'strømnings~ 
aabninger 

Fig. 1 

Konstruktion frem, der virkelig formaar at skyde 
om HjØrner. 

Piben beskriver en svag Bue, saaledes at Bøjnin
gen bliver paa 32°. En ret ringe Drivladning sender 
det specielle Projektil op til det Sted paa Piben, hvor 
Krumningen begynder, og gennem nogle Udstrøm
ningshuller reducerer man nu Gastrykket saa meget, 
at Projektilet uden Vanskelighed kan følge den krum
me Del. Naar denne er passeret, gaar Projektilet atter 
ind i en lige Pibedel, som styrer det i en ret Linie 
mod Maalet. 

Rækkevidden er ganske ringe - Geværet er næppe 
effektivt paa mere end 90-100 m, - og det er der
for specielt tænkt anvendt til Kampe i Byer eller 
til Løsning af ganske specielle Opgaver i Marken. 
P?a Fig. 2 ser man det rage op over en Mur, som gi
ver Skytten fuldstændig Dækning. 

Det at Skytten ikke direkte kan se sit Maal, kræver 
selvsagt et særligt Sigteinstrument, og paa alle Bil
lederne bemærker man da ogsaa den Kasse, som er 
bygget ovenpaa Geværet, og som indeholder et Linse
og Prismesystem, som afbØjer Sigtelinien netop i 
den Vinkel som Piben danner. 

Vaabnet- er selvsagt lavet som et automatisk Vaa
ben - en Maskinpistol eller Automatkarabin med 
de sædvanlige 40 til 50 Skud. 

Fig. 3 viser en Skytte i Marken i Dækning bag en 
Jordvold. 

Hvor stor en Betydning dette Vaaben vil faa i Frem
tiden er svært at udtale sig om, men som Guerilla-

- Optisk Sigteinstrument 
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Fig. :3 

og Sabotagevaaben er der næppe Tvivl om, at det vil 
finde Anvendelse, og som saadan kan det jo ikke 
andet end paakalde vor hjemlige Interesse. 

Turbinekanonen ved Kanalkysten. 
Nedgravet i Kanalkystens Klinter fandt de allierede 

flere af de mærkelige lange RØr, som vi ser paa 
Fig. 4. Et nøjere Eftersyn viste, at det var en Slags 
Kanon af svært Kaliber rettet mod den engelske Ho
vedstad. 

Det synes som om det at ramme London med Ter-· 
rorvaaben har været den tyske Krigstekniks højeste 
Higen hen mod Slutningen af Krigen. 

Luftvaabnet var lammet - V-1 og V-2 gav ikke til-

strækkeligt, og som Supplement hertil gav man sig 
derfor til at lave en langtrækkende Kanon til direkte 
Beskydning af London. Nu er det langtrækkende Skyts 
jo ikke noget i den Forstand epokegørende Nyt, men 
i den Form som vi træffer det her, er det en udpræ
get Nyhed. For at kaste et Projektil langt ud, er det 
nødvendigt at give det en meget stor Hastighed som 
kræver Anvendelse af enorme Tryk i Kanonrøret. 

Dette Problem er her klaret ved, at man giver 
Projektilet en Række mindre Skub efterhaanden som 
det gaar frem gennem Røret. Som det fremgaar af 
Billedet, er dette med ganske korte Mellemrum for
synet med smaa Siderør, som er fyldt med en Krudt
ladning, der antændes lige i det Øjeblik Projektilet 
passerer. Granatens Hastighed vokser saaledes for 
hvert Siderør den passerer og naar til sidst op paa de 
1800 til 2000 m/t·ek., som er nødvendige for at slynge 
det store Projektil de 150 til 200 km fra Kanalkysten 
til London. 

Hele Kanonen var ca. 125 m lang og Granaten ca. 
230 cm, hvilket for en moderne Gr~nat svarer til et 
Kaliber paa ca. 50 cm og en Vægt paa ca. 1500 kg. 

Det er ikke Smaating, der paa denne Maade har 
været tiltænkt London, men dog kun endelig lidt, 
naar man tænker paa, hvad et Luftbombardement 
kan bringe! 

Kanonerne kom aldrig til Skud og vilde q.ldrig være 
kommet til at betyde noget. - De er og bliver kun 
et vaabenteknisk Kuriosum. 

De allieredes enorme og stadigt tiltagende Bombar
dementer af de tyske Industriomraader gjorde det 
nødvendigt at finde paa et Afværgevaaben som kunde 
sættes ind mod de mægtige flyvende Fæstninger, og 
vi finder her det yderst interessante Vaaben: 

Fig. 3. 

MEJERIERNES OG LAHDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 

Gensidigt Selskab. Opcottot 1898 

REVENTLOWSGADE 14, KØBENHAVN V. C H350 
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Dobbelt Raketjageren! 

En pilotstyret Luftværnsraket er det mærkelige, 
flyvemaskinelignende Vaaben, som Fig. 5 viser. Det 
har Bæreplaner og maa fØlgelig regnes med til Kate
go1ie11 Flyvema~ldner; :selv om di23c Planer kun har 
en .Spændvidde paa godt 5 m. Denne Raket er udsty
ret med en yderst kraftig Raketmotor, der kan bringe 
den op paa en Hastighed af mere en 800 km i Timen, 
og som paa mindre end et Minut kan sætte den næ
sten lodret op i en HØjde af 22 km! Denne utrolige 
Stigeevne - der ligger paa Linie med V-2 gør den 
til et yderst effektivt Vaaben mod de store tunge 
Dombeformationer som Raketjageren da og::mu er kon 
strueret imod. Den styrer direkte op mod Bombema
skinerne og saa snart den kommer paa Skudhold 
affyrer den sin vældige Ladning af Raketkanoner 
sOm findes i Forparten af Maskinen mod de fjendtlige 
Bombere. Vi er nu naaet til den anden interessante 
Ting ved denne mærkelige Flyvemaskine, thi saa 
snart Raketkanon~rne er affyret, har Maskinen ud
spillet sin Rolle, og da den ikke har nogen som helst 
Mulighed for at lande paa Grund af de korte Planer 
og den mægtige Hastighed, bliver Piloten simpelthen 
slynget ud af Maskinen for derefter pr. Faldskærm 
at naa ned til Jorden. 

Men dermed er det ikke slet! Nej, den bageste Del 
af Maskinen - den, der indeholder selve Raketmo
toren - er meget værdifuld, saa derfor skal den og
saa bringes ned igen i uskadt Stand for at anvendes 
i en anden Raket. Man har derfor, som Billedet viser, 
indbygget -en stor Faldskærm i denne Del af Maski
nen, og naar fØrst Piloten er smidt ud, skilles Ma
skinen ad i to Dele. Den forreste, værdilØse Del med 
Raketkanonerne styrter mod Jorden, medens den 
bageste Del fredeligt og rolig daler ned med sin Fald
skærm! 

Denne yderst interessanteste Konstruktion var som 
fØr sagt beregnet til at sættes ind mod de store Bom
beformationer til Forsvar af de store Industriværker. 
Men de naaede aldrig ud over Forsøgsangreb - der 
iØvrigt gav udmærkede Resultater - idet Kapitula
tionen gjorde en Ende paa den Kæmpefabrikation, der 
var planlagt, og som var klar til at rulle af Stablen. 

Falskærm til bageste Del 
af Raketmaskinen 

Raketmotor 

Fig. 4 

At adskillige Piloter har sparet Livet ved samme Lej
lighed er vist uden for al Tvivl. 

Disse tre underlige Vaaben som aldrig naaede at 
blive sat effektivt ind, vilde vel næppe have ændret 
stort paa det endelige Resultat: Nazireg:µTiets Fald. 
Men de viser den næsten vanvittige Opfindsomhed 
og den enestaaende tekniske Snille som udvistes til 
det sidste. Til disse mærkelige Vaaben maa i højeste 
Grad ogsaa V-2 Bomben regnes. - Der er dog denne 
Gang ikke Plads til at behandle dens meget interes
sante Detailler, men dette kan maaske finde Sted i 
en senere Artikel. 

Brændstoftank 

"Raketlnmoner 

hydraulisk Sæde 

Fig. 5 
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Fra Ruinbyen Berlin. 

Yra BERLIN 
til CHUNG-KING 

D en 22. November skrev det store russiske Blad 
»Novoje Vremja«: »Alt er egnet til at støtte 

Paastanden om1 at en Krig mellem de angelsaksiske 
Lande og Sovjetunionen er uundgaaelig. Atombomben 
blev Signalet for hele Verdens uforbederlige Reak
tionære til at indlede en Lyn-Kampagne mod Sovjet
unionen. Man skyr intet Middel.« 

Grundlaget for dette Sortsyn var ikke alene Vest
magternes Nægtelse af at udlevere AtomhemmeLig
hed'en til Sovjet. Det var ligefuldt den storpolitiske 
Opmarch, der finder Sted, i Europa for Ruslands 
Vedkommende mod Øst, for Vestmagterne mod Vest, 
og hvorunder begge Parter beskylder hinanden for 
fjendtlig »Blok«-Dannelse. 

I sin store Underhustale Dagen efter Novoje Vrem
jas Artikel indrømmede Mr. Eden i og for sig, at der 
fandt saadanne Blokdannelser Sted; men samtidig 
søgte han at finde nye Veje frem mod et Samarbejde 
ved at sige: »Mod hvem etableres nu alle disse russi
ske Foranstaltninger? Jeg kender Svaret. De etable
res mod en eventuel Genopstaaen af de tyske Planer 
om Herredømmet over Europa. Thi Russerne er ikke 
- som visse Folk i dette Land - overbevist om, at 
den nazistiske Aand er uddØd. Men det er med netop 
det•samme Maal for Øje1 at vi i Vesteuropa etablerer 

vore Foranstaltninger. De kompletterer de russiske 
og enhver eventuel Aftale mellem os og vore ·Naboer 
er lige saa lidt rettet mod Rusland som Ruslands Af
taler med sine Naboer er rettet mod os. I praktisk 
talt alle Kredse af dette Land findes derfor ogsaa et 
oprigtigt Ønske om Venskab med Rusland.« 

Som egnet til at krydse dette Ønske nævnede Mr. 
Eden imidlertid den Isolation, hvori Rusland holder 
baade sig selv og de russisk besatte Omraader samt 
Forholdene i Persien. - Og han kunde have supple
ret Listen over Uoverensstemmelser med Eksempler 
fra snart sagt hele Verden. 

I Ungarn og Østrig har Valg og andre politiske Be
givenheder ganske vist fØrt til en delvis allieret 
Anerkendelse af de derværende Regeringer. Men paa 
BaLkan nægter Vestmagterne stadig at godkende de 
politiske Forhold; og i hele Midt- og Vesteuropa næg
ter Vestmagterne at anerkende Landenes Økonomi
ske Forhold til Moskva. Der er stærke Uoverensstem
melser om Holdningen overfor Spanien, om det af
gørende - vigtige tyske SpØrgsmaai og om de til sin 
Tid lige saa vigtige SpØrgsmaal om Magtfordelingen 
i det fje1·ne Øst. - I denne Oversigt skal imidlertid 
kun nævnes Hovedlinierne i de Spørgsmaal1 der staar 
fØrst paa Dagsordenen, medens dette skrives. 

Tyskland. 

Paa de tre stores MØ de i Potsdam i Juli var een af 
de vigtigste Beslutninger: Økonomisk Enhed for 
Tyskland samt Oprettelsen af et rigstysk Forvalt
ningsapparat og et tysk Demokrati. 

Disse Planer er imidlertid ikke kommet længere 
end til Skrivebordet: Tyskland er stadig delt i Okku
patium,;zuner, hv01 hv~1 Okkupo.iionmnugt fØlger san 
divergerende Linier, at det bliver mere og mere van
skeligt at naa frem til virkelig tysk Enhed. 

I Østtyskland har Rusland i Samarbejde med den 
kommunistisk farvede polske Regering etableret en, 
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Børn og den allierede Motorkolonne i Persien. 

af Vestmagterne ikke anerkendt, polsk Grænse langs 
Ode~ og Neisse. Samtidig synes Rusland at indrette 
sig paa en ikke for lang Besættelsestid.. Men for at 
Tyskland ikke atter skal kunne rejse sig tilintetgøres 
eller bortføres til Gengæld al Industri, og der fore
gaar en Udstykning af Junkergodserne, som fuldstæn
dig vil ændre Landets sociale og dermed :golitiske 
Struktur. Denne Udvikling fremmes yderligere ved, 
at det kommunistiske Parti begunstiges lokalt samt 
i den Regering, der er dannet for hele den tyske Del 
af Omraadet. 

I Sydvesttyskland synes Amerikanerne ligeledes at 
indrette sig paa en relativ kort Besættelsestid. Ogsaa 
de tilintetgØr eller evakuerer i stort Omfang den 
tyske Industri, idet et Kongresudvalg dog fornylig 
har erklæret, at det vilde blive en Katastrofe for 
Europa, hvis den tyske Industri helt sættes ud af 
Spillet. Socialt og politisk har de amerikanske Myn
digheder imidlertid kun i ringe Grad grebet ind. Na
zister er vel i stort Antal fjernet fra ledende Stillin
ger, og er i stor Udstrækning erstattet med Mænd fra 
andre Lejre. Herunder synes det gamle Centrum, der 
nu ogsaa optager Protestanter, i nogen Grad begun
stiget. 

I Nordvesttyskland tilstræber Englænderne, mod
sat Amerikanere og Russere at holde en saa stor Del 
af Industrien i Gang, ud fra ganske samme Betragt
ning som det nævnte Kongresudvalg, fordi Europas 
industrielle Nød ogsaa vil paavirke det britiske Riges 
Økonomiske Stilling. Dette har medført, at et stort 
Antal britiske Eksperter er beskæftiget i dette Om
raade og savnes stærkt i Hjemlandet. 

England staar derfor overfor det vanskelige Pro
blem, at en Opretholdelse af den tyske Industri kræ
ver stadig Kontrol, d. v. s. lang Besættelse, men at 
det samtidig, for at faa sine Eksperter hjem, maa 
overlade mest muligt af Administrationen m. m. til 
Tyskerne selv. »Economist« har i den Anledning slaaet 
til Lyd for, at det tyske Selvstyre, der er længere 
tilbage, i den britiske end i de andre Zoner, maa ud
vikles hurtigt, og at man herunder skal begunstige 
Sociaidemokratenie, fordi disse har bedst Ureb om 
Arbejderne og vanskeligere end Centrum kan beskyl
des for reaktionære Tilbøjeligheder. 

Til disse tre Okkupationsmagters forskellige Hold
ning kommer endelig Frankrigs Krav om Kontr'",1 
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over Rhinlandet samt Ruh,rs Adskillelse fra Resten 
af Tyskland under international Kontrol. Dette Krav 
mØdes officielt med en Henvisning til Potsdam-Af
talen om Tysklands Enhed. Men Moskva synes dog 
at mØde det franske Standpunkt med nogen For
staaelse, - muligvis fordi Rusland selv har skaaret en 
bred Rem af tysk Territorium ved at give Landet 
øst for Oder og Neisse til Polen. 

Vejen frem til tysk Enhed i Økonomi og Styre 
forekommer saaledes lang. Og imedens er Vinteren i 
Anmarch med Sult, Kulde og Epedimier til det hus
lØse og fysisk svækkede tyske Folk, hvoraf Millioner 
endnu i endeløse Tog e1· henvist til Landevejene. 
Dette er ikke blot en Trusel mod Tyskerne selv, men 
ogsaa mod det Europa, der rundt omkring ligger ud- _ 
sat for Smitten. 

Persien. 

Da Russerne i Nord og Englænderne i Syd besatte 
Persien i 1942 for at sikre den store angelsaksiske 
Forsyningsvej fra den persiske Havbugt til Sovjet
unionen, skete det efter en Aftale med den persiske 
Regering, der atter blev fremhævet under Teheran
MØdet i 1943. Denne Aftale gik ud paa, at U. S. A., 
England og Rusland var enige med Regeringen i 
Teheran i dennes Ønske om at bevare Persiens Su
verænitet og territoriale Ukrænkelighed. Paa Pots
dam-Mødet blev det derfor lovet, at de russiske og 
britiske Tropper vilde blive trukket tilbage et halvt • 
Aar efter, at Krigen mod Japan var endt; og paa 
Udenrigsministerkonferencen i London fastsattes 
denne Dato endelig til den 2. Marts 1946. 

Den nordvestlige Del af Persien, Aserbejdja.n er 
Persiens Kornkammer, men regeres af Godsejere. 
Gennem denne Provins gaar tillige - over Hoved
staden, Tæbritz - den store Jernbane Teheran-Kau
kasus. Endelig er de derboende Folk beslægtet med 
de ofte oprørske Stammer bag Tyrkiets og det britisk 
kontrollerede Iraks Østgrænse. Aserbejdjan er derfor 



et Omraade, hvorfra Uro kan spredes over 
hele det mellemste Østen. Dets Isolering 
vil desuden skabe Mangel paa Levneds
midler i det omtrent Øde Sydpersien og 
derfor vanskeliggøre de britiske Troppers 
Stilling i dette vigtige Olieomraade. 

Da der i dette Efteraar udbrød et Op
rør i Aserbejdjan, hvor det »demokratiske 
Parti« krævede Tilslutning til Sovjetrepu
bliken Aserbejdjan, var dette derfor en 
alvorlig Sag. Thi ganske vist syntes det 
som om Regeringen i Teheran let vilde 
kunne slaa Oprøret ned med sine væb
nede Styrker, der opgives til 120.000 
Mand. Men de russiske Okkupationsmyn
digheder har hidtil nægtet Teheran Til
ladelse til at sende Tropper til OprØrs
omraadet, og imens er Oprørerne rykket 
frem langs Jernbanen til Teheran, mod 
Byen Kazvin, kun 150 km fra den persiske Hovedstad. 

Det er intet Under, at Tyrkiet følger disse Begi
venheder med Opmærksomhed, og at man i London 
opfatter Episoden som et camoufleret russisk Forsøg 
paa at naa den persiske Havbugt, hvorfra baade Im
periets Kongevej til Indien og dette, netop i Øje
blikket saa spændingsfyldte, Land kan trues. - Indtil 
denne Trusel er forsvundet, er det derfor sandsynligt, 
at England stadig vil holde Sydpersien besat og lige
ledes, sammen med Tyrkiet, vogte den persiske Vest
grænse. 

Det fjerne Øst. 

I det fjerne Øst er Forholdene, efter det pludselige 
japanske Sammenbrud, endnu uklare. Men alligevel 
skimtes Konturerne af det Sammenstød mellem rus
siske og allierede Interesser, der er uundgaaeligt og
saa her, overalt. 

Paa Java, der ligger helt udenfor den russiske 
Magtsfære, har Moskvas Presse og Radio ganske vist 
maattet indskrænke sig til at tilkendegive sin Sym
pati med Indonesernes Frihedskampe; og Spillet her
nede foregaar derfor mellem den indonesisk-britisk
hollandske Trekant. 

Grunden til, at Oprørerne har haft en virkelig Suk
ces er dels -den, at de er blevet organiseret og har 
faaet Vaaben af de japanske Besættelsestropper, dels 
at England kun havde smaa Troppestyrker til Raadig
hed for en Besættelse straks efter den japanske Kapi
tulation og Hollænderne slet ingen. Hollænderne be
brejder derfor Englænderne, at de kom for sent, me
dens Englænderne bebrejder Hollænderne, at de ikke 
saa Kendsgerningerne i Øjnene og indledte Forhand
linger med Oprørerne i rette Tid. 

Disse Forhandlinger er nu kommet i Gang med en 
indonesisk Oprørsregering, der dog kun synes at have 
ringe Magt over Ekstremisterne, som har hele det 
Indre af Øen i deres Magt, har isoleret flere indiske 
Styrker derinde og angrebet de britiske Styrker i 
Hovedstaden Batavia og den vigtige Havneby Soer
baja. 

Resultatet heraf har været, at Englænderne, der i 
Begyndelsen sØgte at holde sig neutrale, tilkaldte 
indiske Divisioner til Forstærkning og satte sig fast 

Efterladt Kæmpelager af Sukker paa Java. 

i Havnebyerne. Men Tilstanden i det indre af Øen 
er stadig kritisk. Der skul sikkert nu meget utore 
Styrker og meget kraftig Kost til at erobre Øen; og 
England har baade af denne Grund og af Hensyn til 
de indfØdte i dets egne Besiddelser naturligvis ringe 
Lyst til at rage Kastanierne ud af .Ilden for Holland. 
Men paa den anden Side er fortsat Uro svækkende for 
de hvides Prestige i hele Østen, og det er derfor sand
synligt1 at der iværksættes et vist britisk-hollandsk 
Samarbejde. Dette vil have, i ethvert Fald eet Vaa
ben, der i det lange Løb nok skal gøre sin Virkning. 
Trods sine vældige Rigdomme er Java nemlig saa 
overbefolk:et, at Øen ikke kan ernære sig selv. Der
for kan den udsultes. 

Medens Rusland har indskrænket sig til Sympati 
for de indonesiske Oprørere, har det for Japans Ved
kommende foreslaaet dette Rige styret af et Fire
magtsraad med Repræsentanter for Rusland, Kina, 
U. S. A. og England. Dette Raad skulde arbejde efter 
samme Linier som det allierede Raad i Berlin, hvilket 
altsaa vilde sige, at alle Beslutninger skulde være 
enstemmige og hver enkelt Nation hermed have Veto
Ret. 

U. S. A., som hidtil alene har administreret de ja
panske Øer med General Mac Arthur som Øverstkom
manderende, har imidlertid afvist dette Forslag un
der Henvisning til Berlin-Raadets Ineffektivitet, men 
sikkert ogsaa fordi Washington under den storpoli-" 
tiske Opmarch, der foregaar i det fjerne Øst, Ønsker 
at forbeholde sig den japanske Position baade som 
et værdifuldt Led i sit Herredømme over Stillehavet 
og som et Springbrædt mod det vældige kinesiske 
Marked. IfØlge Udenrigsminister Byrnes Tale den 14. 
November synes Forhandlingerne herefter at tendere 
mod Etableringen af et Firemagis-Kontrolraad af lig
nende Art, som det, der har været i Virksomhed paa 
Balkan. I dette Raad skal General Mac Arthurs Stem
me, og dette vil sige U. S. A.s, være afgørende, saa
fremt Enighed om en Beslutning ikke opnaas. 

Den russisk-amerikanske Interessemodsætning 1 

det fjerne Øst indskrænker sig imidlertid ikke til 
Japan. Straks efter Tokios Kapitulation besatte Rus
serne fra Manshuriet den nordlige Del af Korea, me
dens Amerikanerne besatte den sydlige Del, og saa-
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Kinesiske Officerer instrueres i Brugen 
af amerikanske Vaaben. 

ledes kom russiske og amerikanske Tropper her for 
fØrste Gang. til at staa overfor hinanden paa det 
asiatiske Fastland. 

For Kinas Vedkommende saa det en Tid ud til, at 
dette vældige og af begge Parter attraaede Marked 
forelØbigt vilde komme tii at ligge som en neutral Ø 
midt i den storpolitiske Brænding. Ved en Overens
komst med Moskva sikrede Chiang Kai-shek sig nem
lig ikke alene Suveræniteten over Manshuriet, hvis 
Jernbaner han dog skulde administrere sammen med 
Russerne i 30 Aar, ligesom Port· Arthur skulde være 
fælles Flaadebasis og den vigtige By, Dairen Frihavn. 
Da Overenskomsten ikke nævnede det kommunistiske 
Parti i Kina, gik man ud fra, at dette dermed var 
unddraget Moskvas Støtte; og hermed skulde Roen 
og Chiang- Kai-sheks Autoritet i Kina være garan
teret, saaledes at der ingen Grund var til fremmed 
Indskriden. 

Det kinesiske Kommunistparti, der havde sine 
stærkeste Positioner i Provinsen Shensi med Hoved-

staden Yennan, Vest for den gule Flod og i Shan
tung, Nord for Flodens UdlØb i Havet, begyndte 
imidlertid efter de fØrste frugtesløse Forhandlinger i 
Chung-King at rØre paa sig; og dets store og veludru
stede Hære satte sig. i March mod Sydgrænsen af det 
Manshuri, som Russerne efter Overenskomsten skul
de rømme. Chiang Kai-sheks Tropper, der fra de 
sydligere Provinser marcherede mod samme Maal, 
havde længere Marchvej. Men nu greb Amerika
nerne ind ved at stille Lastbiler, Flyvemaskiner og 
Skibe til deres Raadighed. Alligevel kom de for sent. 
Thi da de naaede op, fandt de den store Mur, d. v. s. 
Vejen til Manshuriet, besat af Kommunisttropperne 
5 Dage fØr den russiske Evakuering af Manshuriet 
skulde finde Sted. Der finder derfor nu i hele Om
raadet mellem Shantung og Peking, ja helt op i 
det indre Mongoli voldsomme Sammenstød Sted 
mellem Chiang Kai-sheks og Kommunisternes Trop
per. Dette er altsaa en Fortsættelse af den kinesiske 
Borgerkrig fra Tiden fØr det japanske Angreb. Det 
nye T1æk. i BilleU.ei er im.iU.lerti<l, ai paa hver siu 
Side af Slagmarken staar russiske og amerikanske 
Soldater med Gevær ved Fod. 

* 

Men under hele denne storpolitiske Opmarch fra 
Berlin til Chunking samledes dog - i de sidste Dage 
af November - De forenede Nationers Kommission 
til Forberedelse af Organisationens Arbejds-Maskineri 
under den fØrste Samling i Januar. 

Det er nu til disse Mænd, at Verden ser frem; og 
medens det gaar mod Vinter-Solhverv, er der trods 
alt Grund til at hæfte sig ved den Maade, hvorpaa 
den britiske Vice-Udenrigsminister, Noel Baker imØ
degik den om sig gribende Pessimisme ved at hævde, 
at der efter denne Krigs verdensomspændende fysiske 
og mentale Forstyrrelser nødvendigvis maatte kom
me en Periode, hvor Genopbygningsarbejdet er præ
get af mange Uoverensstemmelser. 

Det er imidlertid, sagde Noel Baker, 
kun den blinde Iagttager, der ikke kan 
se, at Verden er ved at komme sig ... 
Det er grotesk at tro, at nogen Rege
ring forbereder Krig. Alle Regeringer 
demobiliserer saa haardt, de kan. De 
omstiller fra Krig til Fred, og hvad 
mere er: Der er intet Folk i Verden, 
som vil tillade sin Regering at begynde 
en ny Krig. - Det, vi nu skal, er at 
skabe de Institutioner, uden hvilke 
den Verdensnation, man ser frem til, 
ikke kan leve. 

(Sluttet den 30. November.) 

Gadekampe i Tientsin (Kina). 



MARINEREVY I LAND otj 
Paa Hanstholm ligger et af de smaa Marinedeta

chementer, der er spredt over hele Landet, og 
i en Thisted-Avis fandtes en Dag fØlgende Artikel: 

»Lørdag den 3. November fandt der en større Vai
fart Sted paa den eHers saa stiUe Landevej, der 
fører tii Hansted. Bii e~er Bil kørte tii Thisted og 
Ræhr for at hente Gæster til Marinefesten i Sports
hallen i Hansted. 

Det var et Herrens Vejr, men de, der vovede Pei
sen, blev ikke snydt. Ma1inen fik nemlig en velfor
tjent Sukces med deres »Vi kan selv«-Revy. 

Efter Revyen var der Bai til Tonerne af Hansted 
Swing Band, og Besætningen var selvfølgelig Mari
nens egne Talenter. Saa dansede man til Klokken 
24,00 ... og saa .gik det atter hjemad tit den mie By 
efter en dejlig Aften hos Mm-inen.« 

Hele Pressen sluttede sig til denne Virak og de 23 
Marinere, hvoraf 8 dannede Orkestret, blev efter en 
Række Forestillinger i Omegnen til Slut opfordret 
til at spille deres Revy i Thisted i velgØrende Øjemed. 
Det indvilligede de selvfØlgelig i, og den 9. November 
gik Forestillingen over Brædderne for en tæt pakket 
og begejstret Sal af Thisted Borgere og Borgerinder. 
Bag efter dansede man til Marine-Revy Band'ets To
ner til Kl. 24. 

Saadan gaar det.mange Steder; og i Næstved har 
de gæve Gardehusarer fra 5. og 6. Eskadron loyalt 
fulgt Hærens ny Linie og faaet kvindelig Hjælp, -
cigsaa til en Soldaterrevy. Det er Frøken Jytte, der fi
gurerer som »den ny Oppasser«. Husarerne optraadte 
iØvrigt under Pseudonymer, saaledes som Billedet af 
illegale Sangere viser. 

Den nye Oppasser, Frk . .Jytte og Sveske. 

HUSAR-REVY 
MED PIGE 

Marine1nes »Hansted Swing Band«. 

Illegale Sange ved S!udderstrup, Tykke og Diejp, 

* 
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FRITIDSUNDERVISNING OG POESI 
12. Bataillons 4. Kompagni, der indtil November 

var Vagtkompagni i Faarhuslejren, har ikke alene 
dyrket et godt og fornøjeligt Samvær med den sted
lige Befolkning, men ogsaa - bl. a. paa Grund af 
Folk og Værn-Officeren, SekondlØjtnant Østergaards 
gode Arbejde - været i Spidsen med Hensyn til al
vorligere Fritidsbes;k:æftigelse. 

Ved Henvendelse til Padborg-Frøslev Sognebi
b1iotek stillede dette velvilligst ca. 200 Bind til Raa
dighed. 664/1941 Carlsen blev Bibliotekar og overtog 
som saadan Ansvaret for Bøgerne. 

Ialt har der været ca. 600 Ud:laari, - af overor
dentlig stor Betydning for Soldaterne under den ke
delige Vagttjeneste. Kompagniet indstillede desuden 
2 af Egnens Lærere og Menig Nr. 664/1941 Carlsen 
til Folk og Værns Kursus i Silkeborg fra den 3. Sep
tembei Lil den 9. Septembe1, og e.cter Hjemkomsten 
startedes et Motorkursus med' 45 Deltage1·e under 
Ledelse af Kompagnichefen Kaptajn A. 0. Gertsen 
samt en Studiekreds under Ledelse af SekondlØjt
nant Østergaard. Som Emne valgtes »Borger i Dan
mark«. Møderne afholdtes uden for Tjenestetiden om 

Aftenen, og der var gennemsnitlig 22 Deltage1·e p1·. 
Aften. 

Interessen vnr stor, og Menig 1/42 Willy E. Ifald, 
som civil er Stationsarbejder ved D.S. B., skrev her
om en fornøjelig Vise, hvoraf vi citerer: 

Saa danned' vi en Studiekreds, 
og dermed var jeg godt tilp·ed's. 
Jeg aldrig dette angre ville, 
thi det er ilde, 
at angre, naar man nødig ville. 

Hver Aften alt for hurtig gik: 
men Lærdom vi i Ho'det fik. 
Jeg ene nødig læse ville, 
thi det er ilde, 
at læse, naar man nødig vmer 

Historien har en Moral, 
det siger jeg foruden Prak 
»Hvis nogen gerne lære ville, 
er det ej Ude, 
hvis man det sammen læ1·e ville.« 

KO B 1W ET TE B til Ud.d..an~e i E 1W G LA.N D 

Den 28. Oktober afgik fra Kastrup Lufthavn 
det fØrste Hold Kornetter til Uddannelse i Eng
land, og vi har nu derovre fra modtaget en 
Række Skildringer, hvoraf vi citerer nedenstaa
ende Uddrag af Breve fra Kornetterne Rist 
(1. R), Fabricius (2. R) og 359/45 Cederling. 
Desuden har vi modtaget nogle Billeder, der, 
som en Afsender skriver, »desværre er paa
virkede af den evindelige Taage og Fotografe
ringsforbud«. Han har ganske Ret, men vi bru
ger alligevel et Par af de »bedste«. 

Rejsen. 

Det hele startede lige efter en Gaardtur paa Als
gades Skole med Fritz Clausen. KaptajnlØjtnanten 
kaldte mig ind paa sin Stue og sagd~: »HØr 175! Er 
De klar til at tage til England om en Uge?<{ Der stod 
jeg, fuldkommen forvirret. Jeg tror KaptajnlØjtnanten 
i de næste fem Minutters Samtale blev tiltalt med alle 
den danske Hærs Grader. Men saa fulgte Begivenhe
derne Slag i Slag. En kort Afsked med Familie, Læge
undersøgelse, Aflevering af Udrustning og endelig 
Turen til København. Her fremstilledes vi for Pre
mierløjtnant Vcgge1·, som i de nærmeste Maaneder 
skulde være vor danske Leder. Vi blev udstyret .paa 
bedste Maade fra Top til Taa, lige · fra 2 - to -
Uniformer til Tandbørste og Gasudstyr; og den 28. 
September slog Afskedens Time med Danmark. 
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Efter et sidste dansk Maaltid entrede vi glade en 
Dakota-Transportmaskine, omgivet af vinkende Paa
rørende, Folk og Værn's Pressefotograf, samt Gunnar 
Nu-Hansen. Saa startede Maskinen. Maaske var en 
enkelt lille dansk Kornetelev iidt beklemt ved Situa
tionen, - det var første Gang, han skulde udenlands, 
- men det gik hurtigt over, da vi fik udleveret en 
Madpakke hver. Med Danskernes kendte Appetit ka
stede vi os over den, og til trods for at vi lige havde 
spist, var den tom paa et Øjeblik. Sikkert typisk for 
danske Soldater gennem Aarhuncireder. 

Det var en dejlig Flyvevejr, Sjælland laa udbredt 
for os som et Landkort, og Tiden gik med at udpege 
kære, kendte Steder, - saa et lille Spring over Store
bælt til det smilende Fyn med Herregaarde og Bin
dingsværkshuse. Videre gik Turen over Als; og det 
sidste kendte Sted vi passerede i Danmark var Dyb
bØl Møize. Jo vi skulde nok huske i det fremmede, 
at vi var danske Soldater. 

Derefter tonede Flensborg, den gamle danske By 
frem, Flyvepladsen var oversaaet med tyske Flyve
maskinevrag og Bombekratere. Snart efter naaede vi 
Vesterhavet, passerede Helgoland og gik ind over 
Hotland, der var interessant .at se fra Luften; for de 
Omraader, vi passerede, var paa visse Steder haardt 
ramt af Bomber, men ellers laa Landet med · sine· 
:;h1dl'ige Kanalsystemer og smaa Legetøjsbyer ud
bredt for Øjet. Og endelig blev der varskoet: »En
lands Kyst i Sigte!« 

Themsen, smilende Landskaber, Londons Forstæder, 
Croydon! Vi havde naaet Maalet. Turen gik til Great 



Central Hotel, hvor der var fuld Indkvartering af 
engelske Soldater. Vi fik mange nye Kammerater og 
Londonerne selv var ualmindelig flinke, hjælpsomme 
og hyggelige. Deres Øl er dog meget daarligt, Teen og. 
Cigaretterne er derimod naturligvis gode, men Maden 
i den danske Restaurant er alligevel bedst. Pigerne 
fra Edinburgh er vistnok ikke saa grimme, som Pro
fessor Østrup skriver i sine Erindringer, men Pigerne 
fra Trinidad danser bedst. - Og nu er Londonkapit
let Slut. I Dag gaar vi videre til vor trainingscamp, og 
saa begynder Arbejdet for Alvor. 

Det første Indtryk. 

Mandag den 29. Oktober oprandt den store Dag, 
hvor vi fra London skulde begive os til Pre 0. C. T. U. 
Camp. Wrotham, vores fremtidige Hjem og Tumle
plads. Og Spændingen var stor, hvorledes vilde vi 
klare os med vore militære Kundskaber og Skole
f!ngf!lsk? 

Det fØrste Indtryk af vor nye Tilværelse fik vi i 
Toget fra London til Wrotham, ca. 40 km. Der kom 
vi i Snak med en af de mange Cadets, som Officers
aspiranterne kaldes, der var paa Vej tilbage til Lej
ren. Paa ham kunde vi forstaa, at med Hensyn til 
den militære Side af Sagen, skulde vi nok klare os, 
selv om der selvfØlgelig var meget nyt at lære. Værre 
var det med vort Engelsk. Jeg opdagede, at det var 
ikke helt det samme Sprog, min Engelsklærer talte, 
men efter megen Snakken og »please«? og »sorry, 
don't understand« kom vi endelig til Wrotham. Her 
fik vi en lang Smøre af en engelsk Sergent, som vi 
udlagde til, at vi skulde fatte vor Bagage, samle vore 
Knogler og smide det hele op paa en Lastvogn, der 
var kØrt frem til samme Brug. Lejren, syner først 
ikke af ret meget, da den bestaar af overskaarne, 
dunkeltudseende Bliktønder, med Plads til ca. 20 
Mand, spredt ud over Terrainet mellem Buske og 
under Træer over et Areal paa noget over 800 TØnder 

l Lejrens »Lianer«. Hytterne. 

De danske Kornetter foran Dakota-Maskinen. 

Land. Men den rummer for Tid~n ca. 3200 Mand og 
har i sin Tid været brugt til Gennemgang for Inva
sionsstyrkerne. 

Ved Ankomsten blev vi fØrt ind i »Modtagelsestøn
den«, hvor vi fik den første Instruktion i, hvorledes 
vi havde at opføre os i Lejren. Bagefter skulde vi 
smide vore Distinktioner, om vi havde nogen, i en 
Kasse. Alle Cadetter er nemlig lige, selv om adskillige 
af dem har været Korporaler eller Sergenter under 
Krigen. 

Vi rykkede saa ind i vor »hut« for at indrette os 
som en moderne Udgave af Hulebeboere; og vi 10 
Danskere kom i samme Hytte som 8 Englændere. De 
viste sig at være særdeles flinke at tale med og yderst 
hØflige; ydermere er de altid parate til at hjælpe os, 
naar der er noget, vi ikke rigtig har faaet fat paa. 

Tirsdag Morgen, - efter Nattens Venden og Drejen 
sig paa vort haarde Leje for at holde Varmen - blev 
vi vækket af lystige Hornsignaler til vor · »Prøvelses
clag«, hvor Officererne skulde maale og veje vore 
militære og sproglige Kundskaber: Kortlæsning og 
Vaabenbrug, Feltbane og LØb. Resultatet blev, at vi 
fØrst skulde have 14 Dages Auto- og Motorcykelkør
sel, samt at vi derefter skulde paa 6 Ugers Infanteri
træning, - ikke saa meget paa Grund af militære 
Mangler som paa Gt'und af vor sproglige Viden. Det 

Lejrens Biograf. »Erskine Hall«. 
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blev altsaa ialt 20 Dages Forberedelse til 0, C. T. U. 
Officerskolen. 

Eksercits - :i,drill« - er et stort Cirkus! Men 
selv om det hele gaar paa en behagelig Maade, ·er der 
alligevel streng Disciplin. Den kan dog paa ingen 
Maade sammenlignes med 'l'yskernes stive Kadaver
disciplin. Der ventes af Cadetterne en til Stadighed · 
god Opførsel og en vis neatness i Udseende. 

Maden er god, men meget mærkelig, og man drik
ker The paa alle Tider. Maaltidets store og spændende 
Øjeblik er, naar Laaget tages af Gryderne, vi er for
beredt paa alt. Men den Dag, vi faar Sild med Cho
koladeovertræk eller gule Ærter med Makronbund, 
vil vi alligevel raabe Hurra, En Morgen fik vi noget 
mærkeligt noget i Mælken, som vi i første Øjeblik 
dØmte til at være kandiserede Fuglereder, men som 
viste sig at være en meget yndet Form for Tilbered
ning af Hvede, 

Een Ting er dog givet: Vi er alle lykkelige for denne 
enestaaende Chance til at lære Englændere oi eni;el
ske Forhold at kende. Og ikke blot Englændere er vi 
sammen med, men Soldater fra Norge, Luxemburg, 
Palæstina, Indien, Amerika og mange andre Lande ... 

:i,Tea and girls«. 

Vort Haab er, naar Uddannelsen er forbi, at komme· 
hjem til Danmark, dy~iggjortP. og mP.r'I nyP Trripnlrwr, 
der kan tjene den danske Hær, saaledes at det bliver 
et Privilegium og noget eftertragtet at blive dansk 
Soldat. 

SS-JAGT ved Grænsen 
Der er mange Vidnesbyrd om den Iver, hvormed 

de danske Soldater, i Samarbejde med de blaa Gen
darmer, vogter Grænsen. Her er eet af dem, fortalt 
af Oversergent L. E. Poulsen ved 19. Bataillons 5. 
Kompagni: 

Torsdag den 22. November 1945 Ki. 23,00 kom jeg 
kørende i Vogn fra Tinglev mod Lejren i St. Jynde
vad. Ca. 3 km fra Lejren saa jeg 3 Mand komme 
gaaende i Retning mod Tinglev. Idet d'e kom· ind i 
Lyset fra Vognen, forsøgte de at gøre sig usynlige, 
den ene sprang ned i Grøften, de to andre vendte 
Ansigtet bort fra Vejen. 

Først i det Øjeblik jeg passerede dem, slog det mig, 
at der var noget mistænkeligt ved. dem, men standse 
op, da jeg havde passeret dem og foretage en Un
dersøgelse, var jeg klar over ikke var klogt. Ganske 

Paa Patrulje ved :r.tølleaaen, 
vest for Krusaa. 
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vist var jeg bevæbnet med en Hmquarna-Pistol; men 
hvis de 3 Mand ogsaa var bevæbnede, vilde :jeg ikke 
have nogen Chance; og de kunde desuden hurtigt for
svinde i Mørket. Jeg valgte derfor at køre til Lejren 
og faa fat i 2 af Bereclskabsvagten. 

Saasnart jeg havde faaet fat i de 2 Vagter, anbragte 
jeg den ene, som var Maskinpistoibevæbnet ved Siden 
af mig paa Føre1·sædet, den anden, der var bevæbnet 
med Gevær paa Bagsædet. Selv fØrte jeg Vognen og 
havde en Pistol ved Siden af mig, med'ens jeg under 
Vejs instruerede de 2 Vagter om, hvordan de skulde 
forholde sig. 

Da vi naaede ud tii Vejgaflen - Tinglev-Broder-up 
- uden at have set noget til de 3 Mand, valgte jeg 
at kØre mod Tinglev, idet jeg gik ud fra, at saafremt 
det var Folk, der havde sneget sig over Grænsen, 
vilde de søge mod Jernbanen og derfra forsøge at 
komme videre. 



Vi havde kun kørt ca. 5-600 m, d:a vi pludseUg 
saa et Glimt af de 3 Mand. Men da vi med den stærke 
Fart var kommet forbi dem, besluttede jeg at køre 
et godt Stykke frem, vende Vognen, kØre tilbage og 
f aa dem rigtigt ind i Lyset fra Vognen, 

Vi fandt et pa»sende Sted' saa langt borte, at de 3 
Mand ikke kunde fatte Mistanke; og her vendte jeg 
Vognen og kØrte derefter med slukkede Lygter og 
noget langsommere Fart titbage 

Et Par Meter fra dem huggede jeg Bremserne i, 
tændte Lyset og samtidig sprang vi ud af Vognen med 
vore Vaaben klar til Skud. De blev fuJdstændig over
raskede, da jeg raabte: »Holdt, hvem der,« og 6 Hæn
der blev straks rakt i Vejret. Efter et kort Forhør op-

tyste de, at de var SS;er, flygtet fra en engeisk Fan
gelejr i Albertsdorff og havd'e passeret den dansk
tyske Grænse ved Nittentiden. Jeg undersøgte derpaa, 
om de havde Vaaben; og da de ikke havde det, an
bragte jeg dem paa Bagsædet i Vognen, og Vinduerne 
Mev rulkt op. Jeg selv og mine ?. Mnnd: snd pnn F'Ø
rersædet, Maskinpistolskytten anbragt saadan, at han 
hele Tiden kunde holde de 3 Mand dækket. 

I Lejren blev de afhØrt af Kompagniets Næstkom
manderende, Premierløjtnant Essemann-Bech, og næ
ste Morgen af Kompagniets Chef, Kaptajn Broberg, 
hvorefter de blev afhentet -af Politiet i Tønder. 

En af dem var Søn af den tidligere Radiokom
mentator Axel Højer. 

TA.G CHANCEN! 
Der skulde gerne være Mening i al vor Tale om 

Demokrati og Folkestyre. Men hvor mange har gjort 
oig !helt klart, hvad dette egentlig er, og hvad det 
kræver af hver enkelt Borger i Samfundet? 

Derfor starter Folk og Værn nu sin Fritidsundervis
ning paa et Grundlag, der tillader enhver dansk Sol
dat at sætte sig ind i disse Ting samt dygtiggøre sig 
paa praktisk talt alle Omraader. Bestemmelserne er 
udsendt, og nu staar det kun til de værnepligtige selv, 
om de vil gøre Brug af dette Tilbud, til Gavn for 
dem selv og vort Samfund. - Tag Chancen og start 
Hærens Ungdomsskole. 

Som et Eksempel paa Tilslutningen skal vi nævne 
den første Indberetning, der blev sendt allerede den 
16. November fra 3. Bataillon 4. Kompagni, Vagtdeta
chement paa Skrydstrup Flyveplads. 

Det fremgaar heraf, at der ved Detachementet er 
oprettet Kursus fra den 19. November som fØlger: 

Mandag Tirsd'ag Onsdag Torsdag 

Ki. 15,30 - 17,30 Regning Dansk Sløjd Regning 
Kl. 18,30 - 20,30 Engelsk Engelsk Dansk Sløjd 

Der oprettes af Hensyn til Vagttjenesten 2 Hold i 
hvert Fag. Undervisning finder Sted paa Vojens Bor
ger- og Rcafokolc. 

Kompagniet har en Grundstyrke paa 105 Mand, 
hvoraf 2 er til Tjeneste ved andre Afdelinger og 1 paa 
Kursus i Tyskland. Af de øvrige 102 Mand har 60 
Mand meldt sig til Kursus. De fordeler sig paa de 
forskellige Fag saaledes: 

Dansk: 19 

Regning: 22 

Engelsk: 39 

SlØjd: 22 

I Engelsk oprettes et Begynderhold og et Hold for 
Elever, der har haft Engelsk i Skolen. 

Undervisningen ledes af Overlærer Jensen, Vojens 
Borger og Realskole, og Kompagnikommandøren, Læ
rere ved ovennævnte Skole varetager selve Undervis
ningen. 

STOR RADIO-UDSENDELSE 3. JULEDAG -
og derefter hver Maaned 

Soldateraftnerne i week-end Hytten har været en 
saa stor Sukces, at Statsradiofonien nu er gaaet ind 
for i Fremtiden at give disse Udsendelser det helt 
store Format, samtidig med at deres Form kan veksle 
efter Højtider, nationale Dage o. s. v. 

Disse Udsendelser begynder 3. Juledag i Statsradio
foniens nyr-, storP StudiP og unc'ler Medvirken af et 
af de store Radioorkestre, Gardens Musikkorps, frem
ragende Kunstnere og de bedste Soldaterpræstationer, 
der er indenfor Rækkevidde. I det ny Aar bliver lig
nende Udsendelser udsendt i Slutningen af hver Maa
ned, eventueit paa Skift mellem de store Garnisone1·. 

Derfor vil vi gerne have Hjælp, at skaffe Soldater
medvirken, det bedste af det bedste, til disse Udsen
delser, saaledes at de kan blive virkelige Begiven
heder. 

Tal med Fritidsudvalg og Folk og Værn-Officerer 
derom, og bed dem samle Forslag og indsende dem. 
I Januar og Februar er foreløbig tænkt paa henholds
vis Aarhus og Odense. Men alt andet lige, kommer 
naturligvis den Garnison først, der kan fremskaffe 
det bedst mulige Grundlag for en virkelig stor Mten, 
der kan fylde Byens største Lokale. 

Forslagene bedes addresseret til Folk og Værn, 
Afdeling I, V. Voldgade 117, København V. 

- - Desuden paatænkes det at udsende en Række 
»Ønskekoncerter« i det nye Aar. Dette Arrangement 
er dog endnu ikke helt i Orden, og nærmere Oplys
ning maa derfor vente indtil videre. 
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