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NUMMER 1. FEBRUAR 1946.5.AARGANG ATmnnt>m~nf kan 

le.Qncs hos PoMvæ.,:;ncl 

utJ.,,_B.eJd.&9-~æd.e c,-9- Forsvarsvilje 

Under en Diskussion om Soldatens Arbejds
glæde og Sandsynligheden for mindre Interesse 
ror l<'orsvaret efter Krigen, bragte »Svenska Dag
bladet« den 7. Januar 1946 følgende Udtalelser, 
der sikkert vil interessere ogsaa herhjemme. 

Oberst Bjork er tidligere, Oberst v. Stedingk 
nuværende Chef for Svea Livgarde, medens 1\.ia
terielforvalter l<'1•iberg er Formand for den sven
ske Underofficersforening. 

...___ _____________ ..,/ 
»- et Tegn paa Forsvarsvilje«. 

J eg vil tillade mig at opponere mod Spaadommen 
om en forestaaende Nedgang i Interessen for For

~varssagen, siger Oberst von Stedingk. Den ivrige 
Diskussion om Forsvarets Demokratisering tyder netop 
paa det modsatte. Jeg ser nemlig i denne Diskussion et 
Tegn paa en Forsvarsvilje af et glædeligt Omfang: For 
selv om meget af det, der fremsættes som Ønskemaal 
i denne Diskussion, er baseret paa manglende Forstaa
else af Krigens Krav, tror jeg, at Tendensen eller det 
objektive Maal i Diskussionen er rigtigt. Man vil fØle 
Tillid til »Folkforsvaret« som saactant, og til den 
gode Vilje indenfor dette til at give de Værnepligtige 
den Uddannelse, som kræves, uden at den hos os 
Svenskere saa specielt udviklede Følelse af eget Værd 
krænkes ... 

Nøgternt set tror jeg, naar Talen er om Profes
sionsstolthed, at det først og fremmest er nødvendigt 
at give Afkald paa Kravet om, at Ordet Soldat skal 
vække specielle Følelser af Sympati eller Agtelse. Or
det Beredskabsmand, Hjemmeværnsmand eller Vær
nepligtig synes derimod at have en god Klang, selv om 
sidstnævnte Ord i visse Kredse ikke vækker særlig 
Begejstring, eftersom al Tvang der betragtes som en 
Prøvelse, 

Stolthed over sin Vaabenart. 

Den svenske Værnepligtige fØler ikke Professions
stolthed, udtaler Formanden i den svenske Under
officersforening, H. K. Friberg. I de demokratiske 
Lande kan man aldrig faa Mennesker til at fØle sol
datermæssig Professionsstolthed, fordi Soldatertjene
sten nu en Gang er baseret paa en Tvang, der af Ung
dommen opfattes som et Tryk. Og selv om man maa 
understrege, at Værnepligten ikke blot er en Pligt, 
men ogsaa en Rettighed, maa man erindre om, at det 
svenske Folk ogsaa har Ret til at sætte sig selv i 

~ Skat - men at ingen af den Grund føler sig særlig 
' stolt. naar han staar i KØ for at betale den. 

D~t, det gælder om at lære den værnepligtige Ung
dom er hvorfor det er en Pligt at lære at forsvare 
sit Land. - Og forøvrigt tror jeg, at Soldaten fØler 
samme Stolthed over sin Vaabenart og sit Korps, som 
man i Almindelighed træffer i det civile Liv i Per
sonalets Forhold til sit Arbejdssted eller sin Virk
somhed. 

»Paa Bølgelængde -« 
»Det bedste Midde! til at skab2 Arbejdsgk:~dc og 

Stolthed over Professionen indenfor Forsvaret, er en 
god Ledelse samt Uddannelsesmetoder og Øvelser, som 
Soldaten forstaar Hensigten med. Ethvert Arbejde, 
der udføres med Klarhed og Orden og som giver et 
Resultat med Mening i, bliver tiltalende for den, d~r 
skal udfØre det.« 

Med disse Ord sammenfatter Oberst Bjø1·k sit Syn 
paa Problemet. - Man har ikke Grund til at se mørkt 
paa Aanden i vort Forsvar eller dets Fremtid, hvis 
man blot griber Uddannelsesproblemerne an med psy
kologisk Sans for Vanskelighederne. Det eksklusive 
har altid haft en vis Tiltrækning paa Svenskeren, og 
hans Stolthed vokser i samme Grad som han fØler, at 
han tilhører en særlig Gruppe. Svenskerne synes gan
ske vist ikke altid, at dette ret og slet at være Soldat, 
er særligt morsomt; men faar de Lov til at kalde sig 
Livgrenad·erer, Livgardehusarer eller lignende, bliver 
det straks noget andet. Læg ogsaa Mærke til, at Spe
cialtropperne optræder med udpræget SelvfØlelse; det 
gælder f. Eks. »Tekniska forband<< og »Norrlands 
skidloparbataljoner«. 

Det vigtigste er imidlertid, at Befalingsmænd og 
Mandskab er paa Bølgelængde. Samarbejdet skal ud
springe af en Overbevisning, der kommer fra Hjertet, 
og ikke blot være noget man har i Munden. Soldaten 
skal betragtes som et Menneske og ikke som et Num
mer. Kammeratskabet skal være en levende Virke
lighed; og den Officer - han være sig nok saa tek
nisk dygtig -, som ikke forstaar at tale til sit Mand
skab paa rette Maade, forbliver en fremmed for dem, 
hvis Uddannelse han i Fredstid skal tage sig af og 
i Krigstid f,Øre mod Rigets Fjender. Jeg er imidlertid 
overbevist om, at med den nuværende bredere Offi
cersrekruttering er vi paa rette Vej, og jeg er ogsaa 
overbevist om, at Sveriges Folk nu har en gunstigere 
Indstilling til Krigsmagtens Personel end tidligere, 
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DEN 
AMERIKANSKE 

e/lf Jouma!ist Jes Knudsen 

:)You are now a 1nem,ber of the Arrny of the 
United States. That Anny is made up of citizens, 
chosen by the people«. 

J>Du er nu Medlem .af De forenede Staters Hær. En 
Hær, der er bygget op af Medborgere, udvalgt af 
Folket«. Med disse Ord begynder Teksten i den ame
rikanske Soldats Haandbog. Og med disse Ord er an
slaaet Grundtonen i den Stolthed, hvormed det over
vældende Flertal af Amerikanerne betragter den ame
rikanske Hær. 

Udtryk som »The Citizen Army« - Medborger
Hæren - og »The most Democratic Army in the 
World« - den mest demokratiske Hær i Verden -
er andre Udslag af den samme Stolthed. Denne Stolt
hed over, hvorledes den amerikanske Hær er bygget 
demokratisk op af Medborgere fra alle Samfundslag 
uden Hensyn til Race eller Position i Samfundet, kom
mer ogsaa til Orde i Opremsninger som denne af de 
indkaldtes civile Beskæftigelse: Kontorfolk, Politi
betjente, Minearbejdere, SØfolk, Jord- og Betonarbej
dere, Murere, Tømrere, Landmænd, Jurister, Journa
lister, Studenter og Lærere etc. 

I Danmark hvor en saadan almindelig Værnepligt 
forlængst er gennemført og dette Begreb vel paa Vej 
til at finde Afløsning i Begrebet »Værneret<(, kan 
denne ligefremme Glæde over den demokratiske Hær 
af Medborgere forekomme knapt saa forstaaelig. Men 
for at forstaa Amerikanernes Indstilling maa det erin
dres, at tvungen Militærtjeneste i hvert Fald i Freds
tid er ganske ny i Staternes Historie. 

Der var Værnepligt under den amerikanske Bor
gerkrig i 1860'erne. Dog med den væsentlige Modo
fikation, at de værnepligtige kunde stille ved Sted
fortræder eller sende en Sum Penge til Militæret, 
som saa for dem fandt den nødvendige Stedfortræder. 
Der var ligeledes Værnepligt under den første Ver
denskrig, men den berørte paa ingen Maade en saa 
stor Del af den mandlige Befolkning i U. S. A. som 
Værnepligten under den nu lykkeligt afsluttede anden 
Verdenskrig. 

I de 2 fØrste Tilfælde var der altsaa Værnepligt 
indført under paagaaende Krig og bragt til Ophør 
ved Krigens Afslutning. 

Og heller ikke nu er almindelig Værnepligt i 
Fredstid for al Fremtid knæsat med Værnepligts
loven af 1940, idet denne er tidsbegrænset, og sidst 
- i Maj 1945 - kun forlænget med 12 Maaneder til 
15. Maj i Aar. Inden den Tid maa aHsaa Kongressen 
i U. S. A. træffe Bestemmelse om Opretholdelse af den 
almindelige tvungne Militærtjeneste i Fredstid eller 
dens Bortfald. 

Øvelse for Faldskærms-Tropper. 

SpØrgsmaalet om den almindelige Værnepligts Be
varelse er da ogsaa - og har gennem de sidste 
Maaneder været - Genstand for indgaaende Over
vejelser og Diskussion i U. S. A., knyttet til Planerne 
om en Omlægning af de amerikanske væbnede Styr
kers Organisationsforhold i Fremtiden med Hæren 
og Flaaden under een Kommando. 

Militæret, Præsident Truman o·g Regeringen er 
gaaet ind for almindelig Værnepligt; og den indgik -
med eet Aars Militærtjeneste - da ogsaa som Led 
i det Forslag til Lov om Militærets fremtidige For
hold, som den 23. Oktober blev forelagt Repræsen
tanternes Hus. Dette gik imidlertid ikke med den 
samme Iver ind for Forslaget. Meningerne var delte, 
saa stærkt, at Chancerne for Forslagets Gennemfø
relse i Kongressen af det amerikanske Ugeblad ))Time<: 
i November Maaned bedømtes til at være fifty
fifty. - Derimod viste et Rundspørge, foranstaltet af 
det amerikanske Tidsskrift »Fortune<(, sidste Sommer, 
at 69,6 pCt. af de adspurgte - et repræsentativt Ud-
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snit af den amerikanske Befolkning - var for Mili
tærtjeneste paa Basis af almindelig Værnepligt. 

Støttet til denne Indstilling hos den amerikanske 
Befolkning fandt Præsident Truman derfor kort fØr 
Jul Anledning til i et Budskab til Kongressen at bede 
denne paaskynde Sagen, idet han bl. a. udtalte som 
sin Overbevisning, at i Princippet stod det store Fler
tal af det amerikanske Folk bag Forslaget. - Indtil 
videre har saaledes Kongressen det næste Træk i 
Spillet, om hvis endelige Udfald intet sikkert kan 
siges. Det kan kun spaas, at Forslaget formentlig bli
ver gennemført. 

* 

Dette er altsaa Baggrunden for den Hær, som 
U. S. A. under Krigen byggede op, baseret paa den 
almindelige Værnepligt. I det fØlgende skal berettes 
et og andet om denne Hærs Opbygning, den ameri
kanske Soldats Uddannelse, Tonen i Hæren og For
holdet mellem Menige og Officerer. Beretningen 
er baseret dels paa Basis af Oplysninger stillet til 
Disposition af United States Information Service's 
herværende Afdeling, dels paa Basis af Oplysninger, 
givet af Dansk-Amerikanere, der under Krigen har 
gjort, og fortsat gør, Tjeneste i U. S. Army. 
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Fra den store Marine-Træningsbase Great Lake i Illinois: 
Marinernes l\Iodtagelseshus med den flotte, moderne Opholds
stuf': i ht>lfl Bygningt>:ns Længde, 

Da Japanerne den 7. December 1941 angreb Pearl 
Harbor, var omkring 1.500.000 Mand under Uddan
nelse som Soldater eller indkaldte i Henhold til V ær
nepligtsloven. Spredt over Staterne i gamle og nye 
Træningslejre sloges de med Rekrutternes evige Op
gaver: Sengeredning, Kartoffelskrælling, »Alle Ret!« 
og Gøren Honnør. Eller de levede i skovrigt Terræn 
i Telt i fuldt Sving med de mere krigsmæssige Øvel
ser. - Desuden raadede U. S. A. over en lille, men 
vel trænet Flaade paa 126.418 Officerer og Menige, 
et Marinekorps paa 19.701 Mand og et Kystforsvar 
paa 10.079 Mand. 

I Forhold til den verdensomspændende Krigsfront, 
der strakte sig Tusinder af Mile i alle Retninger fra 
de amerikanske Kyster, maatte de l1h Million Mand 
imidlertid karakteriseres som blot en Haandfuld Sol
dater. 

Først og fremmest gjaldt det derfor om at faa det 
nødvendige Mandskab til at im.Ødegaa Kravene fra 
de væbnede Styrker uden samtidig at tappe de krigs
vigtige Industrier eller nødvendigt civilt Liv for 
uundværlig Arbejdskraft. Her skulde Værnepligts
lovens Indkaldelsesmaskineri staa sin Prøve. Det be
stod den med Glans, og ved Krigens Slutning havde 
14.000.000 Mand passeret det og stod under Vaaben. 
Men straks efter Pearl Harbor meldte Tusinder og 
atter Tusinder af unge Amerikanere sig iØvrigt uden 
at afvente Indkaldelsesordren. 

' 
Rygraden i Systemet er lokaie Indregistrerings

komiteer (Selective Service. Board), der bestaar af 
Borgere1 som af Interesse for Sagen frivilligt har 
paataget sig dette Hverv; og fra det Øjeblik, en Mand 
er indregistreret, er han praktisk talt ,til Stadighed i 
Kontakt med den lokale Komite. IfØlge Loven skal 
han holde den underrettet om enhver Ændring af 
Stilling eller Adresse, ja, om ethvert Forhold, der 
kan være af Betydning for hans Klassificering, der 
senere skal omtales nærmere; og Formaalet hermed 
er, at de værnepligtige skal have en sikker Følelse 
af at blive retfærdigt behandlet. De faar jo nemlig 
deres Sag behandlet af Naboer, som forstaar deres 
Problemer og er kendt med de Forhold, hvorunder de 
lever, og med eventuelle andre Faktorer, som kan 
betinge, at Indkaldelsen vil ramme særlig haardt. 

Til yderligere Betryggelse kan de lokale Komiteers 
Afgørelse, i indtil ti Dage efter Indkaldelsen, appel
leres til en Appelkomite, og hvis denne giver Lokal
komiteen Medhold, kan den indkaldte sluttelig ap
pellere til Præsidenten. Der har dog faktisk været 
meget faa Appelsager. I den Grad er man tilfreds 
med de lokale Raads Afgørelser og finder, at de fun
gerer yderst retfærdigt og forstaaende overfor de 
værnepligtiges personlige Vanskeligheder. 

I Henhold til Værnepligtsloven skulde i fØrste Om
gang alle Mænd mellem 21 og 35 Aar, hvilket vilde 



sige 16 Millioner Mand, lade sig indregistrere. Siden 
udvidedes Aldersgrænsen til alle Mænd mellem 18 
og 64 (40 Millioner Mand). Selve Indkaldelserne be
grænsedes imidlertid til Mænd mellem 7 8 og .38 Aar, 
dog at Mænd over denne Aldersgrænse i alt Fald en 
Tid lang, kunde melde aig frivilligt. Og fro. Pl?arl 
Harbor og fremefter meldte sig, som nævnt, mange 
frivillige, indtil fra 5. December 1942 al Militær
tjeneste gjordes afhængig af Indkaldelse, saaledes at 
herefter de lokale Raad traf Afgørelse om, hvem der 
skulde ind, og hvem der skulde blive hjemme. Fra 
omkring Midten af 1944 laa de fleste Indkaldelser 
i Aldersgiuppen 18-26 Aar, efter at Militærets Krav 
om Mandskab i det væsentlige var imødekommet. 

Ved Indregistreringen giver den indkaldte Oplys
ninger om Alder, om gift eller ugift, Antallet af 
voksne og Børn, som han har Forsørgerpligter over
for, og hvilket Arbejde han er beskæftiget ved. Paa 
Basis af disse Oplysninger og efterfølgende Læge
undersøgelse blev det værnepligtige Mandskab klas
sificeret. I Klasse 1 A kom de Mænd, der ikke havde 
Forsørgerpligter af nogen Art, og som ikke var nød
vendige for det civile Liv eller Krigsproduktionen, 
og de blev betragtet som >>available for military ser
vices« - egnede til Militærtjeneste - skulde altsaa 
indkaldes frem for andre. I de følgende Klasser kom 
derefter Mænd med B,Ørn, Mænd, hvis Arbejde i det 
civile Liv, Krigsindustri og Landbrug var særlig paa
krævet. Særlige Klasser omfattede Værnepligtige, der 
efter Lægeundersøgelsen maatte anses for uegnede 
til Militærtjeneste, neutrale Udlændinge, som søgte 
Fritagelse for Værnepligten, gejstlige, samt Mænd, 

F,n Rekrut vakdneres. 

hvis Indkaldelse vilde ramme deres Familie haardt 
Økonomisk eller paa anden Maade, etc. 

* 
Formaalet med denne Klasseopdeling var ikke blot 

nl 1·Pg11lPrP Bh•ji5nm1Pn nf M;irnl-.k8h 1i1 Hæ-1·Pt1, s8:ci
ledes at Produktionsmaskineriet og det civile Liv 
ramtes saa lidt som muligt, men ogsaa saaledes, at 
Indkaldelserne gik mindst ud over Familierne, alt 
samtidig med, at Hærens nødvendige Indkaldelsespro
gram kunde fØres igennem uforstyrret. 

Paa Basis af, hvad Hæren skulde bruge, fastsaittes 
nemlig for hver Maaned Indkaldelseskvotaer, der saa 
ud.fyldtes paa Basis af visse Aldersgrænser og den 
omtalte Klassificering, som iØvrigt fØrst kom til efter
haanden, idet Indkaldelsernes Rækkefølge i den fØrste 
Tid under Værnepligtsloven var bestemt af Numre, 
som de værnepligtige trak ved Indregistreringen. 

I Begyndelsen indkaldtes kun Klasse 1 A, altsaa 
de unge, som hverken havde Forsørgerbyrder eller 
vigtigt Arbejde i den civile Produktion eller i Krigs
produktionen. Men efterhaanden blev det dog ogsaa 
nødvendigt at overføre de fleste gifte Mænd med 
Børn, der oprindelig var placeret i Klasse 3 A, til 
Klasse 1 A og indkalde dem, medmindre de kunde an
fØre ganske specielle Grunde for Fritagelse. Desuden 
blev Klasse 4 F (fysisk uegnede) revideret, og ogsaa 
de øvrige Klasser maatte holde for. 

I denne Forbindelse skal nævnes, at det Økonomiske 
Tryk, som Indkaldelserne særligt kan lægge ·paa vær
nepligtige med F01·sørgerpligter, er søgt lettet i vidt 
Omfang. Ved en Lov af Oktober 1943, omkring den 

Uniformen skal sidde ordentligt. 



Øverst: Amerikanske Tropper under Uddannelse i Eng
land til Invasionen. 

To Billeder fra Grunduddannelsen paa Feltbanen: 

Til højre: Over Grøften. 

Nederst: En »Molotov-cocktail« kastes. 

Tid, hvor det blev nødvendigt at indkalde ogsaa 
Mænd, som havde Forsørgerpligter, blev gennem
fØrt visse Pengeunderstøttelser til de indkaldtes Fa
milier. Paa et vist Tidspunkt udgjorde disse i alt Fald 
50 Dollars til de indkaldtes Hustruer, saaledes at Sta
ten betalte de 28 Dollars, medens de 22 tilbageholdtes 
af Soldatens Løn. Hvis Familien bestod af Kone og 
eet Barn, udbetaltes 80 Dollars og iØvrigt 20 Dollars 
for hvert Barn ud over det første. Alt pr. Maaned. 
Ligeledes betaltes efter nærmere Regler til den ind
kaldtes Forældre, søstre og Brødre, for saa vidt han 
faktisk forsørgede dem. 



Uddannelsen. 

I Begyndelsen havde de værnepligtige paa Ind
kaldelsesdagen Lejlighed til at udtrykke Ønsker om 
at gØre Tjeneste indenfor bestemte Grene af de væb
nede Styrker; og der blev i den Anledning foretaget 
en omhyggelig Undersøgelse og Dokumentation af 
deres særlige Egnethed til den paagældende Tjeneste. 
I lang Tid blev de indkaldtes Ønsker ogsaa, hvis det 
paa nogen Maade var muligt, efterkommet. Men fra 
Juli 1944 blev Reglerne ændret. Herefter kan kun 
værnepligtige med speciel Uddannelse, der gØr dem 
egnede rtil bestemte Tjenestegrupper, forventes ind
kaldt til disse. Resten fordeles mellem Tjenestegre
nene efter det Øjeblikkelige Behov for Rekrutter, 
idet man dog naturligvis, i det Omfang det er muligt, 
anbringer de indkaldte i Enheder og ved Arbejde, 
hvortil deres civile Uddannelse gør dem egnede. -

Fordelingen til specielle Tjenestegrene er imidlertid 
ikke Begyndelsen for de indkaldte. Det er derimod 
Grunduddannelsen - basic training -, der er ens 
for praktisk talt alle indenfor Hæren. Normalt stræk
ker denne sig over 13 Uger, men blev af Krigstidens 
Krav om hurtigere Uddannelse i flere Tempi sænket 
til seks. Ogsaa den videre Uddannelses Varighed blev 
under Krigen nedskaaret. 

Grunduddannelsen lægger fØrst og fremmest an paa 
at bringe Soldaterne i den fineste fysiske Form samt 
give dem den nødvendige militære Rutine. Og den 
er haard! Særlig hvis man er naaet over de 30, inden 
man præsenteres for den. Det er, kort sagt, den gam
mcllccndtc Eksercits, hvor Rekrutterne til Lede lærer 
at kende Forskel paa hØjre og venstre Ben, gØr Lejr
barakkerne rene, lære at hilse korrekt og lyde Or
drer samt at skille en Riffel i dens enkelte Bestand-

Flyveraspiranternes Iltmasker prøves. 

Amerikansk F'aldskærms-8oldat trænes ved Udspring fra 
Kontroltaarn. 

dele og sætte den sammen igen uden at faa 
noget til overs. Og saa ikke at forglemme -
Marchturene. 

Naar Grundtræningen er overstaaet, kan ind
kaldte med nødvendig Uddannelse og Egnethed 
søge om Tilladelse til at gaa Officersvejen. Men 
normalt gaar Rekrutterne fra Grunduddannel
sen i Træningslejrene videre til en gammel 
Division eller ind i en nydannet Division om
kring en Kerne af gammelt Mandskab; og der 



uddannes de yderligere, endnu et Skridt paa Vejen 
mori HærPns BP.grPh om i?n 8olcl::lt. 

Til Grunduddannelsen lægges nu Kundskab om 
Taktik og Teknik for den cpecielle Tjeneste, de er sat 
til. Sideløbende med den fortsatte individuelle Ud
danm:~lsf! pru1 Træni11.gsbrrn.,w som rlPn, Fot.ografiPrnP 
Side 8 er taget paa, gaar nu Træningen i Samarbejde 
mellem Delinge1·, Kompagnier, Batailloner og Regi
menter. Det er atter 13 Uger, og Soldaterne har nu 
lært at arbejde som Individe1· i Hold. 

Saa fØlger nye 13 Uger, hvor det er Divisionens 
Træning, som staar paa Programmet. Det gælder Ko
ordineringen af Infanteri, Feltartilleri, Rekognosce
ringstropper, Ingeniørtropper, Forplejningstropper, 
Ordonansafdelinger, Lægekorps og Signaltjenesten. 
De sidste Uger af deres Uddannelse benyttes til 
Manøvrer og feltmæssige Øvelser, hvor Forholdene 
saa vidt muligt ligger saa tæt som muligt op. til1 

hvad Krigen vil byde paa: Regn og Mudder1 Varme 
og Kulde, Dage og Nætter uden Søvn, Felt- og NØd
rationer, Livet i Jordhuller, Bygning og Nedrivning, 
Fremstød og Retræte, Kampe mod talmæssigt over
legne Styrker1 »raiding«1 Udlægning af Kommunika
tionslinier, Minefelter og Broer, Bombeangreb, An
greb med og Kamp mod Faldskærmstropper og Luft~ 
landetropper. - Og saa under Nærkampe, 

Kort sagt, Soldaterne kommer igennem praktisk talt 
en hvilken som helst Situation, der kan tænkes i Krig. 

• 
Disse store Manøvrer foregik for Størstedelen i tre 

mægtige Øvelsesterræner. Hertil kom særlige Øvel
sesfelter for Specialtræning af store Enheder, et for 
Ørkenkampe, et for Amfibieoperationer og et for 
Bje1·gkampe. 

Det er ikke smaa Krav, disse Øvelser og denne 
Uddannelse i det hele har stillet til Mandskabet. 
Haardest var de dog naturligvis under Specialtræ
ningen, hvorunder f. Eks. Faldskærmstropperne 
samtidigt uddailnedes i Kamp i smaa Grupper i det 
dobbelt farlige Terræn bag de fjendtlige Linier. 

Andre blev uddannet som Specialister i Raids og 
lærte Landstigningens Kunst fra Landgangsbaade 
med tunge Tanks, Kanoner og anden Udrustning, -
eller de lærte Kampen i Sandet under en brændende 
Sol, og prøvede hvordan det er at klare sig med en 
Gallon Vand om Dagen til alle Formaal - baade 
Vaske-, Barber_ og Drikkevand! 

Andre igen trænede i Bjergenes Sne og Is i 15.000 
Fods Højde. De lærte at kæmpe i dyb Sne, over is
glatte Skraaninger, paa Bjergtinderne, i dybe Skove 
og Bjergfloder. , 

Atter andre trænede i skovrigt og sumpet Terræn 
i Junglekrig, lærte at bane sig Vej gennem Urskoven 
over Sumpe og Floder og lærte at klare sig uden 
Mad, alene henvist til, hvad de selv kunde finde i 
Junglen. 

Det var en haard Uddannelse for dem all~. en Ud
dannelse, hvor der intet Steds blev lagt Fingre imel
lem. Men en Uddannelse der tilslut resulterede i et 
velsmurt Krigsmaskine, som dog i det lange LØb 
ikke havde været meget værd om ikke ogsaa Aanden 
og Tonen i Hæren havde været den fineste. 
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Og det var den. De amerikanske Soldater havde 
nogPt at kæmpP for. DP gjord/:' sig ikkP a]t.irl kl:l.rt, 
hvad det var. Men de vidste alle som een, at de vilde 
vinde denne Krig og komme igennem den hurtigst 
muligt. 

HPr1 ,;;om i all.P :mrlrP H:PrP, var r]p1• MPnigP, riPr 
saa rødt, naar en Officer nærmede sig, og Officerer, 
der aldrig kunde faa Disciplin nok. Grundreglen i saa 
Henseende var imidlertid, at Disciplinen blev gennem
ført til det yderste i de fØrste Rekrutuger under 
Grunduddannelsen. Da var der intet at slække paa. 
Alt skulde gaa efter en Snor1 og Uregelmæssigheder 
taaltes ikke. Heller ikke for Uniformens Vedkom
mende. Hæren gjorde sig den Ulejlighed ved Iklæd
ningen at se til, at den passede den indkaldte i enhver 
Henseende. Til Gengæld blev der saa forlangt, at han 
altid bar den i korrekt Stand. 

Efter at Grundtræningen er forbi1 tages der ganske 
vist knapt saa strengt paa det. Men der kræves fortsat 
haard Disciplin og korrekt Optræden, - ganske sær
ligt saalænge Styrkerne endnu befinder sig i Staterne. 
Først naar Tropperne rykker ud i Nærheden af og til 
Krigsskuepladserne, slækkes Kravene som en uund
gaaelig og rigtig Følge af, at de nu til fulde kan de
res Job og selv overholde passende Former. 

Dette, at Kravene er strengere hjemme i Staterne 
end ude, gør sig ogsaa gældende i Forholdet mellem 
Officerer og Mandskab. Der skelnes i den amerikan
ske Hær mellem »Enlisted Men« - fra Menige til og 
med Sergenter samt Officerer~ herunder »Warrant 
Officers«, som uden egentlig Officersuddannelse har 
tjent sig op fra Geleddet. De besidder ledende Kontor
og Teknikerstillinger bag Fronten og har særlige Di
stinktioner, men Adgang til Officersmesser og 
-Klubber. 

Det officielle Standpunkt er, at Officerer og Me
nige ikke gerne ses sammen udenfor Tjenesten, men 
ogsaa her gælder det, at der ses strengere paa det 
hjemme i Staterne end ude. - Især mod Krigens 
Afslutning tages der mindre højtideligt paa alle Reg
ler end fØr, Og hvorledes skulde det kunne være an
derledes i en Hær, hvorfra fØlgende Anekdote kan 
fortælles med et Skær af Sandsynligheden over sig, 
berettet i »Christian Science Monitor«: 

En Korporal kom ind paa Kompagnikontoret, slog 
Hælene sammen i Retstilling og sagde: 

- Korporal Jones anmoder om at tale med Løjt
nant Johnson! 

- Hvad kan jeg gøre for Korporalen? spurgte LØit
nanten venligt. 

- Løjtnant, sagde Korporalen og strammede sig op 
i Retstillingen1 jeg skal hjemsendes om nogle Dage. 
Jeg har iagttaget LØjtnanten, medens jeg har tjent 
ved LØjtnantens Afdeling og har herunder faaet et 
meget gunstigt Indtryk af Løjtnanten. 

Det var synligt, at Løjtnanten blev let pikeret, men 
Korporalen fortsatte uanfægtet: 

- Jeg er Chef for et Entreprenør- og Ingeniør
firma paa Vestkysten. Og hvis Løjtnanten har til Hen
sigt at vende tilbage til det civile Liv, skal det være 
mig en Fornøjelse at tilbyde LØjtnanten en Stilling i 
mit Firma, 



FJERNRAKETTER 

.· . 

1 /';:;;;'.:i(.• 
i~ ..... ,,-· 

Farter til fjerne, fremmede Kloder har i Aartier 
beskæftiget Forfattere Jorden over. - Jules 

Verne og H. G. Wells har skabt fantastiske Projekter, 
som ganske vist aldrig er naaet ud over Papiret, men 
vi har alle været med dem paa deres spændende Fart 
gennem Rummet og har besøgt baade Mars og Maa
nen, baaret frem af vældige Rumskibe eller enorme 
Projektiler afskudt fra Jorden. 

Den sidste Krigs Teknik har paa dette Felt faaet 
Fantasien til at spille igen paa Baggrund af det mær
kelige Vaaben - V-2 Bomben - 1 som Tyskerne i 
Aarene 1944--45 Iod flyve ind over den engelske Ø. 

Det er et fantastisk Vaaben, og selv om det bley 
omgivet med en Mystik, som aldrig fØr er blevet no
get Vaaben til Del, kan man nu uden Ovedrivelse 
spaa den kommende Udvikling paa dette saa nye 
Omraade store Muligheder. Hvor langt vi endnu staar 
fra Virkeliggørelsen af Jules Vernes Fantasier, skal 
jeg ikke her komme nærmere ind paa - det bliver 
dog ikke inden for de første Par Aar vi flyver til 
Maanen! - men kun slaa fast, at Fjernraketten er 
blevet en Realitet, og at vi i Fremtiden maa regne 
med den baade i Fredens og Krigens Tjeneste. 

Hvad er en Fjernraket, og hvorledes gaar den? 

Fjernraketten er i al sin Simpelhed et Lufttrans
portmiddel, som er beregnet paa - i yderst tynde 
Luftlag - at gaa over meget lange Afstande ved 
Hjælp af Raketvirkning. 

Raketvirkningen fremkommer ved, at man i en 
Ovn, saaledes som vist paa Fig. 1, afbrænder et eller 
andet Brændstof, hvorefter man lader Forbrændings
produkterne strømme ud gennem ~n særligt formet 
Dyse med meget stor Hastighed. 

Hele dette Apparat - der kaldes en Raketmotor -
faar derved et voldsomt Skub fremad, og tilfØrer man 
nu ved Hjælp af Brændstofpumper ny Drivladning, 
kan der opnaas meget store Hastigheder. 

Naar en saadan svær Raket - den kan veje mange 

Ton - skal gaa over store Afstande, evt. flere Tu
sinde Kilometer, gælder det om snarest at faa den 
op i meget lufttynde Lag, d. v. s. i HØjder paa 100-
200 km, hvor Luftmodstanden er yderst ringe. Disse 
Raketter affyres derfor gerne lodret, for saa senere, 
evt. ved Hjælp af Radiostyring, at afbØjes i den Ret
ning, der _svarer til Maalet. 

Paa Fig. 2 ses den tyske V-2 Raket klar til Affy
ring, efter at være blevet lØftet i Vejret paa sin store 
Transportvogn. 

Fig. 3 er et yderst sjældent Billede af denne store 
Raket, taget lige efter Starten, medens den endnu er 
ganske faa Meter over Jorden. 

En kæmpemæssig IldsØjle fra Forbrændingsgas
serne staar ud af Halen, og med en frygtelig Brølen 
gaar Raketten til Vejrs. 

Det er temmelig ubegrænset, hvor langt man kan 
faa en Raket til at gaa, bare man kan give den Ha
stighed nok. 

Hvis man nede ved Jorden afskyder en Granat i 
vandret Retning med en Hastighed paa lige ved 8000 
m pr. Sekund (det er ikke muligt med en Kanon!) 
vilde den fortsætte rundt om Jorden til evige Tider 
i en Cirkelbane (se Fig. 4), - hvis der altsaa ikke var 
noget, der hed Luftmodstand! 

Men i de store Høj der - 100 til 200 km eller mere 
- er Luftmodstanden for intet at regne, og sender 
man sin Raket derop og der sørger for, at den har 
en Hastighed paa de nævnte 8 Kilometer pr. Sekund 
(hvilket skulde være muligt) har Jorden faaet en 
ny Planet, som uden Spor af Brændstofforbrug vil 
fare rundt om den paa :rriinilie end et Par Timer! 

Kommer Hastigheden hØjere op, forlades Cirkel
banen, og naar vi er oppe paa godt 11,000 Meter pr. 
Sekund, vil Raketten fortsætte til evige Tider ud 
i Verdensrummets kolde Intet! 

' ' ' ' ' ' ' BRÆNDSTOF 
T/Lf:0RSEL 

. OVN 

' ' ' ' ' DYSE 

Fig. 1. En simpel Raket-Motor. 
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.... 
Fig. 2. V-2 Bomben 
klar til Affyring. 

lfig, 3. V-2 Bomben 
i Skudafgangen, 

\, 

Hvorvidt det for Øjeblikket i Praksis er muligt at 
opnaa disse planetariske Bevægelser eller egentlige 
Kome'.bevægelser, skal jeg ikke gaa nærmere ind 
paa, men der er i alle Fald intet i Vejen for, med de 
til Raadighed staaende Brændstoffer, at naa de 5000 
til 7000 Meter pr. Sekund, som er nødvendigt for at 
række flere Tusinde Kilometer. 

De Brændstoffer, der kan være Tale om at anvende 
til disse mægtige Raketter er ren Alkohol, (anvendtes 
for Eks. i V-2 Bomben), flydende Brint, Benzol eller 
Benzin. For alle disse Brændstoffers Vedkommende 
maa der tilføjes store Mængder flydende Ilt. Det er 
Tusinder af Liter Brændstof, det drejer sig om til 
de store Raketter. 

• 
Rent teoretisk skal en Fjernraket, som bruger et af 

de almindeligste Brændstoffer, og som skal kunde 
gaa Jorden rundt i Planetbevægelse og transportere 
en samlet Restvægt paa 1 Ton, medføre over 50 Ton 
Brændstof for at kunne starte sin Bevægelse! 

Det er absolut muligt at bygge Raketter af denne 
Størrelse og evt. endnu større. - Tyskerne havde 
saaledes Konstruktionsplaner klar over Raketter, der 
kunde naa Japan. 
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Raketter, der skal gaa med saa store Hastigheder, 
maa selvfØlgelig styres automatisk fra Start til Lan
ding, idet en Pilots Reaktionshastighed vil være alt 
for ringe til at dirigere Raketten nøjagtigt - en Fejl
vurdering i Tid paa blot ¼ Sekund har bragt Raket
ten :'\ km længere frem! Ty:!.lcerne styrede ckrc:J V-2 
Raketter dels med Gyrokonfrol og dels med Kort
bØlgeradio, og senere, da de allierede fandt paa en 
Maade til at Ødelægge Radiostyringen paa, opfandt 
de et fuldautomatisk Styreapparat - yderst indviklet 
- som med fuld Sikkerhed kunde overtage den fuld
stændige Kontrol med Raketten. 



Passagertrafik med Raketter. 

Hvis man nu tænker paa at oprette Passage1·trafik 
med saadanne Kæmperaketter - og det er absolut 
gørlig-L og vil ogaa.a. komme - muu der ved Slurt og 
Landing tages visse Hensyn til det menneskelige Le
geme1 idet for Ek::i. <len vok::iende HasUghecl vetl Sla.1-
ten vil mase Kroppen sammen til en Grød, hvis den 
foregaar for hurtigt. Vi kan taale at flyve saa hurtigt, 
det overhovedet skal være - tænk blot paa1 at vi 
hele Tiden i J ordens Bevægelse rundt om Solen farer 
rundt med en Hastighed af ikke mindre end 300 km 
pr. Sekund -! Et Menneske uden videre Træning 
kan taale at underkastes Hastighedsændringer paa ca. 
3 Gange den Tiltrækning, som Jorden udøver, men 
en trænet Styrtflyver kan taale helt op til 9 Gange 
denne Paavirkning og endda klare den. Dette fore
kommer for Eks., naar han efter et voldsomt Dyk 
atter retter sin Maskine op. Den Paavirkning er gan
ske vist overmaade kraftig, men den er yderst kort
varig, og det gør den straks lidt mindre farlig. 

Lader man imidlertid blot Hastighedstilvæksten 
være 5 Gange Tyngdevirkningen, vil Raketten paa et 
Minut være lige ved 150 km til Vejrs! Nu gælder 
det netop om for en saadan Kæmperaket at faa op
brugt sin Drivladning saa hur'.igt som muligt, saa vi 
vil aldrig komme ud for Paavirkninger, der varer 
mere end et Par Minutter eller saa. Farten vil efter 
den Tid være ganske konstant eller roligt aftagende, 
og det kan man sagtens taale. 

Ser vi ind i Fremtiden, vil en Tur fra Københavns 
Raket-Lufthavn tit New York maaske kunne klares 
paa en lille halv Time, medens »Smaature<< som til 
Moskva - Grækenland eller Spanien klares paa 5 
til 10 Minutter! 

Faar man endelig en Dag Lyst til at tage paa en 
Jordomfart, er to Fritimer mere end nok til at klare 
det paa! 

Saadanne Ture bliver dog ikke til at klare for en
hver Pung, men der vil altid være Mennesker, som. 
vil give meget for forøget Hastighed, og Hastighed 
er jo netop i første Række, hvad Raketten har at 
byde paa. 

Den eneste Vanskelighed ved straks at realisere 
disse Planer ligger' i at fremskaffe tilstrækkelig godt 
Brændstof, og maaske er det allerede lØst, idet det 
jo som sagt er givet, at Tyskerne havde projekteret 
store transatlantiske Raketter. Men er der idag en 
lille Vanskelighed i saa Henseende, vil Atomenergien 
muligvis snart være til Raadighed med sine u~yre 
Kræfter ogsaa til dette Formaal. 

Med Atomenergien er vi netop Ilaaet frem til de 
frygtelige Perspektiver, som saadanne Fjernraketter 
rummer i krigsmæssig Henseende, thi Tanken om 
at anbringe en Smule Atombombe i en Raket ligger 
jo snublende nær. 

Naar vi nu tænker paa, hvor lidt en Atombombe 
behøver at veje for at have en frygtelig Virkning mod 
en By, vil lette Raket-Atombomber sat ind i stort 
Tal have Mulighed for at udøve den frygteligste Ter
ror mod selv de allermest fjerntliggende Omraader. 

En Raket kan, som vi har set, let bringes op til at 
flyve 5 til 8 Gange saa hurtigt som de hurtigste 
Jagere, saa det vil formodentligt blive yderst van-

______________ li Km/Sek 
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skeligt at ramme dem med J agervaabnet. Derimod 
har Antiluftskytset idag faaet en Chance ig~n, idet 
der nu disponeres over baade Radar til at observere 
og styre Sky~set med, samtidig med at Amerikanerne 
i Krigens sidste Aar lancerede en radar-styret Luft
værnsgranat, som bringes til Eksplosion netop naar 
den er udfor Maalet. Det er ikke saadan at forstaa, 
at den ligefrem snuser sig frem til Maalet og for
følger dette, men den udsender under sin Flugt en 
konstant Radio~one, som netop ved en bestemt Re
fleksion fra Maalet bringer Granaten til Eksplosion. 
Disse Radio-Granater blev i vid Udstrækning sat ind 
mod V-2 Raketten fra de talrige Luftværnsbatterier 
paa den engelske Ø's Kyster og gav glimrende Re
sultater. 

Eksempel paa en moderne Fjernraket. 

Fig. 5 viser et skematisk Snit gennem den tyske 
V-2 Bombe, der nu er i de allieredes Varetægt. Dens 
Længde er ca. 14 m, og dens Diameter er ca. 1,70 m. 
Vægten er i Startøjeblikket ca. 14 Ton. Dens indre 
Konstruktion fremgaar af de paa Figuren anførte Be
tegnelser. Fortil findes en Sprængladning paa ca. 1 
Ton, og i det næste Rum findes de til Rakettens Sty
ring nødvendige Instrumenter. Hele Midterpartiet er 
optaget af Brændstofbeholdningen, der bestaar af ca. 
3500 I ren Alkobo! og ca. 5000 I ren Ilt i flydende 
Form (opbevares ved ca. + 200° C i en Art kæmpe
mæssig Termoflaske). Denne store Brændstofbehold
ning vejer ca. 8500 kg! For at sprØjte denne vældige 
Ladning Brændstof ind i Ovnen er der efter Brænd
stofrummet et Maskinrum med et meget kraftigt 
Pumpeanlæg, drevet af en 500 HK Dampturbine, som 
faar sin overhedede Damp fra et Anlæg, hvori der 
blandes Brintoverilte og Calciumpermanganat. 

Raketten starter i fuldstændig lodret Stilling, saa
ledes som vi saa det paa Fig. 3. Efter en lodret Op
stigning paa 30 til 40 km's HØjde paabegyndes Af
bØjningen rimeligvis (Radiostyring eller fuldautoma
tisk Regulering), og medens Raketmotorerne stadigt 
arbejder, fortsættes Stigningen op til 75 til 100 km 
HØjde, idet Raketten nu er bøjet ind i Maalretningen 
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og Motorerne standset, idet Brændstoffet er opbrugt. 
Hele denne Opstigning har varet omkring eet Mi

nut, og Raketten er nu naaet op paa en Hastighed af 
ca. 5000 km i Timen. - Dette maa dog for en mo
derne Fremtidsraket siges at være en ringe Ende
hastighed, idet man gerne skulde naa mindst 15 til 
20,000 km pr. Time! 

Med jævnt aftagende Hastighed gaar Raketten nu 
videre mod sit Maal~ idet den syilker ned i de lavere 
Luftlag, hvor den paa Grund af Luftmodstanden af
bremses betydeligt samtidig med, at den opvarmes 
meget væsentligt paa Grund af Gnidningen mellem 
Raket og Luft. Opvarmningen skal kunne komme 
helt op paa Glødetemperatur, og der skal da ogsaa 
have været meget store konstruktive Vanskeligheder 
at overvinde netop i den Retning. 

Da Rakettens Hastighed trods den stadige Aftagen 

Til Læserne! 

8 
Fig. 5. 

endnu gaar væsentligt hurtigere end Lyden, vil dens 
brØlende Ankomst fØrst melde sig efter Nedslaget. 

Denne Form for Sprængstoftransport er meget dy
rere end Transport pr. Bombemaskine, men Frem
tidens Forskning· vil sikkert byde paa væsentlige Pris
reduktioner. • 

I en hensynsløs Krigsmagts Hænder kan Kombina
tionen Raket-Atombombe komme til at spille en 
frygtelig Rolle, medens Raketten i Fredens Tjeneste 
kan komme til at lØse uvurderlige Opgaver. 

Lad os derfor med Noel Baker haabe, :tiat Verden 
er ved at komme sig, og at det vil være grotesk at 
tro, at nogen Regering skulde forberede Krig.« Thi 
da vil vi komme ud for Rædsler, der i krigsmæssig 
Henseende langt vil overtrumfe, hvad vi hidtil har 
oplevet! 

Da indbundne Aargange 1945 kun kan faas i el begrænset 

Antal Eksemplarer, beder vi interesserede Læsere indsende 

Bestilling til »Folk og Værn«s Eksp. snarest og inden 1. Marts 

OVOMJl:t 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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UNIFORMEN 
Af Ingeniør K. A. Bang 

U nder en Diskussion med et Par danske Officerer 
om den nye Hærordning m.v. kom vi blandt 

andet hur' igt ind paa Problemet » Uniform«. Da jeg 
har beskæftiget mig en Del med Indkvartering af 
engelske og amerikanske Soldater paa disses Ferie
rejser i Danmark, har jeg hØstet en Del Erfaringer 
desangaaende, som formentlig har videre Interesse. 

I de allierede Hære betragter man Uniformen som 
Forsvarets »Visi'kort« udadtil og tager derfor Proble_ 
met tilsvarende alvorligt. 

Allierede Officerer paastaar saaledes, at en prak
tisk og klædelig Uniform er det bedste Middel ind
adtil og udadtil for at skabe ForsLaaelse af og Kærlig
hed til Forsvaret. Da man stod overfor Problemet Ud
rustning (og specielt Uniformering) af de moderne 
Hære, sparede man sig derfor ingen Anstrengelse, 
inden man fandt frem til de nuværende Modeller (der 
ef ~er visse Officerers Mening allerede er forældede). 
Typisk for de allieredes Uniformer er deres let ci
vile Anstrøg (især Officersuniformen) med f. Eks. 
Slips. Hver Detaille i Uniformerne er gennemtænkt 
og gennemført. Læg f. Eks. blot Mærke til de engelske 
ChauffØrers Kørepelse, der er som syede af en Skræd
der i »Rotten Row« - eller Kørehandskerne, der for
uden at være praktiske og varme, næsten er raffi
nerede i Forarbejdning og Farve. 

Det store Problem: Distinktioner og Kendetegn er 
omhyggeligt gennemarbejdet. Et udmærket Resultat 
er heller ikke udeblevet. F. Eks. er mange af Afde
lingskendetegnene blevet rene smaa Kunstværker 
(hvad der skyldes, at de for en stor Del er tegnet af 
dygtige Kunstnere), der til Tider minder om Ex
Libris Kunst. 

Af praktiske Grunde er alle Distinktioner m.v. ud
fØrt i diskrete Farver og i Stof for »Battle dress« Ved
kommende - medens man til Gengæld ikke viger til
bage for Farver og »Guld« for Udgangstøjets Ved
kommende. Men trods alt er den fØrste Betingelse for, 
at en Uniform klæder Bæreren, at den passer denne. 
Specielt amerikanske og engelske Uniformer synes 
ofte skræddersyede. Maaske (og forhaabentlig) har 
Forholde:t?-e i Værnene forandret sig, siden jeg aftjente 

'De gaar aldrig forgæves i 
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min Værnepligt. Ved Iklædningen fik man i sin Tid 
stukket en Uniform ud, man haabede Vilde passe den 
fremtidige Bærer. Var det ikke Tilfældet, var det ofte 
tilsyneladende lettere at forandre Soldaten end Uni
formen! I de allierede Hære gØr man derimod et stort 
Arbejde for netop at finde den rette Uniform til den 
rette Mand. Resultatet udebliver heller ikke i Form 
af »Mænnernes« virkelige Interesse for »Trøjen«. 

Men ogsaa Uniformernes :,fremtidige Liv« efter 
Udlevering kæles der for i Form af Propaganda (Bro_ 
churer, Plakater o.l. med Instruktion om Uniformer
nes rette Brug, saasom hvor skævt en Baskerhue bØr 
sidde, hvordan Slipset bØr bindes o.s.v., o.s.v.). Som 
Resultat af denne Propaganda kan bl. a. nævnes, at 
vi efter en privat, lokal »Gallup«-Undersøgelse blandt 
amerikanske Feriesoldater i Aarhus har konstateret: 

at 73 % faar skrædderpresset Uniformen (heraf 
mange endog Manchetskjorten) og under den ene 
Dags Ophold i Aarhus inden Afrejsen til Svendborg 
77 % faar Støvlerne pudset ved Skopudser. 

Tilsvarende Tal kommer man vist næppe op paa 
i de danske Værn i Dag. Man kom det i hvert Fald 
ikke i min Soldatertid, selv om Brugen af »Bukse
brædder« ikke var os ukendte. Men mindre kan jo 
heldigvis ogsaa gøre det. 

Et andet Problem i intim Tilknytning til Unifor
men er den personlige Hygiejne. 

For at vende tilbage til ovennævnte Amerikanere 
er det absolut ikke »Klatvask«, der foretages straks 
efter Ankomsten, men praktisk talt 100 % Bad i 
Haandvaskene, ligesom ca. 25 % omgaaende søger til 
Badeanstalt. (!Øvrigt vilde jeg gerne have haft Leve
rancen af Eau de Cologne og Brillantine til de ameri
kanske Soldater.) 

Ovens'aaende Bemærkninger tilsigter kun at gøre 
opmærksom paa den Betydning, man i Udlandet til
lægger Uniformen som Hærens Visitkort udadtil -
et Problem, som man ved lndfØrelse af engelske Uni
former (hvor vi har Sammenligninger mellem den 
Maade engelske og danske »Jenser« bærer samme 
Uniform) maaske burde dyrke lidt kraftigere her-
hjemme. »351«. 
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-Ni.els Friis 

De gamle danske Garnisoner 

N aar den danske Division, der skal deltage i Be
sættelsen af Tyskland, en Gang sætter sig i Be

vægelse mod endnu ukendte Maal, vil der være for
lØbet mere end te;:, Menneskealdre, siden danske Sol
dater færdedes i de Egne, Divisionen under sin March 
maaske kommer til at passere: Sydslesvig og Holsten. 

Det er i vor Tid næppe meget kendt, men det staar 
ikke desto mindre fast, at Grænselandet langt mod 
Syd i Helstatstidens Danmark var vor militære Ho
vedzone. Det var et Forhold, der gjorde sig gældende, 
lige til disse Omraader i 1864 gik tabt for den danske 
Krone. Og at det var en meget væsentlig Part af vore 
militære Styrker, der var koncentreret her, faar man 
et levende Indtryk af ved at kaste et Blik paa Garni
sonsordningen hernede, saaledes som den saa ud til 
sidst. 

Den danske Helstat bestod den Gang, foruden af 
det egentlige Kongerige Danmark, af Hertugdømmer
ne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Elben var Monar
kiets Sydgrænse - fraset at Hamborg naturligvis ikke 
hØrte ind under det - og mod Øst dannede det skøn
ne Lauenborgs sØ- og skov kransede Østlige Egne Skel
let mod Mecklenborg. Hele dette anselige Stykke 
Land, der skØd sig frem langt mod Syd, skulde, selv 
i Fredstid, holdes besat med passende Styrker, og FØi-

gen var, at en lang Række danske Militærafdelinger, 
af hvilke mange stadig eksisterer, var garnisoneret 
her i disse Egne, der nu, i hvert Fald naar Talen er 
om dansk Militær, forekommer os at være saa fjerne. 

Tre kommanderende Generaler. 

Disse Afdelinger repræsenterede alle de tre Kate
gorier, hvoraf en Hær den Gang var sammensat: Fod
folk, Rytteri og Artilleri. Den øverste Ledelse var i 
Hænderne paa to kommanderende Generaler - den 
danske Hær havde tre den Gang, og den tredie gar
nisonerede i København. Den ene af de kommande
rende Generaler i Hertugdømmerne boede i Flens
borg og havde Fyens og Nørrejyllands Tropper under 
sig, medens den anden, der garnisonerede i Kiel, kom
manderede Styrkerne i Sydslesvig og i Holsten. De 
Øverste Troppe-Enheder var Fodfolks- og Rytterbriga
der, der som Regel kommanderedes af Generalmajo
rer; Tropperne var naturligvis ikke samlet paa eet 
eller ganske faa Steder, men var fordelt jævnt ud 
over hele det Landomraade, det drej ede sig om. 

Den største Garnisonsby hernede var Fæstningen 
Rendsborg paa Grænsen mellem de to Hertugdømmer 

Itzehoe, 
som Byen saa ud 
i sine sidste 
Aar som dansk 
Garnisonsby 
'1855) 



En dansk Fodfolksafdeling rykker ind ad en af Rendsborgs 
Porte. Fæstningsanlægget minder, som det ses, meget om 

Kastellet i København. 

Slesvig og Holsten; her laa saa meget dansk Militær, 
at den i lange Perioder næst efter Hovedstaden Kø
benhavn var Rigets største Garnisonsby. Fæstningen 
var mod Slutningen af den danske Tid slØjfet, men 
den danske Garnison satte til det sidste sit stærke 
Præg paa Byen, bl. a. med sine Bygninger. Disse laa 
omkring Paradepladsen i den nyere Del af Byen, Syd 
for Ejderen, og udgjordes bl. a. af Garnisonskirken, 
Garnisonens Arsenal med TØjhuset, Guvernementshu
set, Materialgaarden og Hovedvagten. Flere af disse 
Bygninger eksisterer endnu, saaledes bl. a. Guverne
mentshuset. Til denne knytter sig det særlige Minde, 
at her boede Kong Christian den Syvende, da han 
under Krigen 1807-14 maatte flygte fra KØbenhavn, 
og her dØde han kort efter, da han en Dag saa en 
Afdeling fremmede U ndsætningstropper drage ind 
paa Paradepladsen og troede, det var en Besættelse, 
det drejede sig om. Hans Lig bisattes i Garnisonskir
ken, hvor det henstod i syv Aar, og fra Guvernements
husets Bålkon udraabtes Frederik den Sjette til Dan
marks Konge, naturligvis uden at han vidste det, thi 
Efterretningen om hans Faders DØd var jo adskillige 
Dage om at naa til Hovedstaden. 

Artilleriet satte stedse sit Præg paa Rendsborgs 
Garnison, hvor alt af denne Vaabenart, der ikke hØrte 
til i København, var garnisoneret; men ogsaa et Par 
Fodfolksbatail!oner og en Afdeling af TØj-Etaten ]aa 
som Regel her. Mandskabet var indkvarteret i en 
Del saakaldte Barakker, der laa indenfor Nystadens 
Volde, grundmurede Bygninger, i mangt og meget 
mindende om Kastellets Stokke; tidligere havde der 
ogsaa været en Kaserne, men den indrettedes til et 
stort og godt Garnisonssygehus. Paa Paradepladsen 
udspilledes i Aarenes LØb mangt et festligt militært 
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Slottet i Plon, Kong Chri
stian VIII's Sommerresidens, 
en Periode ogsaa Hjemsted 
for dansk Militær. 

Skuespil, mest straalende maaske det, der fandt Sted 
for blot et Aarhun<lre<le ~;i<len, den Dag i 1842, da 
Kong Christian den Ottende egenhændigt overrakte 
Dyens Garnhmn d'"' ny"" D11nn0hrog!if:m0r. Kongi;:i,n 
talte selv, og hyldedes med hjertelige Ord af den 
konnnuu<lm'ende U-e11e1..1l, i>Jim,l!:n aJ No1· - kun fnn 
Aar senere Leder af Oprøret. Kongesalutlen dundrede 
fra den gamle Fæstnings Volde, den danske Militær
musik klang i festlige, lyse Toner, og de forsamlede 
Tropper præsterede til Slut en straalende Parade
march forbi Kongen, der med sin Stab havde taget 
Opstilling paa den kgl. Kassebygnings hØje Trappe. 

Som Fæstning - eller rettere tidligere Fæstning, 
for som Aarene gik, forfaldt de gamle Volde lidt efter 
lidt - men ogsaa som Hærens Hoveddepot-Sted i 
Slesvig-Holsten' var Rendsborg et Centrum for Garni
sonerne her. Udenom den fordelte de Øvrige sig jævnt. 
Mod Nord, i selve Hertugdømmet Slesvig, var der tre 
vigtige Garnisonsbyer: Slesvig, Ekernf0rde og Flens
borg, den sidste, som allerede nævnt, Sæde for den 
kommanderende General i 2. Generalkommando
distrikt. Slesvig By var gennem mange Aar dansk 
Garnisonsby, først og fremmest for Rytteri: et Ky
rasser-Regiment og senere et Dragonregiment, men 
ogsaa for Fodfolk, en lang Periode saaledes bl. a. 
Slesvigske Infanteriregiment, den nuværende 13. Ba
taillon, og, i Aarene fØr 1864, den nuværende 6. Ba
taillon. 

Kaserne paa Gottorp Slot. 

Slesvig~Garnisonen havde gennem adskillige Aar 
daarlige Forhold, indtil det ved Midten af forrige 
Aarhundrede besluttedes at indrette det historiske og 
minderige Gottorp Slot som Kaserne. Bortset fra, at 
en saadan Anvendelse af et kunstnerisk værdifuldt 



Bygningsværk aldrig kan siges at være forsvarlig, var 
dette en yderst iilireU::;stillemle OrUning. Paa Slottet, 
hvor iØvrigt i 1818 Danmarks s enere Konge, Kong 
C'hrfatirrn i1t?11 N-/t?nilP vr:1r fØcit ,inrlre>ttr;,df"ls Kosernc 
plads til 850 Mand samt Lejligheder for 33 gifte Un
dcroffict::re1 og 15 Officerer, ft.)l uden Sumli11gssalc, 
Parolstuer, Garnisonsbibliotek o. s. v. Slotskapellet, 
der netop fornylig atter er aabnet for dansk Guds
tjeneste, blev Garnisonskirke, og i den dØbtes i Tidens 
LØb ikke faa danske Befalingsmænds Børn. 

Længere mod SydØst i Hertugdømmet, i Ekern
fOrde, laa en dansk Fodfolksbataillon i Garnison. Naar 
denne Bys Navn har en ganske sær lig Klang i den 
danske Hærs Historie, hidrører dette dog ikke fra 
Bataillonens Ophold her, men fra den Omstændighed, 
at Byen i Slutningen af 1700-Tallet blev Sæde for 
Christians Plejehus, der flyttedes hertil fra Køben
havn og oplevede en ikke ringe Opblomstring her. 
Den ejendommelige Institution var en social Stiftelse, 
der tog sig af Hærens gamle og svagelige og de min
dreaarige, som af en eller anden Grund ikke kunde 
klare sig selv. Fra Plejehuset, der i sine Velmagtsdage 
sørgede for omkring 500 Mennesker, tilgik der i Ti
dens LØb adskillige dygtige Underofficerer og Mu
sikere. Ved Hærens Reduktion i 1842, og takket være 
de almindelige sociale Fremskridt, der skete, blev 
Plejehuset dog efterhaanden overflØdigt, hvorfor det 
til Slut nedlagdes i 1854. Dets Bygninger indrettedes 
derefter til Kaserne for den i Byen garnisonerede 
Fodfolksbataillon. 

Flensborgs Garnison var af forholdsvis mindre Om
fang - ogsaa her laa blot en Fodfolksbataillon - og 
de militære Bygninger satte ikke Præg paa Byen. 
Den kommanderende General havde sin Bolig og sine 
Kontorer i en smuk Ejendom paa Skibsbroen i Nær
heden af Oluf Samsons Gang, og her samledes Traa
dene i den nØrrejydske Hærledelse, indtil ForberedeL 
serne til Krigen 1864 bragte en Del Ændringer, der
under ogsaa Generalkommandoens Flytning fra Flens
borg til Odense. Men 21. Bataillon blev der saa at sige 
til det sidste, og den var bl. a. med til at sætte sit 
stærke Præg paa Isted-LØvens Afsløring paa Flens-

borg Kirkegaard den 25. Juli 1862, ved hvilken den 
paraderede sammen med Brigademusikkorpset. 

Kiel og Altona. 

Gaar man længere Syd paa1 ned 1 llertugdØmmerne 
Holsten og Lauenborg, vil man ogsaa her i Helstats
tiden træffe betydelige danske Garnisoner. For mange, 
for ikke at sige for de fleste, vil det saa1edes sikkert 
være noget ganske ukendt, at danske Soldater og Mi
litærafdelinger indtil for godt et Par Menneskealdre 
siden virkelig laa saa langt mod Syd. For at tage den 
sydligste af disse Garnisonsbyer fØrst: Altona. Denne 
By var den sydligste Port i det danske Rige, gennem 
den gik vore Hoved-Forbindelser paa Handelens Om
raade ud til den store Verden. Mellem den og Holstens 
største By, Kiel, begyndte for omtrent hundrede Aar 
siden den første danske Jernbane1 Kong Christian den 
Ottendes Jernbane, sin Drift. 

Det var under Hensyn til Byens Betydning rime
ligt, at Altona ogsaa var Garnisonsby. Men den danske 
Garnison satte ikke - fraset de danske Vagtposter 
ved Portene - stærkt Præg paa Staden, som allerede 
den Gang var en stor By, selv om den, hvad den jo 
maatte være af administrative Grunde, var stærkt ad
skilt fra Hamborg. En Bataillon Fodfolk og nogle 
Eskadroner Rytteri var det normale; fØrst i 1863 for
stærkedes Garnisonen med yderligere en Bataillon, 
der flyttedes dertil fra Rendsborg. 

Ved Kielerfreden i 1814 kom Hertugdømmet Lauen
bo:rg, en Idyl af Skove og søer, grønne Marker og 
Enge Syd for Lilbeck, ind under det danske Monarki, 
og snart udlagdes en dansk Garnison ogsaa i dette 
Omraades Hovedstad, den smukke og fredelige, ejen
dommeligt beliggende lille By Ratzeborg. Det var 
grønne Jægere, en let Fodfolksafdeling, der garniso
nerede her, og ejendommeligt nok blev Byen ogsaa 
senere, i den tyske Tid, Garnison for Jæger-Afdelin
ger, maaske fordi det faldt naturligt under Hensyn til 
Terrænet. I 1852 omdannedes den danske Jægerbatail
lon i Ratzeborg til en almindelig Fodfolksafdeling, og 
denne, 14. Bataillon, laa her til 1864. - Længere er det 

Gottorp Slot, 
indtil 1864 dansk 
l\-Iilitær~Kaserne. 
Kong Christian IX 
fødtes her 1818. 



hele ikke paa Afstand end at der endnu i Aarene fØr 
den sidste Verdenskrig i Ratzeborg levede en gammel 
Mand, der havde været dansk Soldat. 

Offsnn {1011 driftige ho1stenske Handelsstad Itzchoc 
langt ude mod Vest, var dansk Garnisonsby, fØrst' og 
frcnunc:.,t Ior det nu lo:-ng:.,t ophævede (}. l )rnc:onrf'Gi 
ment, der laa her med Staben og 2-3 Eskadroner, 
men til sidst ogsaa for en Bataillon Fodfolk. De dan
ske Soldater var for det meste indkvarteret hos Bor
gerne, og de militære Etablissementer var gennem
gaaende knapt tilmaalt og af ret ringe Kvalitet - et 
af Magasinerne var saaledes indrettet i den gamle 
Kirke. At Itzehoe var Garnisonsby, var ret naturligt. 
Den var ikke Regerings- eller Administrationsby, gan
ske vist, men derimod Sæde for den holstenske Stæn
derforsamling, hvis fine, stilrene Bygning ved Siden 
af Raadhuset den Dag i Dag pynter op paa det lille 
Torv. 

Detachementer ved Fængsler og Slotte. 

Ud over de faste danske Garnisoner i Hertugdøm
merne, laa der ogsaa mindre Detachementer, hvor der 
til enhver Tid kunde være Brug for dem. Det var, for 
at tage de vigtigste Steder, og for at nævne Steder 
af diametral Modsætning, Fængslerne og Slottene. 
Fængslerne bevogtedes den Gang overalt i Danmark 
af Militæret, for hvilket denne Tjeneste ofte var en 
slem Hemsko; i Holsten var saaledes udlagt et Deta
chement til Bevogtning af Fængslerne i Flodbyen 
GWckstadt nede ved Elben. De danske Soldater, der 
laa her, fØrte store og stolte Traditioner videre, idet 
Byen grundlagdes af Christian den Fjerde og gennem 
mange Aar var en stærk Fæstning. Ved 1800-Tallets 
Begyndelse havde den imidlertid tabt sin Betydning 
som saadan og nedlagdes. 

Af Slotte var der i Hertugdømmerne to, der i sær
lig Grad fik Tilknytning til det danske Kongehus der
ved at regerende danske Konger jævnligt benyttede 
dem. Det ene var Pløn Slot, det andet GWcksborg. 
Slottet i PlØn, der, som Byen af samme Navn1 ligger 
i det naturskønne holstenske Schweiz, karakteristisk 
ved de mange skovkransede søer, var i 1840'erne 
Kong Christian den Ottendes Yndlingsopholdssted, og 
naar han boede bag dets hØje, gule Mure, der kan ses 
viden om, var det naturligvis bevogtet af dansk Mili
tær. Det samme var Tilfældet for Gliicksborgs Ved
kommende i Perioden umiddelbart fØr den anden sles
vigske Krig, da dette Slot jævnligt beboedes af Kong 
Frede1·ik den Syvende. Den sidste Kongevagt paa 
Gliicksborg stilledes af et Detachement af Livgarden; 
det blev da ogsaa denne Afdeling, der stillede Hon
nørposterne ved den folkekære Konges Baare i Slot
tets Riddersal og ledsagede den fra Flensborg til Kø
benhavn om Bord i Kongeskibet Slesvig. 

Flensborg var endnu den Gang en overvejende 
dansk By, og her havde det danske Militær ingen
sinde Vanskeligheder. Men ellers var dets Stilling, 
navnlig i Garnisonsbyerne længst mod Syd, ofte fyldt 
af Problemer i de politisk saa bevægede Aar under Hel
statstiden. Forholdet til Befolkningen klarede sig tlog 
saa at sige altid; det kunde naturligvis komme til 
Episoder, men disse var sjældent alvorlige. Selv da 
det danske Militær afmarcherede f. Eks. fra Itzehoe 
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- hvor der ellers ofte havde været Gnidninger -
fandt Afmarchen Sted i Ro og god Forstaaelse med de 
lokale Myndigheder. 

Dansk Hærafdcling i Forbundshæren. 

For den danske Hær medfØrte Opgaven1e her i 
disse sydlige Egne en ganske ejendommelig Forplig
telse. Som Medlem af det tyske Forbund for Holstens 
og Lauenborgs Vedkommende var den danske Konge 
pligtig at stille en Hærafdeling til Forbundshærens 
10. Armekorps, i hvis 2. Division det skulde danne 
1. Brigade. Dette danske Troppekontingent bestod i 
Hovedsagen af 4 Batailloner Fodfolk, 1 Dragonregi
ment, 1 kØrende Batteri paa 8 Kanoner, 1 Feltlazaret 
og 1 Reservepark; hele Styrken var, med Reserver, 
paa 6000 Mand. Kun een Gang i den Periode, Over
enskomsten var i Kraft - den faldt naturligvis bort 
efter Krigen 1864 - opstilledes Kontingentet og send
tes af Sted, dog ikke med Krig for Øje, men til Del
tagelse i den berømte Lejrsamling i Liineborg. Det 
kan ses, at der gjordes meget for at bringe de danske 
Tropper paa HØjde med de Øvrige, der mødte; saa
ledes forøgede man Størrelsen af det Brigademusik
korps, der skulde deltage, og uniformerede det særlig 
pragtfuldt af Hensyn til Paraderne. 

Mandskabet i de danske Hærafdelinger, der tjente 
saa langt mod Syd, var i Hovedsagen udskrevet i de 
paagældende Egne, hvilket i givne Situationer, og 
ganske særlig, da Oprøret satte ind, førte til Forvik
linger. Underofficererne var ogsaa Holstenere, og de 
gjorde Tjeneste ik:ke blot her, men i stor Udstrækning 
ogsaa i Hæren i Danmark. Det er ingen Hemmelig
hed, at holstenske Underofficerer, hvis Navne i mange 
Tilfælde gennem Efterkommere, lever inden for Hæ
ren endnu, næsten op til vor Tid har været dygtige og 
loyale Tjenere og har betydet meget for den gennem 
Aarene. Der kunde skrives et meget smukt Kapitel 
om de holstenske Underofficerer i den danske Hær. 
Officererne ved de sydligste Landsdeles Garnisoner 
var alle danske af Sindelag, og fra danske Officerers 
Ophold her i disse minderige Egne eksisterer talrige 
Erindringer og Traditioner, som ved Overlevering be
vares i den danske Hær. Men ogsaa i mange danske 
Officersslægter lever Minder, og gode Minder, fra 
hine Tider, da Forfædrene virkede for Danmark her 
i disse Egne. Disse Minder bliver dobbelt levende nu, 
da danske Soldater og danske Hærafdelinger paa ny 
sætter sig i Bevægelse med Marchretning mod Syd. 

Da den danske Helstat i 1864 brØd sammen, og de 
tre Hertugdømmer gik tabt for Danmark, forsvandt 
naturligvis ogsaa de danske Garnisoner i disse Om
raader. Forholdet medfØrte, at det for Holstens og 
Lauenborgs Vedkommende skete uden Sværdslag. Be
stræbelserne i de sidste Aar fØr Krigen gik ud paa at 
knytte Slesvig nærmere til Kongeriget end de to 
øvrige Hertugdømmer, og militært laa det saaledes, 
at kun Slesvig havde man en virkelig Mulighed for at 
forsvare. Derfor rømmedes det Øvrige Omraade uden 
Kamp. Et Afsnit af Hærens Historie var dermed 
skrevet Lil Entle, og tlet er ::;itlen saa godt som glemt. 
Men der er god Grund til at mindes det nu, da Dan
marks og det danske Folks Blik atter er rettet mod 
Problemerne i Syd. 



))COM.JJIANDO-RAID« 
{ZJ[Kaptajn 0. W. CHRISTIANSEN 

I Dag findes der vel ikke en eneste Læser af »Folk 
og Værn«, der ikke ved, hvad et »Commando Raid« 

er. - Men hvor mange har hØrt om Kegnæs. 
Kegnæs ligger Syd for Als. Det er absolut noget 

for sig selv: Ikke en Halvø, skønt det er forbundet 
med Als ved et smalt »Drej«, ikke en Ø, saadan som 
Als, men et Land! Det er oven i Købet en lille Perle 
af et Land, og Befolkningen har altid været kerne
dansk. 

Mellem Als og Kegnæs strækker sig Farvandet 
»Hørup Hav« (der altsaa heller ikke kun er en Fjord, 
men et Hav). 

Over Kegnæs gik den danske Hærs »via dolorosa«. 
da den efter Kampe den 29. Juni 1864 maatte trække 
sig tilbage fra Kær Halvø og indskibe sig paa Kegnæs. 

Men hvordan med »Commando Raid'et«? 
Inden vi kommer nærmere ind herpaa, maa vi fØlge 

3./3. B i Sønderborg i Dagene inden den 29. August 
1945. 

Det svirrede med mange gode Rygter om, at vi 
skulde ud at sejle med Flaadestationens Skibe, for en 
ivrig Mariner led saa forfærdeligt ved at skulle bræn
de inde med sin Vident at han maatte ymte lidt om, 
at noget vilde vise sig. Det sivede ogsaa ud, at 
C.B.erne havde haft IndladningsØvelser i nogle 
sjove smaa Baade med en Paahængsmotor, hvor 
Skruen sad paa en lang Stang, og desuden færdedes 
»Skipperen« meget i Marinekredse. Men da han den 
25. tog Afsked med Kompagniet, da han skulde for
flyttes til Viborg, og Kompagniet den 28. Morgen -
i det dejligste klare Septembervejr - startede paa 
den befalede 42 km Marchtur, mente man, at det 
drejede sig om »haandsmedede« Rygter, som en sen
sationslysten Mariner vilde have os til at hoppe paa. 

Imedens gennemførte 3./3. Turen godt og nØd med 
god Samvittighed det af den nye Chef, Kaptajn Bay, 
i Dagens Anledning tilstaaede Kompagni-Nattegn til 
Klokken 24. 

Alarm. 
Den 29. Kl. 01,50 raadede derfor Fred og Idyl over 

Sønderborg Kaserne, medells Kompagniets gode Sam
vittighed, og Følelsen af Fred og ingen Fare gav sig 
Udslag i en melodisk Snorken i Dur og Moll op mod 
den undrende Nymaane. 

Men ingen har Fred længere end ens Nabo vil! Kl. 
02,00 rØg Dørene til Belægningsstuerne op, og »kære« 
kendte Røster rev Mandskabet ud af søvnens blØde 
Arme og tilbage til den haarde Virkelighed: »Klar i 
Feltdragt paa Kompagnigangen«!!! 

Op paa HØjkant paa de Ømme Tæer og i Klunset, 
mens alle de 42 km sad og gjorde Vrøvl i alle Krop
pens Muskler! - Udrustningen paa og Antrædning 
i Rekordtid! 

Snart efter gav Kaptajnløjtnant Lorentzen fØlgende 
Orientering: 

»Fjendens Hovedstyrker har overgivet sig, men 
spredte Styrker paa op til et Kompagnis Styrke fØrer 
Krig paa egen Haand, hjulpet af Forrædere blandt 
Beboerne. Regimentet har Forposter i Linien Augu
stenborg-HØruphav og har renset Terrænet fra Vest 
til denne Linie. 

Der holder en erobret Ammunitionskolonne i Lun
den ved Gaarden Lambjerglund. 

Der er trængt fjendtlige Patruljer, hjulpet af »Hi
poer«, igennem Kæden frem mod Ammunitionskolon
nen. 1./3. B Poster er for svage til at sikre den. 

Ordre: Kompagniet rykker straks ud for at afløse 
og overtage Bevogtningen. 

Det var en værre en! Nok var man fØr alarmeret 
og trukket ud i Nattens Mulm og Mørke, men denne 
Gang - efter Marchturen - sad der et lille Haab 
inderst inde om, at det kun drejede sig om selve 
Alarmeringen og saa i Kassen igen. Men man trøstede 
sig med, at der kun var smaa 6 km derud. Og saa af 
Sted. 

Ude ved Lunden fik man at vide, at Sabotørerne 
mente det alvorligt, og derfor fik Posterne strenge 
Ordrer til ikke at slippe en levende Sjæl igennem 
til den lille Lund, selv ikke en Officer, som man 
kendte, med mindre han for det fØrste var klar over 
Kendingstallene »1000-66«, og for det andet med
bragte en Ordre1 underskrevet af Regimentschefen. 
Men ikke engang dette var nok, han skulde tillige 
præsenterere sig med Kendeordet Gorm. 

I det svage Skær af den ganske ny Maane og de 
klare Stjerner gled Posterne lydløst ud paa Af!Øsning. 

Snart begyndte det at pusle. En fredelig Ko med 
raslende JerntØjle blev straks taget for en fjendtlig 
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Patrulje (der trængtes til noget mere Træning i Nat
patruljer!) og blev holdt op. Men da den med et for
skrækket »Muh« gjorde behørigt Rede for sig, slap 
den for videre Tiltale. 

Værre gik det nogle snedige Fjender, der forsøgte 
alle Kneb for at slippe ind og bombe Kolonnen. Selv 
en virkelig tilforladelig skriftlig Ordre fra Obersten 
gik ikke. »Jens« syntes ikke om et Par »Germanis
mer« i den, og Fyrene blev hapset. 

Allerværst gik det selveste Kompagnichefen, der 
sammen med en kvindelig Journalist (selvfØlgelig 
straks dØbt Brenda Star) var ude for at se, om Po
sterne var· vaagne. Det var del! Hverken Trusler, Bøn
ner eller megen kvindelig Charme hjalp det bitterste, 
selv ikke »Gorm«. »Jens« var haard: Chefen havde 
ikke baade »Gorm« og Oberstens Ordre, saa han og 
Journalisten maatte pænt under truende Maskin
pistoler vandre i Brummen, d. v. s. til Øvelseslederen, 
der gav dem fri til nye Eventyr. 

Endelig kom den rigtige Mand med Ordre til at 
fØre Kblonnen væk, og ny Befaling fra Batl. indtraf 
Kl. 04,33. 

»Bevogtningsopgaven ophØrt. Ryk straks til Hotel 
»Baltic« i HØruphav, klar til særlig Opgave. Kom
pagnifØreren straks frem til Instruktion.« 

Kompagniet samledes og rykkede de to km frem, 
og imidlertid fik KaptajnlØjtnanten omtrent fØlgende 
Instruktion. 

Hjemmeværn griber ind. 

»Kegnæs Hjemmeværn melder pr. Radio, at et Bat
teri 88 mm Luftværnsskyts med ringe Besætning og 
et Halvkompagni fjendtlige Soldater opholder sig i 
den vestlige Del af Kegnæs. 

Fjenden udtaler, at Sønderborg og Alssundbroen 
vil blive beskudt fra Daggry.« 

Men lidt senere meldte de brave Kegnæsbeboere, at 
de havde saboteret Batteriets Køretøjer og fjernet 
deres egne Heste, saa Kanonerne nu kØnt maatte 
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»Godt lastet Kutter«. 

blive, hvor de stod, - Ste
det var nøje angivet - samt 
at de havde spærret Fjenden 
inde fra Øst. 

Kompagniet fik nu denne 
Ordre: 

»Indlad i 4 Stormbaade, 1 
Motorbaad og 4 Kuttere un
der SØlØjtnant Christiansens 
Kommando. Sæt over til Keg
næs, dan et kraftigt Brohoved 
og tag Batteriet. Hjælp kan 
ikke forventes foreløbig.« 

Der begyndte en kraftig 
Morterbeskydning af Land
gangsstederne (ved Hjælp af 
de faa ved et »Mirakel« frem

skaffede lØse Patroner) for at dække Motorlarmen, 
og snart var hele Kompagniet indladet, 1. Deling 
som »Forspids« i Stormbaadene, Resten i Motorbaaden 
og Kutterne. 
, Stormbaadenes »Ladning« fik af »Kaptajnen« - en 
menig Mariner - en kraftig og tydelig Instruktion 
om at sidde ganske bomstille paa Hug paa de anviste 
Pladser under Sejladsen, hvis de da vilde undgaa at 

I Stormbaaden midtvejs. 



De sidste forlader Stormbaaden. 

gaa i Baljen paa ca. 25 m 
Vand. 

Det var lige ved Daggry. 
Solen stod op og sendte de 
dejligste Farver ud over Him
mel og Hav. Det var ganske 
stille, ikke en Vind rørte sig. 

Over Landgangsstederne laa 
Morterernes tætte Røgslør 
(paa almindeligt Dansk: der 
laa nogle gode Halmknipper, 
dejlige vaade, og osede kraf
tigt som ægte dansk Tobak i 
en Rygekupe). De var anbragt 
af Garnisonens gode Ven, 
Domæneforpagter Bang paa 
»Hjortholm«. 

Nu steg der en grØn Lyskugle op, og saa lettede 
hele Flaaden, alle Fartøjer paa een Gang, men snart 
var Stormbaadene, trods den tunge Last, langt for
ude med Forspidsen. 

Mandskabet sad spændte paa Hug, Baadene nær
mede sig Land, Fjenden skØd mod dem gennem det 
nu tyndere RØgslØr, men hvorfra? Ses kunde han 
ikke, høres kunde han daarligt paa Grund af Motor
larmen, men alligevel laa en Rekylskytte klar helt 
forude i Stormbaadene. Der var en derinde, der viste 
sig en Gang for meget, da han lØb tilbage, og Ilden 
blev omgaaende rettet mod ham. 

Nu tog Stormbaadene Land over en bred Front1 

nogle rØg helt op paa Stranden, andre stoppede saa 
langt ude, at det gav vaade Sokker - lige til Liv
remmen-, men i Land - eller rettere i Vand - gik 
det efter Fjenden og op i en forelØbig Stilling. 

Stormbaadene gjorde omkring og satte af Sted, 
denne Gang i Racerfart, med kun »Halen« i Vandet, 
hen til den Østligste Kutter, der maatte standse paa 
3 m Vand, og saa gik dennes Mandskab i Storm
baadene og derpaa i Land fra disse. 

Nu kom Kutterne frem med Hovedstyrken, og tak
ket være Forspidsens Raskhed kunde de lægge til 
ved Landgangsbroen. I Land stormede man i vildeste 
HurtiglØb ud i den befalede Angrebsformation, frem
ad mod Fjenden og Brohovedet. - -

Der var mange pudsige Situationer, for nægtes kan 
det ikke, at nogle gik grundigt »i Vandet«. Pressen 
ærgrede sig derfor ogsaa over, at der ikke var en 
Fotograf med. Men hvad var det for en underlig En 
der? Den første Mand fra den forreste Stormbaad 
»crawler« i Land, styrter 10-20 Skridt op paa Stran
den, gør omkring, falder ned og »skyder« paa Baaden. 

Det var saamænd »æ garn! Fotegraff«, den i hele 
Jydske Division kendte »Christensen fræ Affenraa.;:. 
Og derfor fik vi alligevel nogle Billeder. Han har en 
vidunderlig Evne til altid at være der, hvor det 
foregaar. Mon han kender Fidusen med den fjerde 
Dimension? 

Kampen paa Kegnæs gik sin Gang. Skuddene 
knaldede (saa meget som den sparsomme Ammunition 
tillod det) og et prægtigt Fyrværkeri af grønne, hvide 
og rØde Lyskugler straalede over Kegnæs, og betød 
en Masse Ting for de indviede. Men det lod vi dem 
om at klare. 

Kampen standsede ved 8-Tiden, og Morgenmaden 
var parat »hos Bang«. Saa kom Øvelsesgennemgangen 
med Ros og Dadel, mest Ros. Til Mandskabet for 
Kvikhed og god Terrænbenyttelse, til Befalingsmæn
dene, fordi de atter havde bevist, at »Kadaverdisci
plin« ikke dyrkes: Kunde en Ordre ikke fØlges efter 
Bogstaven, blev der altid truffet en rask Beslutning 
i dens Aand. 

Bataillonschefen var ogsaa godt tilfreds med Præ
stationerne i Betragtning af den korte Uddannelsestid, 
men bad os endelig ikke tro, at vi var nogle gevaldige 
Karle. »Øvelsen var det rene Barnemad mod, hvad vi 
vilde komme ud for.« 

Chefen for Flaaden beklagede, at Vejret var for 
godt. Han kunde godt have undt Landkrabberne en 
Vippetur i MØrke. Han og Øvelseslederen vilde ganske 
vist ikke risikere for meget med Mandskab, der ikke 
var vant til at være i de urolige Stormbaade, men 
lidt SØ havde ikke skadet. 

Hjemturen gik søværts, lige til Kajene ved Kaser
nen, og det var der ingen, der havde noget imod. 

Saaledes fik en lille Styrke af den danske Hær og 
en lille Del af Flaaden et baade gavnligt og fornØieligt 
Resultat ud af en Øvelse, under beskedne Former. 
Hvor vilde vi gerne en anden Gang lave noget lig
nende med Masser af Øvelsesammunition

1 
eller med 

skarpt i et Fæstningsskydeterræn. 
Vi fra de to Værn fandt sammen i et godt Kamme

ratskab og fik et lille Indblik i hinandens Arbejde; 
og Befolkningen paa Kegnæs viste atter, at den hol
der af sine Soldater, og dette var maaske det, der 
glædede os mest under vort :i>Commando-Raid« mod 
Kegnæs. 
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c.o. 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

Fyns Tidende 
Øf.wtigsl og bedst 

HA.NDELSKOJJJPAGNIET 

Holbæk Telefon 990 . Kalundborg Telefon 28 

MEJERIERNES OG LANDBRUGETS 
U LYKKESFORSI KRI N G 

Gensidigt Selskab, Oprettet 1898 

REVENTLOWSGAD E 14. KØB EN HAVN V. C J 4350 

24 FOLK og VÆRN 

AKKUMULATORSYRE 

HEMPEL'S TEKNISK-KEMISKE FABRIKER 
AMALIEGADE 8 AKTIESELSKAB KØBENHAVN K 

Carl M.Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 

t Åt1,1 ,~· i~ KØBENHAVNS MUSIKFORLAG A/s 
Musikforlag. Koncertdirektion. Kttnstnerbttreatt 

Gothersgade 8 C. Baron Boltens Gaard. København K 
Central 11035° . Palæ 7556 . Palæ 1258 

Bureauchef Max Biltzing, 
Medlem af "Foreningen afKunsmcrbureauer i Danmark". 

SOLISTER , FOREDRAG, ORKESTRE 

f. L. SM I DTH & CO. A/5 
Ingeniører og Maskinfabrikanter 

Vestergade 33 • København K. • Telefon C. 6098 

Grundlagt 1810 

Byens ældste og største Blad 

B.K. 



FRA SKIB OG KASERNE 

P aa en Maade er Arbejdet med at samle Kompag
nierne om Fritidsbeskæftigelse og Underholdning 

vanskeligst i de større Byer med de store Garnisoner. 
Thi dels er Kaserneforholdene her endnu ofte daar
lige, saaledes at det kniber med egnede Lokaler, dels 
hæmmer de større Forhold den mere intime Kontakt 
med Befolkningen samtidig med, at Mandskabet dra
ges af et relativt veludviklet Forlystelsesliv og tillige 
har Adgang til store Biblioteker m.m. 

I de mindre Byer kommer Befolkning og Garnison 
derimod tættere . ind paa Livet af hinanden og er i 

- hØjere Grad henvist til selv at sørge for Fritidsbe
skæftigelse og Underholdning. Erfaringen viser der
for, at hvor der herude er Vilje, er der ogsaa Vej, 
ikke mindst naar Initiativet komme1· fra Befalings
mændene med Støtte af virkelig Interesse fra Mand
skabets Side. Af en tilfældig Aapport skal vi frem
drage nogle Resultater herpaa, og maaske derved give 
Befalingsmænd og Fritidsudvalg nogle nye Ideer. 

l'-lantlsl.:abs•Læsek1•eds 
Det i Lemvig indkvarterede Kompagni tæller mel

lem sine værnepligtige en ung Boghandler. Denne har 
ved Henvendelse til forskellige Forlag faaet de nyeste 
Bøger gratis eller til halv Pris, og saaledes etableret 
en lille Bogsamling paa foreløbig l&0 Bøger. Paa 
Grundlag heraf har Mandskabet dannet en Læsekreds 
- Indskud Kr. 5.00 pr. Deltager, med Ret til Andel 
i BØgerne ved Kompagniets Hjemsendelse. 

Kontingentf1•it 
I Thisted er der et stærkt Samarbejde med de lo

kale Sporl::;foreninger, og der er herunder opnaael 
den Ordning, at værnepligtigt Mandskab kan optages 
som kontingentfri Medlemmer. 

Anden Kontakt 1ned 
Befolkningen 

I LØkken er der etableret et godt Samarbejde med 
den lokale Ungdomsfritidsklub, saaledes at denne og 
Mandskabet skiftevis er Vært. 

I HjØfring er der - som saa mange andre Steder -
arrangeret Soldaterbesøg i en Række civile Hjem. 
Disse aabnede sig villigt, men Soldaterne viste en vis 
Skyhed ved at komme alene. Saa fandt man paa at 
invitere dem 2 og 2. - Og det hjalp. 

l't.len saa er der Biografen 
Det er en Kendsgerning, at Filmen har en stadig 

voksende Betydning for moderne Ungdoms Under
visning og Underholdning - og dette gælder ikke 
mindst det værnepligtige Mandskab, der dog sam
tidig, baade paa Grund af Tjeneste, Indkvarterings
sted og LØnning, ofte har mindre Adgang til at se 
Film end Resten af Landets Ungdom. 

Derfor maa Maalet være, at hver Enhed har Raa
d1ghed over saavel Smal- som Bredfilmsforevisnings
anlæg. Desuden maa der haves tilstrækkelig Adgang 
til Film af baade undervisningsmæssig og underhol
dende Art. 
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»Folk og Værn« søger at hjælpe med hertil. Vi raa
der i::aaletles over en Del Forevisningsanlæg, og i den 
nærmeste Tid kommer baade vore egne Film samt en 
Rn:>kJq::. nilPnhmrl-=.kP Kortfi1m mi ti1 Af<l0.1ingerne. 
Derimod er indtil videre de egentlige »SpiUefilm« 
fo1behuldl Diograftt'!21.ln!, men vi ho.o.bcr dog, nt det 
gældende System vil vise sig saa smidigt, al der og
saa kan blive Lejlighed til at vise saadanne Film 
paa Kaserner og i Lejre. 

Indtil da maa vi klare os bedst muligt igennem, og 
der vises heldigvis ogsaa megen Forstaaelse af dette 

Problem, ikke mindst ude ved de smaa Detachementer. 
I Dronninglund, hvor Kompagniet bor paa et Hotel 

med BiografteatP.r, har Hotelejeren f. Eks. nu og da 
stillet sit Teater qratis til Raadi1;hed for Soldaterne. 
- og i HjØrrina, hvor Kompagniet er indkvarteret et 
:3tyklce udenfor ByPn, annr dn Pn GEmg om Ugen 
Motorvogn til Diografen. For at Soldaterne ikke, un
der Opholdet i Byen, skal være henvist til at drive 
om paa Gaden, er der desuden ved civil Velvilje stil
let et Lokale til Raadighed, som Mandskabet kan op
holde sig i. 

BILLEDER FRA NYE FILM 

Paa Vagt i Faarhuslejren. (Hæren i Arbejde) 

I Samarbejde med Ministeriernes Film-Udvalg har 
»Folk og Værn« i de sidste to Maaneder udsendt føl
gende Kortfilm, der er optaget paa en Række Biograf_ 
teatres Repertoire, men samtidig kan udlaanes til 
Afdelingerne: , 1 , 

Landgangsøvelse. (Brigaden i Sverige) 
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Fra en Feltbane. (Fremad igen) 

Fremad igen (En Feltbane) 
Hæren i Arbejde (Skildring af 

de fØrste vanskelige Forhold, 
Hærens nuværende Opgaver, 
Soldaterrevue m.m.) 

Brigaden i Sverige (Den danske 
Brigades Træning i Sverige og 
Hjemkomst) 

Minestrygning 

Vi viser nogle Billeder fra dis
se Film, hvoraf det svenske Ar
me-, Marin- och Flyggfilm efter 
Aftale ligeledes faar Kopier. 



HVORDAN MAN LAVER EN 

So.~date1t- ~eVJf 
Af Premierløjtnant E. Schjerning. 

SelvfØlgelig er det ganske rigtigt! Der er ingen, 
der har sagt, at det skulde være let at lave en Revy 
- ikke engang morsomt. - Men alle, der tænker paa 
noget i den Retning advares alligevel herved paa det 
kraftigste. Det er en haablØs Opgave! 

Lad os for Eksempel tage en middelstor Garnison 
paa ca. 600 Mand - og lad os endvidere sige, at de 
finder paa det vanvittige at ville spille Soldater-Revy. 

- fordi der kan kan være 5 i Sufflørkassen. 

Saa samles Mandskabet i Gymnastiksalen for at ud
vælge de implicerede. 

Her opstaar den første og større Vanskelighed. Man 
opdager, at af 600 Mand gaar ca. 400 rundt med 
Ambitioner i den Retning. - Og selvom 100 Mand 
kunde bruges til at levere Stoffet, andre 100 som 
Aktører, 100 som Scenefunktionærer og Kontrollører 
- og 10 Mand gerne vilde være Sufflører, maa man 
alligevel stryge den Fremgangsmaade - fordi der kun 
kan være 5 i SufflØrkassen! 

Efter dette stormende Møde, hvor man i hvert Fald 
har opdaget, at der er Interesse for en saadan Revy 
- beslutter man at gaa andre Veje. Man »lusker« 
sig frem og faar til sidst udvalgt en lille Skare til at 
skrive Revyen og en endnu mindre Skare til at give 
den Liv. - Og saa tager Begivenhederne Fart! 

Først tager man et Par Sandheder om Regiment
chefen, saa et Hip eller to til en »skattet« Kaptajn, 
en enkelt Bemærkning om den store Tobakstildeling 
ved Kompagniet, en lille Hentydning om Ovcrnn-
strengelse - og saa skal Sergenten have alt, hvad der 

kan » ligge paa ham«! - Til sidst meget om Solda lens 
Pige og lidt om det dejlige Danmark. 

Over alt dette laver den lille Skare en dejlig bi
dende, satirisk Revy. Rollerne fordeles. De, der har 
Sangstemme, faar et Par Sketches, og de uden - et 
Par Viser. Man holder Prøve og morer sig aldeles 
storartet. 

- Saa bliver man klar over, at den Vise om ObersL 
lØjtnanten gaar ikke - den var for morsom -
stryges! 

- Kaptajnen forstaar ikke Humor, og ganske vist 
er det en god Sketch - men alligevel - - stryges! 

- Den Vise om Depotet gaar vist ikke, man skulde 
jo gerne have byttet sin Uniform - - -stryges! 

- Det er jo heller ikke saa godt, hvis Lægen hæv
ner sig altfor meget ovenpaa den Sketch - - -
stryges! 

- Soldaternes Piger er med til Revyen - saa det 
d€r gaar slet ikke - - stryges! 

Saa sadler man Pegasusen igen. - Den næste Revy 
ser efter mange Trængsler Lyset. Men det er ligesom 
det hele gaar mere trægt. Det er ærgerligt, naar man 
ikke kan faa Luft for alle de Ondskabsfuldheder, man 
har gaaet og gemt paa et halvt Aar. 

Der fastsættes Bunker af Prøver, som man ikke 
kommer til paa Grund af Vagt eller Pigen. Tiden 
bliver mere og mere fremskreden og de implicerede 
ophidsede i tilsvarende Grad. 

Iscenesætterens Bemærkninger bliver mere og mere 
»strøget af Censor«! 

»Aftenen<< oprinder, og Revyen gaar, lØber eller 
vakler over Scenen. Og efter Tæppets Fald er de Op
trædende klar over, at en selv nok saa haard Felt
tjenesteøvelse vil være som en Sommerferie ved Si
den af dette. 

- meget om 
Soldatens Pige 
og lidt om 
det dejlige Danmark. 
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KAMIN PASSIAR 
Af Arlilhwim>1lh 

OTTO LUDWIG 
t A rresøda I loj ran 

N ordsjællands Muld sad endnu paa 
Næverne som et Minde om en lang 

og klam Dag paa Skydebanerne. Ilden 
buldrede lystigt i Kaminen for at holde 
Kulu.cn ude fra Barakken. Ærlig talt, 
saa var det egentlig paa Tide at finde 
Haandklæde og Sæbe frem. :Men naar 
man er dødtræt, saa ser man stort paa 
Tingene; og i Stedet hyggede vi os i 
den herlige Varme, sludrede om løst og 
fast og lod Minderne pible frem. 

Det begyndte med, at en af mine Kol
leger fortalte en Oplevelse fra Lejrens 
myldrende Liv. Han havde gaaet og 
ventet paa en tjenstlig Samtale med en 
Kammerat, der var et Ærinde i Byen. 
Ved Telefonen sad en af de nyindkaldte 
Værnepligtige, der endnu kendte meget 
lidt til den særegne Marinehumor. Plud
selig ringede Telefonen og en Stemme 
bad om at faa den omtalte Math i Tale. 
Som Telflfonvagten havde lært det, sva
rede han: »Javel, hvem maa jeg melde?« 
»Aah, De kan sige. det er Kronprinsen.« 

:?.ied den Besked gik »Bassen« ned til 
1Iathbeboelsen, hvor han fortalte, at 
Kronprinsen var i Telefonen. Det var 
tydeligt, at han var benovet over Situa
tionen, og da Mathen ikke var meget for 
at ødelægge Vagtens høje Illusion om 
ham, sagde han bare »Tak«, skønt han 
var ved at faa et indeklemt Grin i Hal
sen. Ved Telefonen besvaredes den tørre 
Meddelelse om en Postforsendelse med 
Ord som: »Den er god, Fredetik«, og 
»Den ordner du vel selv, gamle Jas!«, 
hvorefter Samtalf'n sluttede med Ordene: 

- »Farvel, Frederik, hils dine Forældre!« 
Telefonvagten var ved at tabe baade 
Næse og Mund af Forbavselse og skyndte 
sig at aabne Døren for Mathen, der 
stolt skridtede ud paa Eksercerpladsen. 

Barakken genlød af munter Latter over 
denne Historie, men Telefonvagten har 
endnu ikke opfattet det muntre ved den 
og gør det vel heller aldrig, hvis han da 
ikke læser dette. 

Ja, det var altsaa denne Oplevelse, der 
var Skyld i, at mine Tanker, som saa 
ofte før, blev dirigeret tilbage i Tiden. 
Naar man har mødt Tusinder af unge 
Mænd fra alle Egne af Landet, saa er 
der altid nogle ganske faa, man husker 
særlig godt. Mine Tanker søgte bort fra 
Barakken her, bort fra Eksercerplads og 
Skydebaner. Det er meget rart en Gang 
imellem at have fast Grund under Fød
derne, men naar man gaar med stribet 
Krave og rund Matroshue, saa overlader 
man hellere end gerne Muldjorden til 
Landmanden og hans Plov. Nej, lad mig 
komme ud paa Søen! 

At sejle er noget ganske andet og det 
eneste rigtige for en Mariner. Det vil 
altsaa sige, det er det ikke lige straks, 
man trækker i Tuiatrostøjet. Jeg kom til 
at tænke paa min første Tur til Søs. Vi 
havde lige faaet rigtige Ris i Karry. 
Jeg følte mig noget saa vel tilpas. Der 
var allerede nogle, der var blevet sø
syge, og jeg var stolt over, at jeg endnu 
havde Risen i Behold, Der stod jeg paa 
Dækket og smilte ad nogle Kammerater, 
der forsøgte at vende Vrangen ud paa 
Ansigterne. Jeg havde ligefrem Medli
denhed med Kokken, der maatte se sit 
Arbejde gjort til ingen Nytte. Naa1 det 
hele alligevel skulde ofres til Neptun, 
kunde man jo lige saa godt have hældt 
det i Havet i raa Tilstand. l\:Iin Medli
denhed kunde jeg dog have sparet mig, 
for et Øjeblik efter kom en ulykkelig 

28 FOLK og VÆRN 

farende op fra Banjerne med en saarlan 
Fart, at han ikke engang gav sig Tid 
t.il at kigge efter Vindretningen, med 
det Resultat, at han styrtede til den for
kerte Lønning, hvor han oplod sit Indre 
lige op mod Vinden. Mit Smil stivnede 
i en ubehagelig Blanding af Ris, Karry 
og Galde, da det hele ramte mig i An
sigtet, og et Øjeblik efter stod jeg selv 
i den modsatte Side og sagde »U-1-r-i-k«. 

Siden den Gang har jeg været søsyg 
flere Gange, og de nye Marinere, der 
nu er paa Eksercerskole, vil sikkert og
saa komme ud for en saadan Oplevelse, 
hvis de da ikke er Sømænd eller Fiskere. 
For nogle i alt Fald, havde den eneste 
Forbindelse med Vand i større Mængde 
været et Blik ud over den skønne Arre
sø, der lyser op ved Foden af Lejren, 
eller en Øvelsesrotur i Roskildefjordens 
marsvinfyldte Bølger. Jeg kom til at 
tænke paa den værnepligtige, dP-r var 
saa søsyg, at Baadsmanden til sidst 
truede med at binde en Pøs om Halsen 
paa ham, hvis han ikke holdt op med at 
»gylpe«. - Ja, de Baadsmænd og deres 
hvidskurede Dæk! 

Mine Kammerater sad endnu og mo
rede sig over Historien om »Kronprin
sen«. Jeg ved dog en Maade, hvorpaa jeg 
kunde have flyttet Morskaben over paa 
andre. »Kronprinsens Ven« var nemlig 
selv en Dag blevet taget ved Næsen: 
Der var i Lejren en Kvartermester, der 
er kendt for sit eminente Humør. Han 
kan til enhver Tid brænde en Vittighed 
af uden saa meget som at trække paa 
Smilebaandet. En Dag skulde der saa
Iedes være Parade for Viceadmiralen, og 
alle var i stiveste Puds. Kva1termeste
ren kom gaaende med sin Sabel i Haan
den og saa meget spekulativ ud. Saa 
møder han vor Math, standser ham og 
siger: »Christensen, hvorfor er en Krum
sabel krum?« Math'en er desværre ikke 
saa godt inde i Krigsteknikkens Krin
kelkroge og bliver derfor Svar skyldig. 
Men Kvartermesteren ved selv Besked 
og svarer: »Jo, ser De, ellers kunde den 
ikke komme ned i Skeden.« 

Jeg vil dog ikke ødelægge min ubrudte 
Række af Erindringer, der pressede sig 
paa som Bølger mod en Skibsside. Lige
som Baaden maatte jeg give efter, og i 
Stedet for at minde om K1umsablen, Iod 
jeg mine Tanker faa frit Løb. Igen 
standsede de dog ved den altid muntre 
Kvartermester. Som Elever havde vi ham 
i Gasmaskeøvelser, hvor han viste en 
fantastisk Opfindsomhed, naar det gjaldt 
om at finde vanskelige og anstrengende 
Opgaver under Træningen. Somme Tider 
var man lige paa Nippet til at blive sur, 
men saa kunde en Bemærkning som den 
følgende drive Sveden af Panden og gøre 
Luften kølig og behagelig: »Mine Her
rer! Pas godt paa Deres Gasmaske. Den 
skal De beholde hele Deres Liv - - hvis 
De altsaa lever saa længe!« 

Nu er det nye Mennesker, der er under 
denne Befalingsmands Kommando. Nye 
Svedperler pibler frem, nye Vittigheder 
brændes af og nye Smil viser sig paa de 
rødmossede Ansigter og fortæller, at nok 
vil Soldatertiden i al Evighed komme 
paa det mest ubelejlige Tidspunkt i ens 
Liv, men alligevel være en Tid, man vil 
mhules med Glæde. 

Varmen var ved at blive mig for skrap. 
Egentlig skulde jeg have gjott Alvor af 
Renlighedsprocessen, men jeg foretrak 
at gaa mig en Tur ud i Mørket. Nede 
fra Samlingsstuen hørte jeg »Bassernes« 

»Farvel, Frederik, hils dine 
Forældre.« 

muntre Sange. Ved Udgangen til Lejren 
lrnm Skildvagten mig i 1\føde. Han var 
altsaa vaagen nok. Det kan ellers være 
et søvndyssende Job at gaa frem og til
bage paa det samme Sted i to Timer. 
Fra min Tid som Elev husker jeg en 
Kammerat, for hvem det særlig kneb 
med at holde Øjnene aabne paa Natte
vagten. En Gang gik han saaledes Vagt 
ved U-Baadsbroen paa Holmen. Han 
kæmpede en forgæves Kamp for ikke at 
falde i Søvn og turde derfor ikke stand
se sin monotone Gang. Til sidst over
mandede Morfeus ham alligevel. Men 
han standsede iklrn og vaagnede først 
op, da han laa og pjaskede for sig selv 
med Geværet nede i Kanalens Grødis. 
Det lykkedes ham ved egen Hjælp at 
redde sig op paa det tørre. Der stod 
han, pjaskvaad, og frøs i Vinternatten. 
Men han stod ikke ret længe. Snart var 
han atter paa Vej frem og tilbage. Den
ne Gang gik han bare lidt hurtigere, og 
han faldt heller ikke i Søvn mere paa 
denne Vagt. 

Minderne skubbede stadig paa, Jeg 
passerede en hel Flok af Gutterne fra 
Lejren. De var paa Vej hjem. Maaske 
havde de ogsaa en munter Oplevelse fra 
Dagens Trummerum. I alle Tilfælde brød 
de pludselig ud i en voldsom og hjerte
lig Latter. Maaske var det en af Befa
lingsmændene, der havde været Aar
sagen. Det kan det nemlig ogsaa godt 
være. 

Jeg kom imidlertid til at lænke paa en 
Begivenhed, hvor det var et Stykke Tov
værk, der spillede Hovedrollen, Den fore
gik paa Lynetten, hvor Vagtassisten
ten blandt andre Pligter var overdraget 
den at melde pr, Telefon til Næstkom
manderende, hver Gang en Bil eller et 
Fartøj ankom til Lynetten. Som oftest 
var det en Motorbaad, hvis Ankomst 
skulde meldes. Næstkommanderende 
plejede da, hvis ikke noget særligt skul
de ske, at sige: »Det er vel. Lad for
tøje!« 

F.n Dag, da en af BUerne kørte op for
an Vagtstuen, tog Vagtassistenten Tele
fonen og sagde: »Vogn Nr. 44 ankom
met..« 

»Det er vel,« svarede Næstkomman
derende. »Lad fortøje!« 



Mit Smil stivnede 
i en Blanding 
n.f Rls. Carry o~ 
L:aldc. 

Nu var den paagældende Vagtassistent 
en meget pligtopfyldende Mand, og ef
ter hans Mening var en Ordre en Ordre. 
Men Næstkommanderende kiggede dog 
efter to Gange, da han saa Ford'en staa 
paa Kajen en Time efter, solidt tøjret 
til en Fortøjningspullert. 

Pludselig lo jeg igen højt. Det var Hi
storien om en Fyrbøder, der ogsaa hav
de den Vane at tage alle Ordrer bogsta
veligt. Saa bogstaveligt tog han dem, at 
da han engang fik Besked af Overfyrbø
deren til »at smide en Skovl paa Fyret«, 
- saa smed han hele Skovlen ind. 

Naa, Tankerne flyver, og Tiden med. 
Derfor vendte jeg atter Ansigtet mod 
Lejren. Apropos Kurs, saa kendte jeg 
engang en Værnepligtig, der i det civile 

Liv var Landmand. Som Følge af sin 
Lcvcvoj kondto han jo ikke mogot til 
Marinen og maritime Udtryk. Imidlertid 
gjorde han alt for at følge med Kam
mr,rntPrnn, hlnnrlt nnrlot vilrln hn.n mognt. 
gerne lære at staa til Rors og fik da og
saa Lov af Chefen til at forsøge. Da han 
afløste vod Roret, va1 man l Gaug metl 
at styre efter Sømærker, og Chefen sag
de til ham: »36, kan De se Kosten?« 
Landmanden tænkte sig om et Øjeblik 
og svarede saa: »Næ, det ka' a it, men 
monstro den itte ligger i Kosteskabet!« 

Det var alligevel rart atter at komme 
hjem til Barakken, og her havde man 
vist ogsaa følt Længslen efter Skibene, 
for jeg na.aec'le lige at. høre en af minP. 
Kammerater begynde paa en Historie, 
da jeg kom ind. Den lød saaledes: »Det 
var paa en af Torpedobaadene. Vi skulde 
have en ny Math om Bord, og vi var 
meget nysgerrige efter at faa at vide, 
hvem den nye vilde blive. Pludselig, da 
jeg stod og klarede en Kasteline, kom 
han om Bord. Han gik hen foran Che
fen, der gav ham Haanden og præsen
terede sig: »Ivar Hoppe.« Dette var der 
jo ikke noget mærkeligt ved. Men saa 
kom det: »Hingst Jacobsen,« svarede 
Math'en. 

Chefen blev helt rød i Hovedet, og det 
trak op til Orkan. Men Math'en kom ham 
i Forkøbet med disse Ord: »Ja, men jeg 
hedder virkelig Hingst-Jacobsen!« Saa 
bredte Smil'i!t sip,- paa Chef P.ns An,;;ip,t, 
og nu hører Historien sikkert til en at 
hans bedste i Officersmessen! 

Ju, m::lv i d~ lllC/3! fottvivklk Bitua. 
tionPr og Vf\d dA mPst. SUT'B .Job kan dPr 
findes Lyspunkter. Og naar man længes 
efter et merc. spændende Arbejde end at 
flytte Muldvarpeskud med Taaspidserne, 
saa tænker man tilbage paa Oplevelserne 
om Bord. - For selv l en graa og kede
lig Barak kan der være en Duft af Salt
vand og Tjære. 

Søof'fieersskolen atter i Gang 

Istandsat efter tysk Vandalisme kunde SØofficers
skolen d. 7. Jan. atter gaa i Gang, og paa Billederne 
ses Skolechefen, KommandØr C. Weste1·mann paa sit 
Kontor sammen med Næstkommanderende, Orlogs
kaptajn Jegstrup. - Endvidere Trappe-Opgangen med 
Niels Juels Billede og hans Valgsprog: »Nec temmere 
nec timid« - Aldrig overilet, aldrig frygtsom! 

Ønske-.Koncerte1•ne 
3. Juledag startede vi de store, maanedlige Under

holdningsudsendelser, og den 10. Januar lØb - lige
ledes i Samarbejde med Statsradiofonien - den fØr
ste af de maanedlige Ønskekoncerter af Stablen. 

Husk at indsende Deres Ønsker, hver paa et Stykke 
Papir for sig, og underskrevet med Nr., Navn, Afde
ling og Underafdeling, inden den 1. i hver Maaned. 

Øm:ke-St1·ømmen begyndte straks Dagen efter den 
fØrste Koncert, og blandt Brevene havde vi blandt 
andet den Glæde at modtage eet med fØlgende Ind
hold: 

Please play for my darling and me: 

)>[ run a little on a lonly siden or 
»Lady be good.«. 

Sgt. G. Mc. Kay 
No. 2820495 

»o« Ooy 2nd Batt. Scots Guarfls, 
B. A. 0. R. (Denmai·k). 

P.S. Thanlc you! 

Paa Dagsiden slod den viste populære 
Figur, 
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Vi vikle gerne Ira Maaned ,til M.daned lninge et Udvalg af Ue betlste Soldater

historier og -vittigheder fra Soldaterlivet af i Dag. For de gamle Clicheer er jo 

lidt forslidte. De passer hverken paa den Mentalitet eller de Typer der præger Nu-

tiden, og trænger ganske givet til Fornyelse. 

HP.r bringP.r vi et lille Udva1g fra Pressen. - Men var det ikke en Ide at hjælpe 
os ved at snappe Historierne i Farten ud·e i Geleddet og sende dem ind til »Fra 

Skib og Kaserne« (Folk og Værn«, V. Voldgade 1174 , Kbhvn. V.), eventuelt med 

Tegninger. 

- Jamen, jeg lover Dem ... hun 
skal ikke blive det mindste til Be
svær! 

(Hjemmets Søndag) 

* 
Praktisk Geografi. 

Forleden var der engelsk Ses
sion i Aalborg, og Sessionslederen 
stillede da fØlgende SpØrgsmaal til 
et af de unge Mennesker: 

- Hvad siger De om Boston og 
Dover? 

Den unge Mand tøvede, men saa 
kom det tørt: 

- Ikke andet, end at jeg vil 
raade Dem fra at ryge den Slags 
Cigaretter, for de er hundrede Pro
cent danske. 

(Bornholms Tidende) 

Terrænet har Ret. 

De nye Soldater bliver trænet i 
Terrænøvelser. Mandskabet stod 
opmarcheret, iført Kort og Kom-
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pas, og modtog de sidste Instruk
tioner: 

..• og til sidst. Dersom der skul
de vise sig Uoverensstemmelser 
mellem Terrænet og l{ortet, saa 
er det i al Almindelighed Terrænet, 
der har Ret. 

(Aarhuus Stiftstidende) 

* 

Soldater liv. 
I Aalborg kan man ringe til 

det lokale Turistbureau og med
dele, at Ens Hjem staar aabent for 
en eller flere danske Soldater. I 
København vil man nu lancere den 
samme Ide. 

- Men hvad siger Husfaderen? 
(B.T.) 

* 
Paa Øvelse. 

Kompagniet havde Øvelse i Ter
rænet under Kaptajnens person
lige Kommando, og han var streng. 
Den, der selv har været Soldat, 
ken<ler Turen. Op, fremad, fald 
ned, dæk o. s. v. uden Hensyn til, 

om man skal kaste sig paa Maven 
i en Pløjemark eller en stor PØL 
Det var netop det, Jyden 86 skulde, 
da han pludselig blev staaende. 

- Hvorfor smider De Dem ikke 
ned, 86? Der er jo Granatild! raab
te Kaptajnen. 

Saa var det 86's Tur. Han vendte 
sig om og brølede, blaa i Hovedet 
af Anstrengelse: 

- A ska' wal osse øw' mæ i 
Dødsforagt! 

(Sorø Amtstidende) 

* 
Smaanyt, 

Alle de indkaldte Soldater vil 
blive uddannet som Infanterister. 

Man vil ikke i en demokratisk 
Hær risikere, at enkelte Husarer 
eller Dragoner sætter sig paa den 
hØje Hest. 

(Politiken: 
At tænke sig) 

* 

Statsbanerne søger militærfrit 
Personale. 

( Jyllands-Posten) 
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te_qnes hos Postvæsnet 

D er er nu sat fuld Kraft paa den frivillige Fritids
undervisning ved praktisk taget alle Hærens og 

Flaadens Afdelinger i Land, medens det til Søs er lidt 
vanskeligere at komme i Gang paa Grund af Isola
tionen og de særlige Forhold om Bord i Skibene. -
Rundt regnet har ca. 8000 Mand meldt sig som Del
tagere. Og det er jo en god Start. 

Nu gælder det imidlertid om at holde Mødeprocen
ten hØj~ saaledes at hver enkelt virkelig faar noget 
ud af baade sit eget og andres Arbejde i denne Sag, 
og især i de større Byer betyder Forlystelserne jo en 
Fristelse til at skulke - til Skade først og fremmest 
for een selv. 

Baade Folk og Værn-Officeren og Fritidsudvalgets 
Formand i een af de større Byer skriver iØvrigt1 at 
de1 der ikke melder sig, desværre ofte er netop dem, 
som man helst ønskede med i Arbejdet. Af denne 
Grund, og da Vagttjeneste m. m. desuden kan for
hindre Eleverne i at mØde hver Gang, mener Brev
skriverne det derfor værd at overveje, om det ikke 
var muligt at henlægge, i hvert Fald en Del af Un
dervisningen til Tjenestetiden, saaledes som det f. Eks. 
blev gjort ved de gamle » Vinterkompagnier«. For det 
er jo kun i Vintermaanederne, at noget saadant kan 
lade sig gøre. 

Husk ogsaa paa dette -
!øvrigt viser det sig, at Interessen for en 

stor Del samler sig om Fag som Motorlære og 
Mekanik. Derefter kommer Engelsk og Tysk 
(for dem, der skal med Divisionen til Tysk
land), saa Dansk og Regning og endelig -
ofte længst nede - Samfundslære og Studie
kreds-Arbejde. 

Dette sidste er egentlig mærkeligt. For 
samtidig med at holde hver enkelt i Kon
takt med sit Fag samt udvide hans Horisont 
og Muligheder ved ogsaa at stifte Bekendt
skab med andre Fag, skulde Fritidsundervis-

Engelsk Kompagnichef inspicerer sine Mænd. 

ningen ogsaa gerne tjene saavel den enkelte som 
Samfundet paa en anden Maade. 

F1·itids-undervisningen skulde gerne give saa mange 
som muligt en - ofte tiltrængt - Orientering om 
vort dan.ske Demokrati~ saaledes at han virkeligt gØr 
sig klart, hvad dette betyder, - faar en Øget Følelse 
af Fæliesskab og Medansvar samt af Pligten til som 
god Borger og ud fra et virkeligt Kendskab til Tin
gene at yde ogsaa sin Indsats baade som Soldat 
og civil. 

Der bØr sikkert lægges øget Vægt paa denne Side 
af Fritidsunde.rvisningen, og det er tilmed pna dette 
Omraade en Fordel, at her spiller de Skillelinier i 
Viden, der ellers kan g$1fre sig gældende paa Grund 
af forskellig Skolegang og anden Uddannelse, ikke 
saa stærkt ind. - Paa dette Omraade mødes derfor 
i langt hØjere Grad end i andre Fag, alle paa lige 
Fod, og hertil kommer, at netop i Værnene~ hvor al 
dansk Ungdom staar i samme Geled, er der en ene
staaende Chance for ved en saadan Undervisning i 
Samfundslære, eventuelt i Studiekredsform, at skabe 
ny Forstaaelse og Kontakt mellem Samfundsklasserne. 

Skal man naa frem ad denne Vej, vil det imidlertid 
sikkert være praktisk, foruden med den almindelige 
Skole, at søge Forbindelse med f. Eks. de stedlige 



1faj9r-General Halstead hilser paa hjemvendt Soldat Nr. 500.000, 
Memg John Brude. 

Aftenskoler, Ungdomsskolenævn, Ungdomsnævn o.s.v. 
- Formanden for Forsvarsministerens Foredragsud
valg, Folketingsmand, Førstelærer Th. H'auberg er 
i een af de store jydske Garnisonsbyer, -personligt 
gaaet i 8pidsen med at slutte en saadan Kontakt; og 
det vil sikkert være til Gavn baade for den enkelte 
og Samfundet, hvis man alle Steder tog denne betyd
ningsfulde Sag op. 

Men iØvrigt kan man ikke slutte en Omtale af 
Fritidsundervisningen uden en Tak saavel til Befa
Hngsmændene, der paa forskellig Maade har paataget 
sig og banet Vej for dette Arbejde, som til Skolens 
Mænd fra Stats-, Kommune-, Handels- og tekniske 
Skoler, der overalt har stillet sig selv, Lokaler m.m. 
til Raadighed for Fritidsundervisningen. Denne Tak 
gælder ikke mindst de mange indkaldte Skolemænd, 
der rundt omkring har paataget sig at være Lærere 
for deres Soldaterkammerater. 

Et Midde! til sandt Demokrati. 

Desuden maa nævnes det særlige Arbejde, der paa 
dette som paa andre Omraader er udrettet af de 
menige i Fritidsudvalgene og Afdelingernes specielle 
Folk og V ærn-Ofjicerer. 

Værnene er ikke, og kan ikke være, demokratiske 
i deres militære Tjeneste og Opbygning f. Eks. med 
Hensyn til Lydighed, Valg eller Om bytning af Befa
lingsmænd o. s. v. Dette er en Kendsgerning, der gæl
tle1 i all~ Lan1.k, og:mn i Rusland og hos Vestm;;iaf'.PrnP
Og det kan ikke nytte at stikke Hovedet i Busken for 
denne Sandhed, hvis man virkelig Ønsker et Værn. 

Noget andet er, at i et demokratisk Land kan og 
skal baade Befalingsmænd og menige, medens de hver 

anden som Borgere, der hver paa sin Plads gØr deres 
Arbejde med det fælles Maal for Øje at smede et 
effektivt Værn !or vort 8am!uud og Ul Opiyldcbc ai 
vore lnlernalionale J.!'01pligleher. 

I - og ikke mindst udenfor Tjenestetiden - afhæn
ger den Tone og Form, der uden at Ødelægge Discipli
nen, kan findes frem til derfor bl. a. af gensidig Vel
opdragenhed, Velvilje og Takt. Vi har netop set briti
ske Skoleeksempler paa den sande demokratiske Aand~ 
der underordner sig en langt strammere Eksercits og 
Form, end vi tidligere har brugt, i Tjenesten og sam
tidig under frie Former, men med naturlig Takt selv 
overholder den Adfærd udenfor Tjenesten, man skyl
der Nationens Uniform og den almindelige HØflighed, 
der - forøvrigt ogsaa i det civile Liv - maa bestaa 
mellem unge og ældre, over- og underordnede, hvis 
Fritidens Utvungethed ikke skal skade Tjenestens 
Disciplin. 

Der kræves demokratisk og menneskelig Modenhed 
fra begge Sider til s:aa1edes paa een Gang at kunne 
skille Tjenestetid fra Fritid og samtidig forene dem 
med Nuancer af samme Aand - ellers er Alterna
tiverne Kadaverdisciplin eller TØjleslØshed. Og eet af 
Midlerne til at naa denne Modenhed er bl. a. Sam
menspillet mellem Fri tidsudvalg og Folk og Værn
Officerer, ja Folk og Værn-Arbejdet i det hele taget. 

I en Tid, hvor det faatallige og af denne Grund 
ganske utilstrækkelige Befalingsmandskorps i For
vejen er overlæsset med rent fagligt Arbejde, lØser 
ikke mindst de mange Folk og Værn-Officerer rundt 
omkring ved Afdelingerne, der gør deres frivillige og 
slidsomme men ofte utaknemmelige Arbejde uden 
noget som helst Vederlag, derfor en betydningsfuld 
Opgave, til Gavn baade for det Samfund og de Værn, 
de tjener. 

paa sit Felt gØr deres Pligt, respektere og forstaa hin- I!."ngelske Marinesoldater paraderer i Wellington, New Zealand. 
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l'l'Ioler og Molehoveder i den b1itiske Havn. I Baggrunden Bølgebryder af sænkede Skibe. 

PORT WINSTON 
Invasionshavnen 

Af Florian Larsen, Medlem af Danish Military Mission to SHAEF 

U nder Krigen hØrte vi mange Gange Hitler for
sikre, at de allierede ikke vilde være i Stand 

til at foretage Invasion i Vesteuropa. Og han og hans 
Hjælpere troede selv paa det og havde en god Grund 
til at tro paa det. De vidste nemlig, at en Invasions
hær ikke kunde leve uden uhyre Mængder af For
syninger, og at den Mængde Gods og de KØretØjer, 
der skulde til, kunde ikke landsættes, uden Invasions
hæren raadede over mægtige Havneanlæg. 

Skulde Tyskerne forhindre de allierede i en Land
gang, ja saa behøvede de bare at Ødelægge alle Hav
nene paa Europas Vestkyst saa grundigt, at de ikke 
kunde bruges - saa vilde en Invasionshær i LØbet 
af kort Tid lØbe !Ør, og saa var det ingen Sag at 
slaa den tilbage, ud i Vandet. De,rfor var Hitler saa 
sikker i sin Sag, naar han lovede det tyske Folk, at 
en Invasion i Vesteuropa vilde mislykkes for de 
allierede. 

Men som det saa tit gaar her i Verden, og ikke 
mindst under en Krig: De mere kloge narrer de 
mindre kloge. De allierede sad jo ogsaa og gjorde 
deres Beregninger, og fandt ogsaa ud af, at de skulde 
bruge store Havneanlæg til at forsyne deres Inva
sionshære. Og det var ikke noget lille Regnestykke. 
I 90 Dage skulde de hver Dag landsætte 10.000 Is. 
Gods foruden 2.500 Køretøjer. Hvis 2.500 Køretøjer 
kører henad. Lanllevejen mell 10 m .fra Forspitls til 
Forspids, saa fylder de dog 25 km, omtrent saa meget 
som fra København til Roskilde. Saadan en Kolonne 
skulde landsættes hver Dag 90 Dage i Træk. 

Englænderne og Amerikanerne regnede hurtigt ud, 
at ikke en Gang hvis det usandsynlige skulde ske, at 
de franske Havne faldt ubeskadigede i deres Hænder, 
vilde de være tilstrækkelige til at modtage al den 
Mængde Gods. Og paa aaben Bred kunde man hel
ler ikke basere sig paa at sætte det i Land. Naa, ja, 
saa besluttede man sig til at tage sine egne Havne 
med sig og selv bygge dem, samtidig med at Angre
bet stod paa - og den Løsning havde Tyskerne ikke 
tænkt paa. 

Det, som det f_ørst og fremmest gjaldt om, var at 
faa nogle smaa Havne spredt over hele Invasions
kysten; alle de smaa Landgangsfartøjer skulde nem
lig have nogle Steder at ty hen, hvis det blev Storm, 
for der var ikke Tid til at gaa tilbage til England. Og 
de Havne skulde være færdige i L,elbet af en Dag eller 
to, efter at Angrebet var begyndt. 

Men saa skulde de ogsaa have 2 store Havne, hvor 
de mægtige Libertyskibe kunde gaa lige ind fra Eng
land og Amerika samt ligge til Ankers i al Slags Vejr. 
Og de skulde være færdige i LØbet af 14 Dage efter 
at Angrebet var sat ind. Den ene Havn skulde Eng
lænderne bruge, den anden Amerikanerne. 

Det var jo nogle alvorlige Krav at stille, naar 
oven i K,øbet Havnene skulde bygges fat Næsen af 
Fjenllen samt under Risiko for Luftangreb, og Materi
alerne skulde sejles til udefra gennem de minefyldte 
Farvande. Det var i,elvrigt ikke f_Ørste Gang, man 
havde bygget en Havn udefra. Havnen paa Helgo-
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Stormens Ødelæggelser paa Port Winston ved Arromanches. 

land havde Tyskerne bygget paa den Maade - men 
det havde rigtignok faget 41/2 Aar at bygge den. 

Problemet med at bygge de smaa Læhavne, lØste 
man meget let. Man besluttede sig ganske simpelt 
til at sejle nogle gamle Skibe over til Normandiets 
Kyster, som man lastede med Sand og saa sænkede 
i hinandens Forlængelse. Saa havde man de mest for
trinlige BØlgebryderhavne, man kunde tænke sig. 

Bølgebrydere saa store som 6 Etages Huse. 

Værre var det med de store Havn~; for der skulde 
Bølgebryderne ligge paa saa dybt Vand, at man ikke 
kunde bruge Skibe. I Stedet for maatte man benytte 
enorme Sænkekasser af Beton, som var hule indven
dig, og som man saa sejlede over og sænkede paa 
Stedet ved at lukke Vandet ind i dem. Det blev nogle 
vældige Kasser, der blev Tale om. De var saa store 
som 6-Etages Huse, 20 m i HØjden og det samme i 
Bredden og 60 m i Længden, og dem skulde der byg
ges 150 af. 

Churchills lakoniske Ordre. 

Indenfor Bølgebryderne skulde der være store 
Moleanlæg i Dybvandshavnen, hvor de dybtgaaende 
Skibe kunde lægge til og udlosse· deres Last. Men det 
viste sig at være et meget vanskeligt Problem at 
konstruere saadanne Moler. Sagen var den, at ovre 
ved Normandiets Kyst er der et Tidevand paa 7½ m, 
medens der f. Eks. ved Esbjerg kun er en Forskel paa 
smaa 2 m mellem Flod og Ebbe. Lige fra Krigens 
fØrste Dage havde Teknikerne tumlet med det Pro
blem at lave Moler, der kunde ligge og vippe 7½ m 
op og ned med Tidevandet, men uden at naa et til
fredsstillende Resultat. Saa greb Churchill en skØnne 
Dag personligt ind og udgav en ligesaa temperaments
fuld som lakonisk Befaling, der lØd saaledes: »De 
skal flyde op og ned med Tidevandet. Ankerproble
met maa klares. Lad mig faa udarbejdet den bedste 
LØsning. Jeg vil ikke hØre nogen Diskussion om Sa
g<~n - Vanskelighederne skal nok tale for sig selv.« 
Og det hjalp. Kort Tid efter, at Politikerne havde 
slaaet i Bordet, havde Teknikeren fundet den endelige 
Løsning. 
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Det var saa sent som i 1943, at man beslut
tede sig til at bygge de flydende Havne. Og 
saa skulde man jo fØrs-t til at finde ud af, 
hv01da11 de !!kulde k011!Jl1ucrc:.l, og hvor t.le 
::;kulde ligge. Planlægningen tog saa lang 
'l'id, at man ikke hk .!:.la1tet Dygnmgen af Lit!' 
enkelte Elementer fØr i November 19431 men 
alligevel var Havnene klar den 6. Juli 1944, 
da Invasionen begyndte. Dette ganske usæd
vanlige Arbejdstempo medførte, at man ikke 
kunde rette paa Konstruktionen, hvis det 
viste sig1 at der var noget galt ved dem. 

Ganske vist holdt man Forsøg med smaa 
Modeller i Prøvekamre, hvor man frembragte 
Vind- og StrØmvirkninger1 der svarede til 

dem, man kunde regne med, ovre ved Normandiet. 
Videnskabsmændene kom til det Resultat, at de ikke 
kunde love, at Storm og BØigeslag ikke vilde flytte 
Sænkekasserne, naar de skulde staa helt ude paa 
de 10 m Vand. De kunde kun love, at de kunde holde 
mod Stormen inde paa O m Vand; - men det var 
ikke langt nok ude, til at Libertyskibene kunde ligge 
til Ankers i Læ af dem, og Tiden var for fremrykket, 
til at man kunde bygge om paa Sænkekasserne; saa 
de resterende 2 m tog man saa paa Krigsrisikoens 
vide Kappe. 

Det var ogsaa en stor Vanskelighed, at man slet 
ikke kendte Bunden1 som Sænkekasserne skulde staa 
paa - det er jo ellers det fØrste, en Bygmester spør
ger om, naar han skal til at bygge, hvad enten det 
er en Havn, en Bro eller et Hus, det drejer sig om. 
Og ingen kunde give Oplysninger om de nØjagtige 
Havdybder; man havde nok nogle franske Søkort, 
men de var 20 Aar gamle og var ikke til at stole paa. 

Og saa ved Afgørelsen af, hvor Havnene skulde ligge, 
var man i store Vanskeligheder. Det Sted man valgte, 
til den ene af Havnene, den engelske, var ved den 
lille By, Arromanches, ikke langt fra Bayeux, hvor 
man i sin Tid fandt de berømte Tapeter med Frem
stillinger af Normannernes Angreb paa England. Det, 
der lokkede, var et lille Klippeskær, der kunde give 
god Dækning, for Havnen1 men det maa have givet 
Anledning til alvorlige Overvejelser, at franske 
Havneingeniører ofte havde haft Kig paa Stedet, men 
altid var kommet til det Resultat, at det var umuligt 
at bygge en Havn paa det Sted. 

Det var dog ikke blot SpØrgsmaalet om Havnens 
Konstruktion, der gav de allieredes Overkommando 
nok at tænke paa. Udførelsen af Sænkekasserne og 
Molerne ovre i England voldte naturligvis ogsaa store 
Spekulationer. Admiralitetet afviste fuldstændig den 
Mulighed at faa Havnene bygget ovre i Amerika og 
saa sejle dem over Atlanten, saa der var ikke andet 
at gøre end at faa dem bygget i England. For ret at 
vurdere dette Problem, maa man erindre den Situa
tion, England var i paa det Tidspunkt. Paa 4. Aar 
førte Landet en Kamp paa Liv og Død og havde paa 
et vist Tidspunkt svævet paa Hungersnødens Rand. 
Al Arbejdskraft og alle andre Ressourcer var taget i 
Brug og ikke mindst Byggeindustrien var haardt 
spændt for. Reparationer efter tyske Flyverangreb 
paa livsvigtige Anlæg1 Opførelse af Rustningsfabrik
ker, Anlæg af 800 Flyvepladser, Bygning af et mæg-



F.n af Sænkekas,'ileme under Byggearbejdet Londons Dokker. Til højro: 
Indsejlingen til Havnen set fra Luften. 

tigt Olieledningssystem over hele England lagde det 
haardeste Beslag baade paa Materiel og Personel. Og 
nu kom ganske pludselig Beslutningen om, at Byg
ningen af Havnene skulde gennemføres paa ganske 
kort Tid. 

En hel Havn bare til Udlosning af Sand. 

Der var store Vanskeligheder med Materialeleve
ringer. Man byggede Sænkekasserne i nogle store 
Huller, som man gravede ved Siden af Themsen, og 
:skulde saa dække Bunden af Hullerne med Skærver. 
Men alene Tilvejebringelsen af Skærverne var et stort 
Problem; enorme Mængder var i Forvejen brugt til 
Flyvepladserne, og Problemet kunde kun !Øses ved 
at man anvendte- Mur- og Betonbrokker fra de bom
beramte Huse i London og andre Byer i England. 
Ogsaa Sandballasten til de Skibe, der skulde sænkes, 
blev et meget stort Problem; det saa let ud paa Pa
piret, men da man skulde udføre det i Praksis, blev 
det meget svært; England er jo udpræget baade im
porterende og exporterende og er ikke vant til at 
sejle Skibene i Ballast; - der maatte altsaa hentes 
Sand langvejsfra, og man maatte bygge en hel Havn 
med Udlosningen af Sand for Øje. 

Størst Kvaler voldte dog Fremskaffelsen af de 
Skibe, der skulde danne Bølgebryderne. Det vakte 
jo almindelig Forfærdelse i Admiralitetet, da man 
en skønne Dag rekvirerede 4½ miles Skibe, som selv 
skulde kunne sejle til Normandiet, og hvis eneste 
Opgave var at gaa til Bunds. Trods uhyre Knaphed 
paa Tonnage blev Skibene skaffet til Veje - der 
blev udtaget 3 gamle Slagskibe og 53 andre Skibe, 
hvoraf mange var i Fart endda helt paa den anden 
Side af Jordkloden. 

Ligesom der var Problemer med Fremskaffelsen 
af Materialer, saaledes var der ogsaa Problemer med 

Fremskaffelsen af Personel. Til at bygge Sænkekas
serne krævedes der f. Eks. 20.000 Mand, der var for
delt paa 25 større Entreprenører (den danske In
geniør Peter Lind var en af dem). Sammendragnin
gen af den store Mængde Arbejdere ved Sænkekas
serne skabte igen et Boligproblem, idet Bygningen 
foregik netop i den Del af England, der var stærkest 
hærget af Luftangreb. 

Havnebygningen skabte en betydelig Forværrelse 
af Transportproblemet, som paa det Tidspunkt voldte 
England stor Plage. Blot Skærvebehovet var til mæg
tigt Besvær. I 3 Maaneder af 1943 lØb der daglig 
Særtog med Murbrokker gennem London til Bygge
pladserne ved Themsens nedre Løb - til stor Irrita
tion for FoTh:, der ikke begreb, at man pludselig be
lastede det haardt trængte Transportsystem med 
noget saa unyttigt som a~ flytte Murbrokker. 
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Hemmeligheden blev ikke røbet. 

Nævnes maa ogsaa de særlige militære Problemer, 
f. Eks. Hemmeligholdelse af Havnene. Det forekom
mer bagefter ganske ufaLlellgL, aL der ikke ~ivcdc 
noget ud om Sagen, i Betragtning af, hvor mange 
Mennesker <ler var beskæftigede med Bygningen; og 
dette vidner om en mægtig Disciplin og Forstaaelse 
hos det britiske Folk. End ikke Entreprenørerne vid
ste, hvad det var de byggede paa, Peter Lind har for
talt mig, at han fØrst var klar over, hvad Sænkekas
serne skulde bruges til, da Admiralitetet gik med til 
nogle Ændringer, han foreslog, Et Led i Hemmelig
holdelsen var, at Havnene havde Dæknavne. Dyb
vandshavnene hed Mulberry-Harbours (Morbærhav
nene) og de smaa BØigebrydere Gossberry (Stikkels
bær) - den engelske Havn hed ogsaa Port Winston 
efter Churchill eller Port Arromanche efter den lille 
franske By, den laa ved. 

Nogen Tid fØr D-Dagen begyndte man at samle 
Havnenes forskellige Dele i Sydengland. Dette skulde 
jo passes ind med den mægtige Koncentration af 
militære Afdelinger, Transportmidler og Forraad af 
enhver Art, der foregik netop paa samme Tid og 
samme Sted. Sænkekasserne sejlede man udenfor den 
engelske Kyst og sænkede dem, for saa at pumpe dem 
læns lige før D-Dagen, saa de var klare til at blive 
bugserede over. - Tyskerne misforstod vistnok dette 
og troede, at man lavede Havne, hvorfra Invasionen 
skulde ske. 

AUTO-SALG OG SERVICE 

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

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKlER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf4:j:,, 
Guldtrækkeriet 
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Badebilleder blev indsamlet. 

Samtidig begyndte et af Ue mest spændende Ka
pitler i hele Havneaffæren. For at være saa sikker 
som mulig paa, hvo1 IlØlfl""lffydP-rJw RknlrlP f:lnhring0~, 
::ændte man IngeniØrer over til Normandiets Kyst i 
smaa Undervandsbautlc for al maal~ Havdybder, og 
Geologer tog over i smaa Gummibaade og gik i Land 
paa Kysten for at tage Prøver af Sandet. For Resten 
havde man gjort sig mange andre Anstrengelser for 
at finde ud af, hvordan Kysten i Normandiet saa ud. 
Den franske Modstandsbevægelse havde sendt mange 
gode Bidrag til Sagens Løsning over til Oxford, hvor 
Geografi- og Geologiprofessorer gjorde Forstudier til 
Invasionen, og fra alle de allierede Lande havde man 
indsamlet Amatørfotografier fra Folk, der havde væ
ret paa Sommerferie i Normandiet og knipset Billeder 
af Badelivet. 

Selve Overførslen af Havnene startede allerede paa 
D-Dagen og var en af de vanskeligste Opgaver, den 
engelske Marine nogensinde har haft. Allerede den 
fØrste Dag gled Blokskibene ind paa deres Pladser 
i BØigebryderrækken og blev sænket ved 4 Spræng
ladninger i hvert Skib. Atter misforstod Tyskerne; 
for den næste Dag meldtes der hoverende fra det 
tyske Førerhovedkvarter om de mægtige Skibstab, 
de allierede havde lidt udfor Normandiets Kyst! 

Ogsaa Sænkekasserne kom godt over Kanalen -
det skal have været et meget mærkeligt Skue at se 
disse kolossale Betonblokke blive bugseret over Van-



Luftfotografi af Havnen. Billedet viser Bølgebrydere, Molehoveder og de flydende Moler med deres brede TransportveJe, 
der fører ind til Landsbyen Arromanches. 

det og blive sænket netop paa de rigtige Pladser 
ovre ved Normandiet. Paa den 12. Dag var alle Sæn
kekasserne paa Plads og Skibene i fuld Gang med 
at losse deres Gods ud ved de flydende Moler. 

Alt var hidtil gaaet efter Beregning, end ikke Ty
skerne havde prøvet paa at forpurre Havnebygnin
gen ved Luftangreb. Men paa den trettende Dag 
opstod der en Orkan, der varede i 3 Dage og som 
satte Havnene paa en meget alvorlig Prøve. Der var 
i 40 Aar ikke maalt saa stærk en Orkan i Juni Maa
ned, og tilmed kom den fra det alleruheldigste Vind
hjørne, nemlig NØ. Den amerikanske Havn led saa 
meget under Orkailen, at man opgav at bygge videre 
paa den. Medvirkende til denne Beslutning var, at 
Amerikanerne pna det Tidspunkt var blevet Herre 
over Havnen i Cherbourg. Den engelske Havn laa 
delvis i Læ af det lille Rev og led ikke nær saa meget.. 
Men Stormen afslørE!de en Konstruktionsfejl, der nær 
havde kompromitteret Havnene fuldstændig. For at 
Sænkekasserne ikke skulde faa for megen Overba
lance, naar de blev bugseret over, havde man ikke 
dækket dem for oven. De var inddelt i flere min
Ure Rum, men Uer var allsaa ikke noget Laag paa. 
Tænk Dem et moderne Betonhus, hvor man har lØf
tet Taget af, saa har De et Billede af, hvorledes de 
saa ud. 

Kasserne skulde jo staa til Vandtrykket og Vind
trykket udefra, men de var ikke konstruerede til at 
tage noget særligt Tryk indefra-. De var forsynet med 
Ventiler, og det var Meningen, at det Vand, der sam
lede sig inde i Kasetterne, skulde lØbe ud gennem 
disse Ventiler. Men under Orkanen blev der kastet 
saa meget Vand .ind i Kasetterne, at 3 af Sænke
kasserne ikke kunde staa for det indvendige Tryk, 
der derved opstod, men blev slaaet fuldstændig i 
Stykker af Stormen. Der blev et Hul i Rækken af 
Sænkekasserne, men heldigvis havde man efter Stor
mens OphØr Sænkekasserne fra den amerikanske 
Havn at plombere Hullet med. 

!Øvrigt fik Videnskabsmændene Ret i deres Frygt 
for, at Sænkekasserne skulde flytte sig under en 
Storm - der var virkelig en af Kasserne, der blev 
lØftet op og trykket indefter, men efter Stormen blev 
den pumpet læns og flyttet paa Plads igen. Molerne 
klarede sig kun med NØd og næppe, og, selv paa den 
værste Orkandag blev der læsset Benzin og Ammu
nition af i Læ af Havnen. 

Ingen Vanskeligheder med Godsets Udlevering. 
I den færdige Havn var der et stort Problem -

det var Modtagelsen af Godset. En overvældende Ak
tivitet prægede Havnebilledet; ofte var der over 300 
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Øverst: Tank ruller i Land. 

Skibe paa en Gang samlede i den store Havn. Et 
kolossalt Transportsystem sørgede for at fØre Godset 

Herunder: Tyske Fanger marcherer ad den flydende Havns Moler til Ind- bort, efterhaanden som Skibene fik udlosset. Men de 
skibning: Kurs England. Man kan kun forestille sig deres Tanker. danske Søofficerer, der har været paa Stedet, fortalte 

mig, at der aldrig var Vanskeligheder med Afviklin
gen. En af dem fortalte, hvorledes han en Aften under 
et mægtigt Tordenvejr havde set Lynene slaa ned i 
Spærreballonerne, der beskyttede Skibene i Havnen 
- 20 røde og gule Baal flammede op efter hinanden 
og belyste i Løbet af faa Sekunder hele det mægtige 
Havneanlæg. 

En fire-fem Maaneder efter D-Dagen blev Havnen 
bugseret væk. Dels havde skiftende Bundforhold 
gjort Havnen mindre brugbar, dels var Frakørsels: 
vejene fra Normandiet saa udslidte, at de ikke kunde 
klare yderligere Trafik. Det blev Antwerpen Havn, 
der overtog det vigtigste Arbejde med at modtage 
de allieredes Forsyninger. 

Paa 3 Maaneder havde Havnen udspillet sin glor
værdige Rolle. Men i den korte Tid havde den 
indskrevet sit Navn i Historien som et hØjst bemær
kelsesværdigt IngeniØrværk. Dets Bygmestre havde 
haft Dristighed, Dygtighed og Karakterstyrke nok til 
1t regne enhver Vanskelighed for en Hindring, der 
lod sig overvinde. Havnen var et enestaaende Vidnes
..Jyrd paa den Vekselvirkning under moderne Former 
mellem SØherredØmme og militær Overraskelse, som 
i Aarhundrede havde været den rØde Traad i britisk 
Krigsførelse. 

Store Fødselsveer giver allitl et IngeniØrværk dets 
særlige Kolorit, men ogsaa dets Frugter er med til 
at prente det i Erindringens Bog. Og til dette Værks 
Frugter hører, at Vesteuropa i Dag er befriet. Uden 
Port Winston og dens fem smaa HavnebrØdre havde 
denne Befrielse maattet vente længe paa sig. 



Den 
engelske Hær 

og den danske 
I 

D a Krigen brød ud i 1939 bestod den engelske 
Hær af 200.000 Mand og en ubetydelig Reserve. 

Med disse Styrker skulde England mØde Verdens da
værende største Krigsmaskine; men man var fuldt 
klar over, at hvis man nogen Sinde skulde besejre 
denne, saa maatte man skabe en Millionarme, og 
skabe den hurtigt ... 

Hvordan dette lod sig gøre, er en lang Historie om 
Sejghed1 Offervilje, Energi og ubændig Vilje til at 
skabe Midlerne til Sejr over Diktaturstaterne. 

Man var klar over, at den Træning, Mandskabet 
skulde gennemgaa, rnaatte være grundig, realistisk og 
haard. Man havde den sidste Krigs Erfaringer med 
Hensyn til de Blodofre, som den engelske Nation havde 
maattet betale, fordi den sendte sine unge Mænd til 
Fronten med kun 8 Ugers utilstrækkelig Træning, 
i alt for frisk Erindring til at ville gentage dette 
Forsøg. 

Uddannelsen maatte være realistisk, fordi man kun 
gennem systematisk Træning kan vænne en Mand til 
at modstaa den moderne Krigs uhyre psykologiske 
Pres og vænne ham til at handle automatisk, og den 
maat.tP være haard, fordi Krigen er haard1 og kun dem 
haardeste Soldat kan vinde Krigen. 

Den fØrste Vanskelighed var at skaffe Instruktører, 
for der blev ikke meget Mandskab tilbage til dette 

Svæveflyvning indgaar som Led i R. A. F. Piloternes Træning. 

Fra Premierløjtnant Vegger, der siden Efteraaret 
har været til Uddannelse i England, har vi modtaget 
følgende Artikel, der sikkert vil være af Interesse 
for enhver, som ønsker at medvirke til den danske 
Hærs sunde og gode Udvikling. 

Hverv, naar de 200.000 Soldater skulde anvendes paa 
hele det britiske Imperiums udstrakte Grænser; og 
selv om det alligevel eftE!rhaanden lykkedes at faa 
uddannet Mandskab, saa manglede man stadig Førere. 
Enhver, der har beskæftiget sig med Soldateruddan
nelse ved, at det tager betydelig længere Tid at ud
danne en god Fører end en god Soldat. Hjælpemidlet 
mod disse to Vanskeligheder blev imidlertid fundet. 
Det hedder: 

Skematisk Uddannelse. 

Man gennemgik alle Uddannelsesreglementer, sam
lede de allerede gjorte Erfaringer fra denne Krig, 
raderede alt overflØdigt bort og beholdt kun de nøgne 
Fakta tilbage, som derefter, grundigt gennemarbej
dede, forvandledes til korte, klare Instruktioner, frem
sat paa en let forstaaelig Maade og i et let forstaaeligt 
Sprog. 

Midlet til at plante disse Instruktioner fast i Sol
datens Hjerne, saa de blev til umiddelbar Reaktion 
under selv de vanskeligste Forhold, var et gammelt 
Middel: 

Eksercits. 

Danske Soldater klager ofte over, at de har alt for 
meget Eksercits; men de vilde blive forbavsede over 
at se, at ikke alene drives Pudsning og Eksercits i 
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den engelske Hær endnu videre end i den danske -
for kun gennem disse Discipliner lærer Soldaten at 
holde sine Sager, specielt sine Vaaben, i Orden og at 
forstaa Lydighed og Samarbejdets Betydning. 

Men tillige gøres alle mulige taktiske Problemer til 
Genstand for eksercermæssig Indøvelse. Natpatruljer, 
Husrydning, Skovkamp, Angreb paa en Bunker, ja 
selv Gruppens, Delingens og Kompagniets Ildkamp 
indØves eksercermæssigt. Enhver maa nøjagtigt vide, 
hvad han skal gØre, hvornaar han skal gøre det, og 
hvordan han skal gøre det. 

Med denne Fremgangsmaade overvandt man ogsaa 
i nogen Grad de Vanskeligheder, som Førerproblemet 
voldte; for naar Mandskabet er uddannet som oven
for nævnt, gaar F_Ørerens Hverv mere over til at fore
gaa Mandskabet med et godt Eksempel og kun gribe 
ind, naar noget glipper. 

Denne Ekscercits drives meget alvorligt. Man nøjes 
ikke med at øve det et Par Gange; men man fort
sætter til hver eneste Mand ved, hvad - ikke alene 
han selv - men ogsaa alle andre i Styrken, der om
handles, skal g_Øre. De Styrker - saavel engelske som 
amerikanske, for Amerikanerne adopterede fuldstæn
dig det engelske System-, som i 1944 landede i Nord
frankrig, havde da været under haard, konstant Træ
ning i over 2 Aar. De kunde deres »Eksercits«, og Re
sultatet kender vi nu alle. 

Rekrut-Eksamen. 

Soldaten skol ogsan gørca hanrd, Derfor start0r man 
straks med en legemlig Uddannelse, systematisk sti
gende i Sværhedsgrad indtil han til sidst kan fyldest
gøre de Krav, der stilles til ham. Kan han ikke bestaa 
Eksamen, maa han gØre endnu en Maaneds Rekrut-
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Den kines;ske Flaadeofficer, J. G. Sung 
Chang-Chih trænes af engelsk Kollega i 
Bruget af den engelske Flaades nyeste 
Artillerivaaben. 

skole, og paa denne Maade drives f, Eks. ogsaa Skyde
uddannelsen. 

Nærmer man sig en engelsk Træningslejr, støder 
man allerede i dens Udkant paa Forhindringsbaner 
af vekslende Sværhedsgrader, sammensat af Forhin
dringer af den Art, som Soldaten kan komme ud for 
i Felten. 

Der snakkes ikke om, hvorvidt Forhindringerne er 
halsbrækkende. Ingen begynder nemlig paa den svæ
reste Bane. Ogsaa her er Træningen gradvis, og de 
forskellige Baner skal bestaas, fØr man faar Lov·at gaa 
videre. Naar en Soldat endelig kommer til de sidste 
Baner, er man ogsaa sikker paa, at han er en »haard 
Negl«, og mange af disse Forhindringsbaner stiller for 
Øvrigt saa store Krav til Folk, at en Rekrut, han være 
sig nok saa kraftig, vilde spille fallit overfor dem i 
fØrste Omgang. 

Altsaa maa Infanteriet kunne marchere. 
Marchture - helt op til 120 km paa 3 Døgn - hØ

rer til Infanteriets Uddannelse, selv om det engelske 
Infanteri næsten altid transporteres paa Bil. En Bil 
kan jo nemlig gaa i Stykker eller mangle Benzin o. 
s. v.; men det maa ikke stoppe Operationerne: 

Bivuak - paa alle Aarstider - hØrer til Infante
ristens Uddannelse. Han maa lære, hvordan han skal 
holde sig selv i kampkraftig Stand i alt Slags Vejr 
og paa alle Aarstider. Han maa vænnes til at udføre 
sit Arbejde under alle Betingelser, han være sig vaad, 
kold eller ved at besvime af Varme. ~ 

Allerede under r:lPn mP-l'P. frP.rlP.]ige Foruddannelse 
maa man søge at skabe et saa livagtigt Billede af 
Kampen som muligt, for gennem disse Uddannelses
forhold at opdrage Soldaten til at handle under Kam
pens psykologiske Pres. 



Battle schools. 

Her er det især, de berømte battle schoois sætter 
ind. De er velkendte i Formen af enhver, som har 
set engelske og amerikanske K.rlgsfllms og læsi elle1 
hØrt. om de AllierPClP- Hæres Opbygning. Skolen kan 
iØvrigt lige saavel uUtlanne Mandskab, som den kan 
give Repetitionskursus for Befalingsmænd, der paa en 
battle school faar rig Lejlighed til at vise, om de sta
dig er fysisk egnede til at føre deres Soldater og fore
gaa disse med et godt Eksempel i enhver Disciplin, en 
Ting, der i den engelske Hær - sikkert med fuld Ret 
- tillægges uhyre Betydning. En battle-school be
skæftiger sig iØvrigt ikke alene med fysisk Uddan
nelse, den giver ogsaa Eleverne teoretisk Uddannelse, 
idet den især meddeler de nye Erfaringer videre til 
Officererne. 

Mange Mennesker tror, at den engelske Uddannelse 
drives med fuldstændig Foragt for alle Sikkerheds
regler; men det er slet ikke Tilfældet. Der er omtrent 
lige saa mange Sikkerhedsbestemmelser i den danske 
som i den engelske Hær. Som et Eksempel kan næv
nes, at paa den Skole, hvor de danske Kornetelever 
uddannes i Øjeblikket, har 60.000 Elever passeret Felt
banen, men kun eet Ulykkestilfælde med dØdelig Ud
gang er noteret. 

Det maa dog her indskydes, at under Krigen har 
man, med de Krav til Uddannelsens Hurtighed, der da 
stilledes, drevet Uddannelsen til Yderlighed og gjort 
de Kursus, der skulde gennemgaas, saa realistiske, saa 
Dødsfald ikke kunde undgaas; men det var kun, da 
England var i en kritisk Situation. 

Udvælgelse til Vaabenarterne. 

Naar den engelske Soldat møder, sendes han ikke 
til et bestemt Regiment eller Vaaben; men til et Ud
d-annelsescentrum~ hvor der gennemgaas fælles Ud
dannelse for alle i de første to Maaneder, svarende 
til 1. Klasse, og fØrst derefter sendes Soldaten -
alt efter de Evner, han har lagt for Dagen - til et 
af Regimenterne i en bestemt Vaabenart, for at be
gynde den virkelige Træning, der kan gøre ham til 
saa god en Soldat, som Ørkenrotter og Faldskærms
soldater under denne Krig med deres straalende Be
drifter har vist sig at være. 

II 

I det Reorganisationsarbejde, som nu foregaar i den 
den danske Hær~ har man meget naturligt taget 

den engelske Hær som et af Forbillederne, fordi den 
staar som en af de mest erfarne og mest fremtræ
dende af de sejrende Stormagters Hære. 

Man hØrer ofte den danske Hærs Metoder sammen
lignet med den engelskes, og ofte kommer Folk til 
det Resultat, at den engelske Hærs Tone og Disciplin 
og hele Opbygning skulde være mere demokratisk 
end den danske Hærs. 

En Undersøgelse af de faktiske l!'orhold viser et 
noget andet Billede. Den danske Hær maa i Virkelig
heden i mange Henseender betegnes som den mest 
demokratiske af de to. 

Royal Air Force-Piloter studerer 
Kort før Starten. 

Her fØlger nogle Oplysninger om den engelske Hærs 
Opbygning, Tone og Disciplin. 

Den professionelle og den værnepligtige Soldat. 

Den engelske Hær, som i 1939 drog i Felten i Frank
rig, var en Hær af pro1ess1om~lle ~-foldale1 med Aur 
hundreders gamle Traditioner bag sig. Traditioner, 
som den Dag i Dag er elskede og haandhævede i hele 
det engelske Folie 

I en saadan Lejehær, hvor Officerer og Mandskab 
bliver sammen Aar efter Aar under de mest omskif
tende Forhold, maa Tonen mellem Officerer og 
Mandskab naturligt blive meget omgængelig, fordi 
den professionelle Soldat langt villigere indordner 
sig under og langt bedre forstaar den nødvendige 
Disciplin end den Værnepligtige, der meget ofte, til
med paavirket af Propaganda, møder op med Vrang
vilje og forudfattede Meninger om Befalingsmændene, 
og som i den korte Tid, han gør Tjeneste, - fØr Kri
gen herhjemme kun i 5 Maaneder - har saa meget 
Arbejde, at han slet ikke naar at lære sine Befalings
mænd at kende paa anden Maade end under Arbejdet. 

Tonen i Hæren. 

Den engelske Hvervebærs stærke Samleven af Of
ficerer og Mandskab, og det Faktum, at Englænderne 



gennemgaaende som Soldater optræder mere kulti
veret og afdæmpet end Danskerne, bevirker ogsaa, 
at Tonen maa blive mere afdæmpet. Der skal ikke 
~aa ~klappe Midler Ul at holde engelske ::ioldater 1 

Ørerne. 
Den engelske Soldat er opdraget til at se paa sin 

Officer med Tillid, og han fØlger ham i Tykt og Tyndt. 
Han raadspørger sin Officer i sine private Problemer, 
og den engelske Officer er til Gengæld opdraget til 
altid at yde sit Yderste for sit Mandskab. 

Dette intimere gensidige Kendskab svækker aldeles 
ikke Disciplinen. Det underbygger den tværtimod, 
fordi det er gensidigt, men Gensidighed er ogsaa 
en absolut Nødvendighed, og den har ikke altid været 
til Stede i Danmark. 

Paa Grundlag af sin Hvervehær skulde England 
efter sine haarde Nederlag i Frankrig i 1940 skabe 
nye Millionhære, og det er da ogsaa klart, at der 
til disse Hære overførtes en Del af den Aand og Tone, 
som fandtes i den gamle Hvervehær, hvis Soldater 
hlPv df:'n nye Hærs Instruktører. Den kritiske Situa
tion, som England befandt sig i, gav ogsaa Arbejdet 
Alvor og gjorde Sammenholdet og de fælles Anstren
gelser større. 

Fem Aars sejge Kampe gennem Ørkenen, Italien, 
Burmas Jungle, Frankrig og Tyskland svejsede yder
ligere den engelske Hærs Officerer og Mandskab sam
men, og saaledes forekom da ogsaa de Ørkenrotter, 
$0ffi i Maj 1945 holdt deres Indtog i Danmark som 
Befriere, den danske Befolkning at være, langt friere 
og naturligere i deres Optræden, end de Soldater, 
man paa det Tidspunkt var vant rtil at se, kadaver
disciplinerede Tyskere. 

Mange syntes maaske endog, at Omgangsformen 
var mere tiltalende end i den danske Hær, man svagt 
huskede fra fØr Krigen; men man glemte samtidig 
at huske paa1 at den Hær var en Fredshær. Kanske 
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saa alle heller ikke kl art., at hag r1.Pn frio ~ngelskc 
Tone laa der en jernhaard Disciplin, eller huskede 
ikke, at mange af ØrkenrotternP. p]lpr flp arnirP hP
rømte engelske Divisioner havde tilbragt 2-3 Aar 
i engelske Uddannelseslej1•p 11.'nriPr hrrrrrriP (i)•Pf!lsar og 
streng Disciplin: med daglig Eksercits og »Tævetu1·e«. 
For det som i dansk Soldatersprog hedder en ::i>Strop
pe- eller Tævetur<< har Englænderne klogeligt kaldt 
»Passage af Felibane«. Havde den danske Hær fulgt 
lignede Metoder var meget unødvendigt Avisskriveri 
sikkert blevet undgaaet. 

Til Sammenligning. 

Endnu overvaager Englands Veteraner Ro og Orden 
i de besatte Omraader; men ogsaa i England er en 
ny Hær under Uddannelse, en Fredshær: og da der 
ikke længere er nogen Kamp til at stimulere Solda
ternes Disciplin, saa vender Englænderne ,tilbage til 
de ældgamle1 men stadig anvendte Midler for at 
holrlP Moralr,m oppe: Disciplinen 2trum111c3, Eksercit~ 
og Pudsning staar atter Øverst paa Programmet. 

Her er nogle Iagttagelser fra denne nye Hær til 
Sammenligning mellem dansk og engelsk endnu en 
Gang. 

Hilsepligten har aldrig været afskaffet i England. 
Ved en stiltiende Overenskomst paa et Tidspunkt, 
hvor der var 7 Mil!. Soldater i England, heraf 3 Mil!. 
Udlændinge, lod man være at hilse paa de mest be-

Kultiveret Dame, 50 Aar, søger Stilling i et Hjem, 
hvor Husmoderen savnes. Lille Lønkrav, hvis Hjælp 
til det grovere Arbejde kan holdes. Delvis tomt Væ
relse ønskeligt. Billet, mrk. Nr. 20, modtager »Folk 
og Værn«s Ekspedition, Vester Voldgade 117, Køben
havn V. 

Oplag 1. Hal>'aar 1945 

18.306 Sorø Amtstidende 
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Træning med lette Tanks. 

færtlede Steder, saasom London o. a. store Byer; men 
Hilsepligten indenfor de engelske Regimenter har 
altid været opretholdt. 

I den gamle engelske Hær eksisterede samme Hilse
pligt som i den danske Hær fØr 1943, ja den professio
nelle engelske Soldat, som havde Lov at gaa i civilt 
Tøj, naar han ikke var rtil Tjeneste, skulde tilmed i 
denne Paaklædning tage Hatten af for sine Officerer. 

Den, som nu kommer til en engelsk Uddannelses
lejr eller Kaserne vil opleve en Hilsepligt, som over
holdes meget strengt og som ikke - som i mange 
danske Lejre og Kaserner - suspenderes paa visse 
Tider af Dagen. En Indskrænkning i Hilsepligten, 
som den vi nu har i Danmark, har aldrig - ikke 
en Gang under Krigen - eksisteret i England. 

Der pudses og skrubbes mere i den engelske Hær 
i Dag end i nogen anden. Medens den danske Hær for 
længst har afskaffet blanke Knapper, selv i Freds-
1~iformer, saa har Englænderne beholdt disse, og 
enhver Soldat maa daglig give sine Knapper en Om
gang. Mange Danskere har sikk:ert beundret engelske 
Soldaters hvide Remme og Gamacher uden at ane, 
hvilket Arbejde der ligger bag, og hvilket Arbejde 
der forestaar for atter at faa den graa Farve frem til 
næste Dags Parade. 

Den engelske Eksercits er betydeligt strengere og 
drives langt haardere end dansk Eksercits. Enhver 
Dansker, der har besøgt London og set Skild
vagternes stramme urokkelige Holdning foran Buck
ingham Palace, eller har set den Alvor hvormed disse 
med hØje KnælØftninger gør omkrmg kan bevidne 
dette. Men det er ikke alene en Elite af Hæren, der 
opdrages saaledes: Saadan maa enhver Soldat være 
opdraget; for - siger Englænderne - »haard Ekser
cits giver haard Disciplin og uden haard Disciplin 

er en Hær intet værd«. Tro ikke, at de engelske Hære, 
som overraskede Verden ved deres Slagkraft, er op
draget alene paa Skydebaner og Forhindringsbaner. 
De har tilbragt Hundreder af Timer paa Eksercer
pladsen. Der er deres Disciplin blevet grundlagt og 
udviklet.« 

Tonen i den danske Hær er saa ofte Genstand for 
Kritik. Men uden at det skal være noget Forsvar for 
Banden og Skælden, som er i højeste Grad unødven
dig og forkastelig, vilde det alligevel være interessant 
at præsentere det danske Publikum for en engelsk 
Sergent Major's blomstrende Sprog, naar han - der 
gennem mange Aar har trænet som Eksercitsekspert 
- jager en Deling rundt paa Eksercerpladsen. Han 
finder ikke sin Lige i nogen dansk Befalingsmand, 
hvad det angaar. 

Befalingsmændene. 

Og med Omtalen af Sergent Major dukker det næ
ste Punkt frem: Den engelske Hærs Officerer og Un
derofficerer. Her er sikkert det Punkt, hvor den 
største Forskel findes, og hvor i hvert Fald den en
gelske Hær i demokratisk Henseende ligger langt 
borte fra danske Forhold. 

I den danske Hær er Officiantgruppens Befalings
mænd, der nærmest svarer til og udretter samme Ar
bejde som den engelske Hærs » Warrant Officers«, lige
stillede med eller over de yngste Officerer i Rang. I 
den engelske Hær derimod er enhver Officer - selv 
den yngste SekondlØjtnant paa 18-19 Aar - Foresat 
for den ældste Sergent MaJor, der ofle er en ManU. 
med 30 Aars Tjeneste og Brystet fyldt med Medaljer. 

Og medens der efterhaanden i England atter bliver 
almindelig Hilsepligt overfor Officerer, saa skal in
gen hilse paa en Underofficer. Officererne tiltales 
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desuden med »Sir<<; men ingen Underofficer tiltales 
med andet end sin Grad. De yngste Underofficers
grader bor og spiser sammen med Mandskabet, som 
omgaas dem paa lige l!'od; men 1 samme Øjeblik som 
de tjenstligt giver en Ordre, skal der herske den mest 
ubetingede Lydighed. 

Officererne og de ældste Underofficerer har hver 
en Messe. Disse er skarpt adskilte, hvilket dog ikke 
i nogle Regimenter (som overalt herhjemme) ude
lukker en selskabelig Sammenkomst nu og da. 

Underofficererne har ikke Tilladelse til selv at fØre 
Regnskabet for deres Messe. Kontante Penge maa 
hver Aften afleveres til Bataillonens RegnskabsfØrer. 

Teoretisk har visse danske Officerer og Officianter 
stadig Ret til Oppasser; men i Praksis er dette Fæno
men bortfaldet for mange Aar siden. I den engelske 
Hær har enhver Officer stadig sin Oppasser ud fra 
den Opfattelse, at en Officer har andre og vigtigere 
Ting at bruge sin Tid til, end at pudse StØvler, rede 
Seng, vaske Gulv o. s. v. 

Forskellen mellem Officerer og Underofficerer og 
Mandskab fastholdes paa mange Punkter, hvoraf til 
Slut skal nævnes endnu et Par meget ·typiske. 

Nævnes den engelske Hærs Mandskab hedder det, 
hvilket mange danske Radiolyttere har hØrt gennem 
Krigsaarene: »Officers and ether ranks« - Officerer 
og andre Grader. 

Ogsaa m. H. til Ordener og rnu1.rP Tlilmærkels«r er 
der en tydelig Gruppering, nogle Ordener er for OffL 
cerer, andre for Underofficerer oP, Manrlskah 

Endelig skal det nævnes, at medens enhver dansk 
Befalingsma.rul,1 nasn.n. OffiN•1·i>n1i,, wnn hmm gjort Tjt? • 
neste som Menig~ saa kan en engelsk Officer gaa di
rekte paa Officersskole fra et Kadetkorps, som i man
ge Tilfælde er knyttet til et Universitet eller en Kost
skole. Enhver som kender noget til engelske l!'orhold 
ved tillige, at netop paa det undervisningsmæssige 
Omraade ligger England længst muligt borte fra den 
danske demokratiske Skoleordning, hvilket med an
dre Ord vil sige, at Adgangsmulighederne til at blive 
engelsk Officer i Fredstid er stærkt Økonomisk be
tingede. 

* 

Disse Oplysninger er givet for at vise, at den engel
ske Hær nok er en demokratisk Hær - og vi kan 
sikkert lære af den - men alligevel mindre demokra
ftisk end den danske og milevidt fra det meste af, 
hvad der nu fra visse Sider hævdes er nødvendigt for 
en Demokratisering. - Vi skal derfoL sikkert vogte 
os for for megen Eksperimentering. Naar det kommer 
til alt, er det jo nemlig England1 der har Erfarin
gerne, det er den engelske Hær, der var vundet 
Krigen. 

Realistisl~ Infanteri-Træning i Gadekampe. Patrulje leder efter »Fjenden«. 
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Søofficersskolen paa Holmen. I Sidebygningen (tilv.) findes den store, smukke Aula, paa hvis 
Sider Klasseværelserne f:ndes. Nederst og ud imod Parken. Kadetternes Samlingsstue. Tilhøjre i 

Billedet den Del af Dyg11ingcn, Uc1 lllllllllCl Lukaf'tolnc, Splses,11, Kabys Ill. m. 

SØOFFICERS-SKOLEN 
.!lf Orlogskaptajn R. Steen Stcemen 

U de paa Holmen -lidt skraat overfor Toldboden -
ligger SØoff!cersskolen som et Stykke helt mo

derne Arkitektur af Jernbeton og med store Glas
flader midt imellem alle de gamle, historiske Byg
ninger med Bindingsværk og irgrønne Tage. Her har 
Kadetterne deres Hjem, naar de ikke er paa Togt 
med Flaadens Skibe, og her faar de den teoretiske 
Del af den lange og trange Uddannelse, som skal 
kvalificere dem til deres kommende Tjeneste som 
Officerer i søværnet. 

Da Tyskerne huserede. 

Skolen blev bygget i 1938-39 og blev taget i Brug, 
netop da den anden Verdenskrig var ved at bryde 
ud i 1939. 

I den første Tid efter den 29. August 1943 anvendte 
Tyskerne Bygningen som Internat for en Del af den 
danske Flaades Befalingsmænd. Senere hen - efter 
Interneringens OphØr - rykkede Tyskerne selv ind, 
og nu begyndte en Fornedrelsens Periode, hvor Sko
len blev udsat for den samme Tilsmudsning og Ram
ponering som alle de mange andre danske Bygninger, 
som Germanerne har huseret i under Besættelsen. 
Efter Kapitulationen tog det et halvt Aars ihærdigt 
Arbejde at faa sat Bygningens indvendige Dele i 
nogenlunde brugbar Stand igen - Gulvene maatte 
saaledes mange Steder afhøvles flere Centimeter, 
Lofter og Vægge renses og istandsættes, Varme- og 
KØkkeninstallationer repareres eller som oftest helt 
fornyes; og det meste af det lØse Inventar, som Ty
skerne havde s,Ørget for at faa fjBrnet og sendt hjem 
til det store E'ædrcland, mden den ventede Kapitula
tion kom, maatte anskaffes paa ny. Da Tyskerne drog 
ud, var Lokalerne rundt omkring til Gengæld fyldt 
med gammelt og ubrugeligt Skrammel, som fØrst 
maatte fjernes. Derefter blev alle Døre og Vinduer 

hermetisk lukket, og der blev sat Giftgas til for at 
faa udryddet de sidste nazistiske »Spirer<< og »Kim«. 

I Begyndelsen af Januar dette Aar kunde SØoffi
cersskolen da atter slaa sine Døre op og modtage de 
danske Kadetter. Genindvielsen og Genaabningen 
skete ved en H,Øjtidelighed i Overværelse af Forsvars
ministeren og Flaadens h,Øjeste Myndigheder og med 
den kommanderende General og forskellige høje civile 
Autoriteter som Gæster. 

Festsal og Eksamensprøvernes Rum. 

N aar man gennem Hovedindgangen, der vender 
mod Nord, kommer ind i den rummelige Hall, ser man 
straks Kadetkorpsets gamle Fane, der staar ved Ho
vedtrappen. Fra Hall'en træder man ind i den store 
Aula, der naar helt op til Bygningens Tag, og som 
mod Syd begrænses af et kæmpemæssigt Vindue i saa 
godt som hele Aulaens HØjde og Bredde. 

Aulaen er Skolens Festsal - men ak og og Ve! -
tillige ogsaa det Smertens Rum, hvori de fleste af de 
skriftlige Prøver finder Sted ved Skoleaarets Afslut
ning. Saa sidder hver enkelt Kadet - bleg, men 
forhaabentlig fattet og forladt af Guder og hjæl
pende Mennesker ved sit eget lille Bord og med 
rigelig Afstand til den nærmeste Kammerat - og 
har kun sig selv og den i Aarets LØb indsankede Lær
dom at falde tilbage paa. Mange Blikke og mange 
Tanker og Længsler er paa saadanne Dage sikkert 
gaaet ud gennem denne store Rude til de hvide For
aarsskyer udenfor og til Maagerne, som skrigende 
kredsede frit omkring i Luften m11.ler <len blaa Him
mel, mens »Passe-paa'erne« - de tilsynsførende Of
ficerer - gik rundt med Falkeblik og vogtede over, 
at smaa sammenkrøllede Papirstumper med Facit, og 
hvad der nu ellers kunde staa paa dem, ikke - saa-
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dan rent tilfældigvis selvfølgelig - skulde finde Vej 
fra det ene Bord og over til det andet. Eller Blikkene 
har maaske rettet sig mod den modsatte Endevæg, 
som smykkes af Landets største Kalkmaleri, der gen
giver en Situation under Niels Juels sejrrige Slag i 
KØge Bugt, for herfra at hente Inspiration og Kraft 
til en alvorlig Stræben efter at naa op mod Fortidens 
store Idealer. 

Paa Siderne af Aulaen ligger i Stueetagen Biblio
tek, Kontorer og Forsamlingssal med Kadetternes 
Sportstrofæer og Kobberstik og Modeller af Flaadens 
gamle Skibe. Paa første og anden Sal ovenover Bi
blioteket og Forsamlingssalen ligger Undervisnings
lokalcrnc, hvortil Adgangen sker fra Gallerigange 
eller Balkoner rundt langs Indersiden af Aulaen. 

Fra Hovedbygningen i Vest strækker sig i Østlig 
Retning en Sidefl,Øj med Sovelukafer, Bade- og Va
skerum paa Salene og KØkken og Spisesal i Stue-
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etagen. For Enden af SideflØjen findes Gymnastik
salen og uden om selve Bygningen ligger Eksercer
plads og Sportsplads. Rofartøjer og Sejlbaade kan 
fortøjes i Kasernehavnen tætved, og rundt paa Hol
men ligger der Tennis- og Fodboldbaner. 

Søofficersskolens Navn. 
SØofficersskolen, der snart er 250 Aar gammel og 

som tidligere har haft forskellige Navne - ved sin 
Oprettelse i 1701 under Kong Frederik den Fjerde 
kaldtes den saaledes »S_0kadetakademiet« - hed ind
til for nogle Aar siden )>Kadetskolen«. Og dette 
gamle Navn, der utvivlsomt ligger lettere paa Tungen 
for de fleste, kan endnu stadig høres anvendt 
uofficielt rundt om. For at skabe et vist ensartet Sy
stem i Betegnelserne for søværnets forskellige Skoler 
indførte Marineministeriet imidlertid efterhaanden 
det Princip, at en Skole skulde have Navn efter den 



1 Aulaen ud imod Haven. 

2 Kl. 7.45 stiller alle Kadetterne til :Morgenparade i Aulaen. 
Kvartercheferne efterser, at Paaklædningen er i Orden 
(Korpset er delt i 8 Kvarterer). Vagthavende Søkadet læser 
forskellige Ordrer op af Næstkommanderendes Ordrerbog. 
Derefter oplæser vagthavende Sokadet 1\Torgenbonnen hvil
ket dette Billede viser. Tilv. for ham vagthavende Søofficer. 
Kvarterchefen forrest i Billedets 1\-Iidte er J>rins Flemming. 

3 Klassens »Kammerformand« afventer uden for Doren til 
Klasseværelset Lærerens Komme, hvorefter han indtager 
Retstilling og kommanderer Eleverne inde i Klassen til at 
gøre det samme. 

4 Her er 2 Kadetaspiranter ved at forsøge sig i Timen i 
praktisk Artilleri; det foregaar ude paa Holmen i Artilleri
hallen. 

5 En Time i Gymnastiksalen. Forreste Kadet tilv. er Kon
gens Nevø, C. r. A. J. Castcnskiold. Læreren er l\Iateriel
mester 0. Hansen, 

6 For at medvirke til en dansk Søofficers Holdning og 
utvungne Optræden er der ogsaa Dans som Undervisnings
fag, Balletdanser ved Det kgl. Teater I~. ?!Iobeck viser, 
hvordan man skal føre sin Dame - naar man har en saadan. 

7 I Kabys'en staar Underkvartermester Lcnnow (tilv.) som 
ældste Kok for Tilberedningen af :,\Iaden til ca. 150 1\fand. 

Fotos: Carl Østen, 

Stilling, hvortil Skolens Elever blev uddannet. Paa 
KvortPrmesterslrnlen uddannes snalede.s Underkvar
termestre til Kvartermestre, paa Underkvartermester
skolen slider Matherne Skolebænkene for at blive 
Underkvartermestre o. s. v. Analogt hermed maatte 
da ·den Skole, hvor Kadetterne fik deres Uddannelse, 
derfor ikke mere hedde »Kadetskolen~, men skulde 
have Navnet SØofficcrsskolen. Det sidste Navn kan 
dog ikke siges at være helt korrekt og at dække den 
Stilling, hvortil Eleverne uddannes, thi ganske vist 
er Størsteparten af S_øofficersskolens Elever vordende 
søofficerer - men der er dog tillige en ikke helt 
ringe Del, der ikke uddannes til søofficerer, men til 

Maskinmestre og Intendanter, ligesom ogsaa Ud
dannelsen af Ue vordende Kystofficerer - i hvert 
Fald til Tider er foregaaet her - og fremtidig 
muligvis ogsaa vil gøre det, saa snart det lykkes at 
afhjælpe den paa Skolen for Tiden herskende alvor
lige Pladsmangel. 

De Elever, der uddannes og vil blive uddannet paa 
Søofficersskolen, er saaledes nu: SØkadetter og 8Ø
kadetaspiranter i LiniP-n, SØkadetter og SØkadet
aspiranter i Reserven (Sommersemester mens de an
dre Kadetter er paa Togt), Maskinkadetter, Intendan
turkadetter og - forelØbig i en Slags Anneks i den 
tætved liggende Spanteloftsbygning - Kystlrndetter. 
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DEN MI RE 
UNDERVISNINGSFILM 
Af Kapten Pedro Ahlmark. Den svenske Marines Filmofficer. 

V agen :till kunskapens centrum gOres betydligt 
korlare genom film« sager professor LiljenstrOm, 

forutvarande la.rare vid Kungl. SjOkrigsskolan och 
skaparen av en viirldens kortaste instruktionsfilmer, 
filmen om Phytagoras' sats, som på 7¼ sekunder kan 
18.ra i matematiska ting fullkomligt obevandrade och 
okunniga personer att fullt fårstå densamma. Niir 
man, for att ta ett annat exempel, så viil kan prepa
rera en blivande kirurg, att han med ingen eller 
ringa praktik kan operera bort en tumor på lungan, 
så fOrstår var och en vad filmen kan utriitta i under
visningens tjl:inst och i framtiden kommer att betyda. 
Niir man i Amerika med filmens hj8.lp inom vissa 
fOrsvarsgrenar kunnat nedbringa utbildningstiden med 
40 % och genom instruktionsfilmer i t. ex. torped
skjutning årligen kunnat inbespara miljontals dollars 
årligen, då forstår man att filmen har en enorm be
tydelse åven fOr den militåra utbildningen. Filmen 
innebår helt enkelt en revolution på undervisningens 
område. Utan denna visuella undervisning kunde USA 
aldrig ha vunnit kriget så snabbt och frågan år om 
de allierade Overhuvud taget skulle ha vunnit kriget, 
om inte filmen genom sin fantastiska tidsbesparing i 
utbildningshånseende helt enkelt råddade de aIIierade 
friån nederlag. Det kanske synas djårft att komma 
med ett dylikt påstående, men man bOr samtidigt 
hålla i minne vad den amerikanske generalen George 
Marshall yttrat, att »det andra vårldskriget medfort 
utvecklingen av två nya vapen: flygplanet och fil
men.« Betråffande filmen avser han hårvid de tusen
tals filmer, som amerikanska flottan och armen ut
nyttjat vid utbildningen av sin personal. 

En amerikansk officer, major vid infanteriet, som 
under sina 17 militi:i.rår aldrig tidigare sett en utbild
ningsfilm, si:iger: »Nu år jag fullkomligt Overtygad 
om filmens stora betydelse vid skapandet av en god 
soldat. Vi har_fått vår utbildning på ett anstri:i.ngande 
och tidsOdande sått. Med hji:i.lp av filmen lar man sig 
på ett intelligent och snabbt sått.<{ 

Några ytterligare exempel skall hi:ir nedan anfOras. 
Det mesta materialet kommer från Amerikas FOrenta 
Stater enår detta land kommit Hingst på området och 
iiven efter kriget iignar undervisningsfilmen ett oer
hrirt intrG>si;,o_ Trkr,, min.1,t komm:::.ir i)A orfarPnhPtPr m:m 
vunnit att till stor del oms5.ttas fOr civilt bruk. Man 
avser helt enkelt gOra undervisningsfilmer fOr allting! 
- I Nordafrika år 1943 Hi.mnade <le retirerautle ly.':ill..a 
trupperna efter sig ett stort antal 88 mm kanoner. 

Fra Filmen )>Havet b1ir åter sina skepp«. 

Amerikanerna behOvde forsdirkning av sitt artilleri, 
men det var ytterligt få, som visste hur man skulle 
betji:ina fiendens materiel. Undervisningsfilmer, som 
visade hur detta skulle gå till, framsti:illdes omedel
bart på platsen och siindes från batteri til batteri. 
Inom några dagar beskOts tyskarna med sina egna 
vapen av amerikanska artillerister. 

FOr kriget i Fjår~an Ostern hade de allierade kon
struerat en helt ny typ av radioapparater. Ji:imsides 
med tillverkningen inspelades ett antal filmer, som 
Himnade fullstandig undervisning i dessa radioappa
raters sk6tsel och handhavande. Radioapparaterna 
distribuerades till de olika stridande f6rbanden i Fjår
ran Ostern varvid samtidigt dessa undervisningafilmer 
medfoljde. Resultatet blev Over forvåntan. Appara
terna kunde komma i gång med minsta mOjliga tids
utdl·i:ikt och undervisningen per film visade sig vara 
inte bara fullkomligt tillfredssta.Uande, utan åven 
Overlagsen eventuella muntliga instruktioner. Varf6r 
man vid detta tillfalle anvånde sig av filmen som 
instruktOr, var den att man hade ont om instruktOrer 
rwh att <1Pt v::ir hrårlslrnni!P at.t. få ut. C"lPssa r;:i.dioappa
rater. Man satsade helt och fullt på filmen och denna 
visade sig till och med Overtri:iffa alla f6rvi:intningar. 

Niir invasionsflottan hOsten 1943 lopte ut mot oki:int 
mål, medforde man på film snabbkurser i de olika 
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språk, som eventuellt kunde komma til! anvi:indning. 
Under Overfarten kOrdes filmerna. Med en textbok i 
banden fick soldaterna hOra infOdda tala språket på 
filmduken. Ni:ir man slutligen landsteg i Oran, kunde 
de flesta hj3.lpligt gOra sig fOrstådda på landets språk. 

H3.r ovan ni:imnda exempel torde vara tillfyllest. 
Betr3.ffande uppbyggandet av produktionen och di
stributionen av undervisningsfilmerna i USA, spe
ciellt med tanke på sj0milit3.ra forhållanden, skall 
hi:irnedan några ord namnas. 

1942 stod den amerikanska flottan infor ett enormt 
expansionsprogram som n0dv3.ndiggjorde uttagandet 
av tusentals man, vilka i en hast skulle forvandlas 
fDån landkrabbor •till matroser; mekaniker och tek
niker for den hastigt vaxande flottan. En stor del av 
dessa man måste specialundervisas och hastigt kunna 
satta sig in i alla de invecklade och sinnrikt kon
struerade maskiner man återfinner ombord på ett 
Orlogsfartyg. 

Den amerikanske sjOofficeren, lojtnant William 
Exton J:r hOll fOr ett par år sedan ett foredrag om 
instruktionsfilmen och yttrade h3.rvid bl. a. »AU un-
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Fra Filmen : »Små båtar bli stora skepp«. 

dervisning måste aga rum med minsta mOjliga antal 
instruktOrer enar flottan hPhOvPr all den personal den 
kan få fOr den rena sjOtji:insten. Dessutom måste, om 
man saknar undervisningsfilmer, all instruktion ut
fOras av hundratals olika personer med den sti:indiga 
riskPn att c,ki11nac'1Pn i nnrlPrvisning inom varjø V9r
samhetsområde resu.Iterar i brist på effektivitet. FOr
utom denna nackdel kvarstår det faktum, att det mo
derna kriget, som na.S:tan uteslutande ar tekniskt, oav
brutet i:indrar karakti:ir och utvecklar sin teknik i en 
$ådan utstr3.ckning, att en instruktor, som vid ett 
givet tillfi:ille fullstiindigt behfirskar sitt 8.mne, kan 
vara långt efter sin tid kort di:irefter.« 

Under sådana f0rhållanden erbjuder undervisnings
filmen ett flertal av de n0dv8.ndiga och viktiga fOr
delarna, som erfordras, for att klara dessa problem. 
Filmerna kan produceras under Overinseende av ex
perter i varje i:imne och man kan få fram filmer med 
den hOgsta standard och med de allra senaste ny
heterna inom varje område. Genom att anvanda sam
ma film vid undervisningen blir effekten stOrre och 
instruktionerna standardiseras. Hartill kommer, som 
framgår av citatet h3.rovan, att, om filmen ratt ut
nyttjas, en stor och vå.rdefull personalstyrka, som nu 
helt agnar sig åt instruktionstja.Ilsten, kan sjOkom
menderas. Filmen utg6r sålunda ett val'defullt till
skott till Hirarstaben varjfunte den smidigt kan an
passas efter teknikens utveckling. 

LØjtnant Exton tj3.nstgjorde en •tid ombord på en 
jagare och blev diirvid fOrvånad Over de framsteg 
som gjorts. Det ar numera en regel, snarare an ett 
undantag, att officerare, som erhållit kommendering 
som fartygschefer, omedelbart begar att bli forsedda 
med undervisningsfilmer, så att de redan på ett tidigt 
stadium skall kunna preparera sine bes3.ttningar for 
den blivande tjånsten ombord. 

I amerikanska flottan forses numera varje fartyg: 
med en fullstandig filmutrustning - projektorer, ett 
visst antal filmer m.m. - innan de gå till sjOss. Film_ 
officerare finns till hands Overallt fOr att bistå med 
råd och dåd. 

Icke endast ombord på varje fartyg, utan aven i 
varje sjOmilitart klassrum, i varje fas av den militara 
utbildningen, finns en filminstrukt6r i arbete. 

Sedan 1941 har mer an 1.300.000 filmkopior leve
rats till marina etablissement och sj6styrkor. Filmerna 
ar huvudsakligen 16 mm ljudfilmer i svart-vitt. Unge
for 10 % har utgjorts av fargfilm. Amerikanska flot
tans ledande man kom mycket snart underfund med 
att flottans oerh6rda utveckling fordrade en effek
tivare utbildning av personalen. Eleverna larde sig 
fortare, larde sig mer, forstod bi:ittre vad de hade lart 
sig och kom ihåg det bfittre. Beviset fOr amerikaner
nas intresse fOr filmen år bl. a. att som chef fOr den 
marina undervisningsfilmen sattes en amiral. 

USA:s marinstridskrafter forfogade under kriget 
Over 10.000 ljudfilmsprojektorer och per månacJ, ut
bildades ej mindre i:in 400 filmmaskinister. Siffrorna 
beh6ver inga kommentarer, men man inser utan 
vidare att oandligt mycket måste g6ras i landerna har 
uppe i Norden f6r att vi Overhuvudtaget skall kunna 
utnyttja undervisningsfilmerna i utbildningen och 
verkligen kunna utnyttja dem på rått satt. Det går 



Fra Filmen: »8 mm ksp M/36« - en Søartillerifilm. 

tic1.nue1l1gen lnie ulan male1lel och utau illlrackllg 
personal. Utnyttjandet av undervisningsfilmen fordrar 
en fullåndad organisation. Aven ett litet land kan ha 
en dylik organisation om an i mindre skala, men 
ulan en c.lylik organf:::ation kan man 1nte ernå <let 
mål man satt sig fore. 

Overhuvudtngct tir det nOdvtindigt ntir man plan 
lågger en film, att man har fullstandigt klart for sig 
det 8.mne som skall behandlas. Det år lika n6dvån
digt att man vet hm· detta åmne skall behandlas for 
att st6rsta m6jliga resultat skall uppnås. Dessutom 
måste man kanna till den personal som skall under
visas och vilka Ovriga hjålpmedel, som stå till buds 
i undervisningen. Detta år med andra ord forutsått
ningarna for att man rått skall kunna utnyttja filmen. 
På basis av en vårdering av dessa faktorer år det 
m6jligt att planera producerandet av en fullt tilfreds
stållande undervisningsfilm, åmnad att bli forståde av 
de man, for vilka den år avsedd och formedlad till 
dem på ett satt, som ger full råttvisa åt filmen som 
undervisningsmedium. 

En film kan vara tekniskt sett korrekt, men illa 
producerad, eller den kan ur pedagogisk synspunkt 
vara valgjord med hånsyn till de mer intelligenta i 
ett auditorium, men icke for personer med lagre skoL 
underbygnad. Filmen kan vara ypperlig pedagogiskt 
sett, men tekniskt sett svag eller tvårtom. I vissa fall 
kan god pedagogik plus gott tekniskt utforande spo
lieras genom dålig produktion. I många fall ha många 
meter film kastas bort på en hel serie inspelningar 
tack vare dåligt forberedelsesarbete. Den, som leder 
filmupptagningen, måste ha fullt klart for sig vad 
som skall tas. Man kan inte ge sig ut till sj6ss med 
en filmfotograf bara for att ta upp »några bra bilder.<( 

Nar man talar om undervisnings- eller instruktions
film, menas film som inbegriper en mångfalld amnen 
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och olika intressen. Vanligtvis menar man film av 
rent teknisk art eller en film med ett visst allmånt 
innehåll rOrande ett speciellt amne. Det kan t. ex. 
var.a en film, som framstallts for identifiering av far
tyg eller flygplan, en film beskrivande en kulspruta 
varvid de flesta bilderna ar tecknade, eller också kan 
det vara en film 1 som år mer populart Iagd och visar 
korta avsnitt r6rande tj3nsten ombord. 

Producerandet av varje slag av undervisningsfilm 
innefattar givetvis problem, som inte ar tillfinnandes 
hos andra filmer. Personer, som år synnerligen låm
pade for att producera en film av ett visst slag, kan 
helt misslyckas med en annan filmtyp. I de ameri
kanska undervisningsfilmerna f6rs6ker man alltid få 
in ett psykologiskt eller inspirerande forspel, som 
visar betydelsen av det som skall inlaras och dess 
plats i den totala krigf'Oringen. Det ligger mycket 
logik i detta. En man, som t. ex. skall undervisas i 
utkikstj3.nsten ombord, blir imponerad av huru viktig 
denna hans tj3nst år. 

Det kan i detta sammanhang vara av intresse att 
något ber6ra ljudfilmen kontra stumfilmen. I USA 

Udsnit af en Instruktionsfilm om udenlandske Minetyper. 
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anvåndes enbart ljudfilm fOr den militåra undervis
ningen och så sent som den'!) januari i år yttrndc vice 
verkstållande direktOren Theodore M. Switz i En
c>yc>JopPr:lfa Rri-t:mnk:1 Film!; i C:hlC'i:igo h] a fOljandP-: 
»Intresset for skolfilm år enormt i Europa. Man år 
livliga:!:il inile:s~eraU i England, men Uven Franltrike 
har visat ett kollossalt intresse fOr saken. FOr femten 
år sedan hade vi stora diskussioner i gång i USA om 
vilket som var biist, stumfilm eller ljudfilm, men nu 
har alla Overgått till ljudfilmen och insett dess stora 
betydelse for undervisningen.« Mr Oliver Bel11 chef 
fOr The British Filminstitute i London h611 i slutet 
av januari ett foredrag i Stockholm rOrande under
visningsfilm och berOrde hårvid ljud- och stumfilms
problemet. I England år man av den uppfattningen 
rOrande undervisningsfilmer i skolorna1 att fOr de 
mindre barnen går det mycket bra med stumfilmer, 
men i de hOgre klasserna passar det endast med 
ljudfilmer. 

Ovanstående torde vara nag fOr att påvisa att det 
ej långre <luger att fortfarand'e i det militåra anvånda 
sig av stumfilmer i undervisningen. Någon enstaka 
gång kan det var beråttigat och med mycket korta 
filmer. I Ovrigt bOr man helt gå in fOr undervisnings_ 
filmer med ljud. Det unga slåkte, som vi skall fostra 
år filmbitet. Det ar modernt i sitt tånkesått och det 
fordrar modern undervisning. Vill vi ernå en effektiv 
och samtidigt lustbetonad undervisning, måste vi an
vånda oss av moderna hjfilpmedel, icke gamla och 
forlegade. 

Med de erfarenheter, som gjorts i andra lander 
bctriiffnndc filmen och dcos ocrhOrda bctydcl6c fOr 
den militåra undervisningen, både vad det gå.Iler 
f'ffoktiviseringen av fOrsvaret som sådant, det effek
rtiva utnyttjandet av utbildnlngstiderna och den re11t 
ekonomiska vinning, som kan utvinnas av filmcn1 • 

måste man på det allra kraftigaste efterlysa och på
fordra en helt annan instållning till undervisningen 
per film ån vad som hittills varit fallet. Filmen kan 
verkligen hOja forsvarsmaktens effektivitet, icke minst 
i ett litet land med små resurser. Detta år av bety
delse inte minst av den anledningen att filmen inte 
enbart kan fors6rja sig sjfilv, utan åven i hOg grad 
återvinna viirden av håpnadsvii.ckande storleksord
ning. 

Vid allt arbete med undervisningsfilm måste man 
ha ett mål f6r Ogonen - planerandet, produktionen 
och distributionen av filmerna. Resten av arbetet, 
utfort av de mån, som inom fOrsvaret har band om 
den direkta utbildningen, skall ske med åndamål att 
utbilda personalen i fOrsvarets tjånst och med det 
målet i sikte, att utbildningen skall ske så effektivt 
som mOjligt och på kortast mOjliga tid. Slentrianmås
sigt tånkesått får ej lågga hinder i v8.gen fOr en 
rationalisering hårvidlag. 

Aldrig, och det år den springande punkten, har så 
många mån under det andra vårldskriget utbildats 
så snabbt och så viii i krigstjånst, som nu skett sedan 
undervisningsfilmen givits en så stor plats i utbild
ningsprogrammet. 

En DANSK Avis til DANSKE "Jenser" 

Bryggeriet STJERNEN 

Overalt i Landets Garnisoner er der Fynboer som vil blive 
glade for nl fon den store fyenske Avis tilsendt, - lmsk 
det, hvis De har Familie eller Venner i "Trøjen", Særlig 
Betydnin~ Ianr det naturligvis for de Soldater, der skal 
til Tyskland. Fyens Stiftslidende ordner med Glærls-

Forsendelses-Spørgsmllnf0t. '4 

f yens Stif tstidende 

* 
MEJ ERI ERN ES OG LANDBRUGETS 

U LYKKESFORSI KRI N G 
Øl og .Jdineralvande 

Gensidigt Selskab. Oprtttet 1898 

REVENTLOWSGAD E 14. KØB EN HAVN V. C 143S0 

Hovedkontor, Kolding 
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'De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 
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DANMARKS-PREMIERE 

Udenfor Porten til den fremmede By, 

Rigmor Huitfeldt som Alice Forster og Ernu ?\IIUiler 
som Joe Dinmore. 

for de lndkialdte 

Harriet Lehmann som Mrs. Batley. 

N aar dette læses, har Folk og Værn gjort et nyt 

Fremstød med en Lands-Tourne, der viser et 
her i Landet for første Gang opfØrt Stykke »De kom 

til en By« af den verdensberømte engelske Forfatter 

J. B. Priestley for Garnisonerne. 

Det giver ikke »Skæg og Ballade«, men det har 

været en stor Sukces blandt de engelske Soldater og 

har gaaet i en hel Sæson i London. Det er altsaa 

knald-moderne. De Problemer, det opruller for den 

tænkende Tilskuer, er det samme og gælder i alle 

Lande. Derfor vil Stykket sikkert heller ikke finde 

danske Soldater mindre vaagne og interesserede end 

de engelske. 

Til Orientering for hver enkelt Tilskuer vil der 

nogle Dage fØr hver Forestilling blive uddelt en kort 

Redegørelse for Stykkets Indhold, saaledes at ingen 

behøver at mØde uforberedt. - Og ber er foreløbig 

nogle Billeder fra Generalprøven i Helsingør. _ 
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GODT KAMMERATSKAB 
l!'ra 9. HataiUons b. Kompagni, Dron

ninglund, skriver Kommandoofficianten 
Sv. H. Kristensen og Fritidsudvalgets For
mand, Menig 617 Jeppesen, bl. a.: 

Egentlig havde man fra Kompagniets Side ikke paa_ 
tænkt at afholde Fest i denne Maaned paa Grund af 
de mange private og Foreningsarrangementer, der var 
truffet fra Befolkningens Side for Soldaternes Skyld. 
Men saa indtraf der under en Orlov et kedeligt Ulyk
kestilfælde, idet en af Kompagniets menige havde 
•eksperimenteret med noget Sprængstof, han havde 
fundet, med det Resultat, at han fik bortsprængt 3 
Fingre paa højre Haand samt fik læderet højre Side 
af Kroppen. Da den paagældende selv var Skyld i 
Ulykken, indsaa man straks, at der ikke kunde blive 
Tale om nogen Erstatning1 og Soldaterne besluttede saa 
at foretage en Indsamling til en Pengegave, der skulde 
bruges som en Førstehjælp, naar han blev rask igen. 
Man besluttede derfor at afholde en Fest for Kvarter
værterne i Dronninglund, og denne Gang lægge Fe
sten an paa at give Overskud. 

Man engagerede straks 3. Regiments Musikkorps 
paa 15 Mand, et kombineret Jazz- og Underholdnings
program blev fastlagt, og saa blev der udleveret Bil
letter til Kvarterværterne. Det blev ved Overrækkel
sen af Billetterne bemærket, at man havde tænkt at 
afholde en Pakkeauktion som et Led i Aftenens Un
derholdning, og at Overskuddet af denne skulde gaa 
til ovennævnte Soldat. Derfor bad man de Kvarter
værter, der kunde tænke sig at støtte det gode For
maal, om at medbringe en lille Pakke, der dog skulde 
have mindst I Krones Værdi, for ikke at komme ud 
for for store Bud paa værdiløse Ting. 

Man erfarede gennem de indkvarterede Soldater, at 
Kvarterværterne havde givet Ideen en god Modta
gelse og forberedte sig paa at modtage 50-75 Pakker. 

Men da Festen begyndte var der mødt ca. 600 Men
nesker,~ Soldaterne dog medregnet, og indleveret 210 
Pakker. Efter Underholdnil).gen, der modtages med 
vældigt Bifald, gik man saa over til Pakkeauktionen. 
Allerede Begyndelsen lovede godt. De fØrste Pakker 
indbragte alle 10 Kroner pr. Stk., og da man senere 

Snapshot af glade Soldater omkring et Kaffebord. 

paa Aftenen opgjorde Resultatet, viste det sig, at 
Auktionen havde givet et Overskud paa ca. 1150 Kr. 
Det maa i denne Forbindelse bemærkes, at Soldaterne 
hver havde givet 5 Kr. til Festen, for at denne kunde 
bære sig selv ved dette Tilskud, saaledes at Indtægten 
ved Programsalg og Auktion kunde gaa ubeskaaret til 
deres Kammerat. 

Man gik derefter ind i Restaurationen, hvor de 
fleste Soldater blev beværtet af deres Kvarterværter, 
og i Løbet af kort Tid begyndte Dansen. Musikken 
indledte denne Gang med 1 Times gammel Danse
musik af Hensyn til de ældre af Kvarterværterne. 
Derefter gik man over til den sædvanlige moderne 
Dansemusik. 

Da Regnskabet var gjort endeligt op, viste det sig, 
at man var i Stand til at indsætte 1200 Kr. paa en 
Bankbog til den saarede Soldat, og disse Penge blev 
derefter overrakt ham paa Viborg Garnisonssygehus. 

Den danske Censorgruppe 
i Hamborg 

Paa den tidligere Adolf Hitler Kaserne ved 
Rahlsta4t, 12 km uden for Hamborg, bor :for 
Tiden en dansk Censorgruppe bestaaende af 
ca. 600 Damer og Herrer samt en Admini
strationsgruppe p8.a ca. 150 frivillige Solda
ter under Kommando af Kaptajn K. C. Zeilau. 

Billedet viser Kaptajnens Inspicering af 
det fØrste Hold Soldater paa Københavns 
Banegaard umiddelbart fØr Afrejsen. 



Bn privat 
ØNSKEKONCERT 

Som <l.et kunde vente::: har dP.r vist sig en levende 
Interesse for de Soldater-Ønskekoncerter, som 

Statsradiofonien arrangerer i Forbindelse med »Folk 
og Værn«, og hver Dag strømmer det ind med Ønsker 
fra Soldaterne. Det er unægtelig Ønsker af den mest 
forskellige Art, strækkende sig lige fra »Basin Street 
Blues« til Klassikernes store Værker, bl. a. har en 
hel Del Soldater ønsket sig Tjaikofskijs Klaverkoncert 
i B-Moll. 

Nu er det jo saadan, at Motivet for, at man Ønsker 
sig et bestemt Musikstykke, ofte er det, at der knyt
ter sig bestemte Minder dertil. Det gælder maaske 
ogsaa for de Soldater, der har Ønsket sig B-Moll
Koncerten, men maaske er deres »Minder« dog ikke 
af en saa dramatisk Karakter som i denne Historie. 

Det drejer sig om en dansk Faldskærmsjæger, der 
under Krigen to Gange havde været paa Vej mod 
Danmark i Flyvemaskine for at blive smidt ned. Der 
havde imidlertid i begge Tilfælde vist sig daarlige 
Vejrforhold, og man havde maattet vende om. I 
Ventetiden, indtil det tredie Forsøg skulde finde Sted, 
beroligede Faldskærmsmanden sine Nerver ved bl.a. 
at gaa til Koncerter; og en Aften sad han i en Kon
certsal i London og lyttede til Tjaikofskijs skønne B
Moll-Koncert. Den greb ham meget stærkt; men midt 
i anden Sats er der pludselig een, der prikker ham 
i Ryggen og hvisker Besked om, at nu skal det være. 
Altsaa maatte han af Sted omgaaende; og faa Timer 
efter sad Faldskærmsmanden i en Flyvemaskine med 
Kurs mod Danmark. Men paa hele Turen over 
Nordsøen i den mørke Nat summede Klaverkoncertens 

BRITISKE KANTINER 
i Tyskland 

- og først efter at denl}e lille private Ønske-Koncert var over
staaet, gik Faldskærmsmanden i Gang med sine Opgaver. 

Strofer i Hovedet paa ham, og han ærgrede sig ikke 
saa lidt over, at han ikke havde faaet Slutningen med. 

Naa, et Sted over den jydske Hede sprang han saa 
ud i Mørket og befandt sig et Øjeblik efter i Sikker
hed under Modtagelsesg~ppens Beskyttelse. Næste 
Dag tog han Toget til København og gik omgaaende 
op til mig, hvor han med en Stædighed, der virkede 
ret ejendommelig, forlangte at hØre Slutningen af 
B-Moll-Koncerten. Jeg havde den imidlertid ikke, 
men maatte ud og støve den op næste Formiddag. 
Og fØrst efter at denne lille private Ønskekoncert var 
overStaaet, gik Faldskærmsmanden i Gang med at 
!Øse sine Opgaver. 

Senere blev han iØvrigt nappet af Gestapo, men 
slap fri igen. Og fØr han derefter rejste til Sverige, 
havde vi en Afskedsfest for ham, hvor B-Moll-Kon
certen naturligvis igen var Aftenens Hovedpunkt. 

Men da Kapitulationsmeddelelsen nogen Tid efter 
indlØb i Radioen, stillede jeg ind paa Sverige for at 
høre, om de ogsaa havde faaet den der, og det fØrste, 
jeg hØrte, var Klaverkoncerten i B-Moll. - Saa det er 
ikke saa underligt, at det Stykke Musik rummer sær
lige Minder for mig. 

En Delegation fra Krigsministeriet og »Folk og 
Værn« har fomylig været i England og Tyskland for 
at studere den Service, der ydes de engelske Soldater 
i Udlandet. Billederne nedenfor er fra en engelsk 
»Kantine« i Tyskland. Den er indrettet som en »Klub« 
i dertil rekvirerede Lokaliteter. 
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ET CHOCK 

,/lf E. Scher11i11g 

Jeg gled for 
en Tid 
bort fra denne 
Verden, 

F orleden oplevede jeg mit Livs mærkeligste Øje
blik. Jeg fik en Støvle i Hov'edet under Fodbold 

- Støvlen sad paa Kompagniets bedste Spiller, saa 
der var ret godt Sving i den. - Saa gled jeg for en 
kort Tid bort fra denne Verden - og Episoder fra 
min Rekruttid passerede Revy i min Hjerne. - Men 
ak! I omvEmrlt. R.ækkP-fØlgP-

Det begyndte ved min Hjemsendelse. Da Kaptajnen 
havde sagt: »Som civil. Træd af!«, traadte jeg paa 
igen, og da jeg havde afleveret min Udrustning, stod 
jeg i Kasernegaarden med hele min Oppakning og en 
grusom Bunke Tømmermænd. Jeg stod op, hvorefter 
jeg sov sødeligt, til jeg gik i Seng - ikke helt ædru. 

Baglæns gik jeg til en Restaurant, hvor Tjeneren 
hældte Puddimut fra vores Glas paa flere Flasker, 
som han kom med - og vi blev mere og mere ædru. 
Jeg kunde da paa det Tidspunkt huske, at vi var ude 
at fejre vores sidste Aften som Soldater. Da Tjeneren 
gik med den fØrste Flaske bakkede vi over paa en 
anden Restaurant, hvor vi betalte Regningen og ærlig 
talt var godt mætte. Men efterhaanden som vi med 
Gaflen trak Smørrebrød ud af Munden og Snapsen 
kom i Glassene og derefter i Flasken, blev vi mere og 
mere Sultne, bestilte SmØrrebrØd og kom. 

Jeg oplevede ogsaa en Tur paa Skydebanen - bag
læns - 8 km. Da vi kom derud, afladede vi Gevær, 
faldt op, og efterhaanden som Hylstrene røg op i 
Geværet, lØd der et Knald, og et Projektil fo'r ind 
gennem Mundingen - Geværet var ladt. 

Det var værre med Reky !geværskydningen - for 
det gik vel nok stærkt. Med Lynets Hast kom Projek-

Ra.dioudsendelse1~:ne 

ForelØbig er vore »store« Radioudsendelser sket fra 
København, Viborg og Næstved, og alle Steder 

fortalte Bifaldet om en solid Sukces. I København 
fandt Udsendelsen Sted i Statsradiofoniens ny, pragt
fulde Studie, hvis 1100 Siddepladser var fyldt af et 
levende interesseret Publikum med Forsvarsministe
ren i Spidsen. I Viborg var Viborghallen og i Næstved 
den store Gymnastiksal, Byens største Lokale, fyldt, 
og begge Steder havde Garnisonen gjort et stort Ar 
bejde for at gøre Arrangementet saa godt og festligt 
som muligt. - Det var ogsaa lykkedes, og Resultatet 
af de fælles Anstrengelser blev to virkelig store Afte-
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tilerne baglæns farende mod mig - men til alt Held 
ramte de alle Mundingen og forsvandt, samtidig med, 
at alle Hylstrene smuttede ind i Geværet - og jeg 
kunde sætte et fyldt Magasin paa. 

Paa Idrætspladsen, som jeg nylig havde forladt saa 
hr:at, v:.:ir ilet hPlt o:nlt. Spyd@nlil rØ[J ind i Ho.o.nden 
paa os, og Kuglerne til Kuglestød kom tunge op fra 
Jorden og lagde sig i Haanden. Hver Gang jeg spar
kede til Fodbolden kom den og lagde sig for min 
Støvlesnude - for ikke at tale om noget saa anstren
gende som 100 m baglæns LØb paa 11.4 - utroligt -
ikke sandt? Det var da godt, at der ikke var Styrte
bad, for saa var vi gaaet vaade i det - og kommet 
tørre ud - og det havde jeg ikke holdt til. 

Hvad der bedrøvede mig mest at se - som gammel 
Soldat - var Eksercitsen. Til at begynde med, gik det 
fint. Vi eksercerede i Kompagni og Deling, men saa 
gik det gradvis tilbage, og vi maatte ud i Troppe, 
hvad det selvfølgelig ikke blev bedre af. Til sidst blev 
det saa umuligt, at vi kun kunde staa »Ret« og »Rør<< 
med Geværet til Kommando af en hæs Underkorporal, 
men hans Stemme blev dog bedre til Indkaldelsen, 
hvor hans Stemme var helt normal - bortset fra, at 
han var fra Bornholm. 

Jeg naaede lige at se os f.aa Udrustningen af og 
glade gaa baglæns ud af Kasernegaarden - en haab
lØs civil og let bedugget Skare. 

Saa kom jeg pludselig igen til Bevidsthed og stir
rede lige ind i Oversergentens Ansigt -

- og det var saa sandelig ingen Drøm! 

Med Lynets Hast 
kom Projektilerne 
farende imod mig. 

ner med en Stemning, der bevirkede, at Festen fort
sattes langt ud over Udsendelsestiden, til lige stor 
Glæde for Publikum og de optrædende, der nu sup
pleredes med adskillige Soldater, som ikke var kom
met med i første Omgang. 

Apropos Soldaternes Deltagelse i de optrædendes 
Rækker: Et Fritidsudvalg har anket over, at denne 
ikke er stor nok, saaledes at man i nogen Grad savner 
det Særpræg, som kun Soldaterne selv kan give disse 
Udsendelser - og det kan vi godt skrive under paa. 

Men Forholdet er det, at fØr hver eneste Udsendelse 
giver vi alle Soldater i Garnisonen Lejlighed til 
at blive prøvet af ingen ringere end Redaktør La
waetz fra Statsradiofonien, og hans Dom - han maa 
jo tillige tage Hensyn til, at hele Landet skal hØre 



paa det - kan vi vist være enige om at acceptere. 
For al bh.hage til, at Savnet ufhjælpca, vil vi be
stræbe os for at faa Sted og Tidspunkt for Udsen
dr.?lr;f'-rn0 foi:;tfagt 5;::u1 tirlligt o~ Prøverne afholdt saa 
SPnt 9,om muligt, saaledes at der kan blive god Tid til 
aL »tiænc,t. Der er ikke fma meget Rn1g for Ork0str@, 
Trioer o. s. v. - de »falder igennem« overfor Teddy 
Petersens Ensemble, og ham kan vi ikke undvære. 
Derimod er der god Brug f. Eks. for Viser, Historier 
og Sketches fra Kaserne, Øvelse og Soldaterliv. Men 
husk stadig paa, at hele Landet skal hØre paa dem. 

Derfor vil det sikkert ofte være klogt at tale med 
Deres Chef eller Falle- og Værn-Officeren om Deres 
Ideer. Eventuelt kan De saa faa Hjælp herfra til 
f:, Eks. at engagere en lokal Forfatter til at skrive 
Sketchen. ForelØbig søger vi at gennemføre en Ud
sendelse i Esbjerg den 27. Marts og i Odense den 
24. April. 

SNAP-SHOT 
Billede 1: De nye engelske Vaaben til Tysklands-Divisionen er nu 
begyndt at komme, og der trænes flittigt med dem, saaledes som 
Billedet paa Forsiden viser. Imedens gaar Livet sin Gang rundt 
om i Garnisonerne, og de gæve Orlogsgaster kan glæde sig over 
nogle, vistnok oprihdeligt tyske, Filtstøvler med Træbunde, som 
l\iarinen har været saa heldig at faa fat i, De er, som det frem
gaar af Billedet, ikke kønne - men dejlig varme. 

(Foto: Carl Østen) 

Billede 2: Paa Langelandsgades Kaserne i Aarhus møder en lille 
5 Aars Dreng hver Dag for at hjælpe Skildvagten. Her ses de 

begge. (Foto: Ht. 197/45 Bloch) 
l 

Billede 3: Tjenesten kan være haard nok foruden Intelligensprøver. 
(Foto: Ht. 197/45 Bloch) 

2 3 
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- Naa, 64, skal vi have Eksercits ellel' 
Solbad? 

- Eksercits, Hr. Lojt?tant! 
- Saa knap den øverste· Knap! 

(Bornholms Tidende) 

* 

- Hvad er det for en Idiot, der har 
sat Dem pas Post her? 

- Obersten, Hr. Løjtnant. 
- Ja saa, ser vi det, bmm. Saa bliver 

De staiiende, men det er fire Dages 
Arrest for at have kaldt Obersten for 
en· Idiot. 

(Fyns Tidende) 

* 

Anmoder om fem Dages ekstra Orlov. 
Har lige mødt en Engel,· telegraferede 
en Soldat til sin Foresatte. 

Svaret løtl: »Bevilges to Dage til at 
komme ned paa Jorden.« 

(Næstved Avis) 
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Konduite. 
Kender De Historien om »66«, der var 

ved at blive træt af at være Soldat? 
En Dag meldte han sig hos Militær

lægen og forklarede, at hans Øjne plud
selig var blevet daarlige. Alting stod 
som i en Taage for ham, og det var 
meget svært for ham at orientere sig 
paa Øvelserne. 

- Ja saa, sagde Lægen, sæt Dem paa· 
den Stol her. 

- Hvad for en Stol? spurgte 66, 
Lægen hjalp 66 tilrette paa Stolen. 
- Læs Bogstaverne paa Tavlen henne 

paa Væggen. 
- Hvad for en Tavle? sagde 66, 
- Hm, sagde Lægen, det ser jo ikke 

saa godt ud. Kom igen i Morgen, saa 
maa vi undersøge Dem nærmere. 

Om Aftenen gik 66 i Biografen, og da 
han skulde til at sætte sig, opdagede 
han, at Lægen sad paa Pladsen ved Si
den af - men 66 bøjede sig forsigtigt 
hen mod en Herre foran, klappede ham 
paa Skulderen og sagde: 

- Undskyld, men vil den Herre være 
saa rar at sige mig, om denne Bus gaar 
til Gladsaxe? 

(Nationaltidende) 

* 
Lapperne. 

Det er i Efteraaret 1924. Alle de gamle 
Mænner ved Kompagniet er indkaldt til 
Øvelsen, 66 ogsaa. Han er en gemytlig 
Svend og kommer lige fra Valsen. En 
Dag under Hvilen har han anbragt sig 
bag et Hegn og trukket Tøjet af - og
saa Skjorten, som han ivrigt gennemser. 

Obersten kommer tilfældigt ridende 
forbi, holder forbavset Hesten an og 
siger: 

- Hvad laver De der, 66? 
66 retter sig op og siger lakonisk: 
- Fanger Lopper, Hr. Oberst! 
Obersten, der er som en Fader for' sine 

Tropper, trækker Pungen op, stikker 66 
en Daler og siger: 

- Køb hellere en ny Skjorte, 66; det 
andet er vist for haabløst. 

Obersten rider videre. 
Men 72, der har lange Øren, vejrer 

straks en ,Chance. Han skynder sig 
bort og anbringer sig ligeledes bag et 
Hegn, som Obersten maa Passere, 

Scenen gentager sig, Obersten holder 
Hesten an og siger: 

- Hvad laver De, 72? 
72, der allerede regner Daleren for 

sin, retter sig op og siger: 
- Søger efter Lopper, Hr. Oberst! 
- Naa, det gør De! siger Obersten 

leende, idet han sætter Hesten i Gang, 
gaa saa hen til 66; der er nok af dem! 

(Pioneren) 

- Naar jeg nu bare kunde være sik
ker paa, at det er mig selv, hun elsker" 
og det ikke er Uniformen, hun er faldet 
for •.• 

(Aarhuus Stiftstidende) 

* 

DRAMA 
Første Akt: Soldaten og hans Løn. 
Anden Akt: Soldaten og hans Løn og 

hans Pige. 
Tredie Akt: Soldaten og hans Pige. 
Fjerde Akt: Soldaten. 

(Aftenbladet) 

* 

Herhjemme ønskes Soldater, 
som interesserer sig for Kort, 
Dans og Børn. 

- Naa, lille Lise, hvad mener du saa 
om at ta• et Slag Sorteper med Onkel 67? 

(J"yllandsposten) 
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9.APRIL 
6 Aarsdagen for d. 9. April 1940, den mest skæbne

svangre Dag i det danske Folks Historie, er 
forestaaende, og der vil utvivlsomt Landet over blive 
truffet Forberedelser til at give denne Aarsdag et 
smukt og værdigt Forløb. Ogsaa Hæren vil hØjtide
ligholde Dagen og mindes sine Faldne. 

Om de Forhold, der førte til, at den tyske Besæt
telse af Danmark kunde finde Sted, om selve Over
faldet, om de 5 Aar under tysk Aag, om Aarsag og 
om Skyld er der talt og skrevet meget, og vi vil ikke 
ved denne Lejlighed komme ind paa alt dette. Fejl 
blev visselig begaaet, men Hærens Loyalitet og Pligt
troskab kunde ikke drages i Tvivl. Alle Afdelinger var 
rede til at gøre deres Pligt over for Konge og Fædre
land, og de viste det, hvad enten det blev dem for
undt at kæmpe mod Fjenderne, der strømmede ind 
over vort Land, eller de maatte lide den Tort at 
strække Vaaben uden at have kæmpet, fordi de fik 
Ordre dertil. 

Trods MØrket, der lagde sig tungt over Danmark 
den 9. April, saa vi Befalingsmænd, der deltog i Be
givenhederne, og vel ogsaa adskillige andre uden for 
vor Kreds, Lys forude, og der vaktes i vore Sind en 
Tro paa, at vort Fædrelands Skæbne ikke var afgjort 
med det forfærdelige, der var overgaaet det denne 
Dag. 

Det var den danske Ungdom, der gav os Haabet 
og Troen. Vi saa hin Aprilmorgen, at vor Ungdom 
satte sine Idealer og sine Pligter hØjere end Livet, vi 
saa, at Aanden fra Dybbøl endnu levede i den danske 
Soldat. 

De mange Aars trange Kaar for Hæren havde ikke 
magtet at rokke ved Hærens rette Disciplin, Hjertets 
og Sindets Disciplin - Viljen til at gøre det, der 
fØles som en Pligt, uden Hensyn til, hvad det kan 
komme til at koste. 

H ærens Afdelinger i Grænseomraadet var allerede 
den 8. April om Eftermiddagen forberedt paa, 

at et tysk Angreb kunde komme naar som helst, og 

Af Oberstløjtnant Hinlz. Søgaard 

enhver Befalingsmand og Menig var sat ind i Situa
tionen. Man var klar over, at der ikke kunde ventes 
væsentlig Støtte nordfra, og at Forholdene for en 
Kamp vilde blive yderst ugunstige, men alligevel 
gnistrede de unge Soldater af Energi og Kampmod 
og var ivrige efter at naa ud i de Stillinger, hvor 
de skulde kæmpe deres første Kamp - og maaske 
deres sidste. Alvor prægede dem, det er vist, men 
Frygt sporedes ikke. De vilde, saa vidt deres Evner 
strakte, værge Sønderjyllands Jord, der gennem Aar
hundreder var vædet af Forfædres Blod. 

Og de viste det den 9. April om Morgenen ved 
overalt, hvor de tyske Tropper rykkede frem, tappert 
og hæderligt at yde Modstand. 

Selv om det krigshistorisk set kun kom til at dreje 
sig om ubetydelige, spredte Kamphandlinger, vil den 
danske Hær ikke glemme Træfningerne ved Hokke
rup, Lundtoftbjerg, Bjergskov, Bredevad, Nord for 
TØnder, samt ved Aabenraa og SlotsmØllen i Ha
derslev. 

·X-

I de'n tidlige Foraarsmorgen, netop da Solen begyndte 
at farve den Østlige Himmel rØd, indlededes Kam

pen i Grænselandet. Først kom Flyverne, saa Panser
trapperne. Skydningen begyndte ved Lundtoftbjerg, 
fØrst spredt, saa tiltagende og snart bragende lØs 
som et Uvejr. Kort efter kom Maskinkanonerne og 
Rekylgeværerne ved Hokkerup med. Det virkede ube
skrivelig betagende at vide, at det var de smaa Styr
ker, som vi kort i Forvejen havde taget Afsked med, 
der nu bØd den overmægtige Fjende Trods. 

Senere blev der Lejlighed til at se Kampen paa 
nærmeste Hold. Roligt og uden Frygt kæmpede den 
danske Soldat. Trods den fortvivlede Situation maatte 
vi Befalingsmænd fØle Glæde og Stolthed ved at over
være vore Folks Ilddaab. SkØnt en Regn af Projek
tiler slog ned om df'm, fortsatte de roligt Skydningen 
som under daglig Øvelse, saa længe der var Mulig
hed for at opnaa et Resultat. 

Ogsaa udenfor SØnderjylland satte danske Styrker 
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sig til Modværge over for de tyske Tropper, hvor det 
var muligt, indtil Kongens og Regeringens Ordre om, 
at Modstanden skulde ophØre, indtraf. Gardens Kamp 
pao Amalienborg Slotapla<la under meget ugunstige 
Forhold gav et smukt Vidnesbyrd om denne Afde
lmgs Motl og Pligf.følelse. 

* 
I de Beretninger, som Befalingsmænd og Menige 

umiddelbart efter den 9. April skrev om deres 
Oplevelser paa denne tunge Dag, har de gennem
gaaende paa en yderst nØgtern og beskeden Maade 
fremstillet deres egne Handlinger - om Selvros er 
der ikke Tale. Netop dette er karakteristisk for den 
danske Soldat, han betragter det som en Selvfølge at 
gøre sin Pligt over for Konge og Fædreland og over 
for den Hær, han tilhØrer. Hans Reaktion, da For
budet mod at fortsætte Kampen kom, er ogsaa beteg
nende - trods Kampens HaablØshed Ønskede han at 
fortsætte; det fØltes som en Forsmædelse at skulle 
give op. 

• STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING 
Ældst - Størst - Stafsgaranferef 

Havnegade 2 3 . København K , Central 608 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ...Mineralvande 

Indreg, Vflremærke 

PAPIRHANDEL 
BOGTRYKKERI 
BOGHANDEL 

N. Ola.f' Møller 
Freilerikoborggaile 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 
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Hæren har Grund til at være tilfreds med sit Sol
datermateriale, og den er det ogsaa. Gennem de tran
ge Aar mellem de to Verdenskrige har den Tilfreds
atillelae, som. Arbejdet med Ungdommen ga.v, holdt 
Modet og Haabet oppe hos Befalingsmændene og 
gjort (let mullgt for dem at fortsætte deres lferning 
med samme Pligttroskab og Loyalitet, som altid har 
været raadende inden for den danske Hær. 

* 

Alle Danske vil den 9. April i Taknemmelighed min
des de unge Soldater, som trods utilstedelige Kaar 

for 6 Aar siden uden Betænkning satte deres Liv ind 
for Forsvaret af deres Fædreland, og vil i dyb Ær
bØdighed blotte Hovedet for dem, der gav deres Liv. 
Vi ved, at de ikke har ofret det forgæves. Deres DØd 
vil mane vort Slægtled og kommende 'Slægter til at 
skabe et bedre Værn for Danmark og gunstigere Be
tingelser for deh Ungdom, der fremtidig skal ind
træde i Hæren. 

C. S. FORESTER 

KONVOJ TIL MALTA 
Hornblower-Bøgernes Forfatter har 
skrevet en spændende Marine-Roman 
fra den anden Verdenskrig om en 
Træfning i Middelhavet, der faar ver-

denshistorisk Betydning. 

Første Oplag 

15.000 
191 Sider Kr. 4.75 

JESPERSEN OG PIO 



C. P. 0. CHRISTIANSCN 

Værnenes 
Demokratisering 

Fra den landskendte Højskoleforstander paa 
Frederiksborg Højskole, C. P, 0, Christiansen, 
hvis glødende Interesse for vort Forsvar altid 
er rede til Handling som til Diskussion, har vi 
modtaget dette interessante Indlæg. Vi offent
liggør det med Glæde, selv om vi ikke paa alle 
Punkter er enige med Højskoleforstanderen. Sol
dateruddannelse er f. Eks. ikke noget, der kun 
foregaar i »Timerne«, men ogsaa under det al-

Da det er fØrste Gang, der vil skrives en Artikel 
med denne Overskrift siden 5. Maj, den største af 
alle Skæringsdage, maa det, der skrives, faa Karakter 
af et Opgør med Krigsaarenes Tilnærmelser mellem 
Højskolen og »Folk og Værn« og med hvad der nu 
bØr indfries af de den Gang givne LØfter. Tiden 
fra 9. _April til 5. Maj var de store Forsætters Tid, 
Efter 5. Maj maa der handles i disse Forsætters Aand, 
hvis ikke baade Højskolen og »Folk og Værn« skal 
»tabe sit Ansigt«! Om vi lider Nederlag i vore Be
stræbelser afhænger af andre og større Magter, da 
vi begge kun er en lille Flok indenfor Folket og 
Hæren, men Bestræbelserne maa træde kraftigt frem, 
og Kravene, vi stiller i Fællesskab, maa formuleres, 
saa man forstaar, at vi er Mænd af Alvor. 

Hvad der skete under Besættelsen. 

Der skete under Besættelsen fØlgende fire Ting: 
1. Selv Gadens Drenge, der i Augustdagene 1914 

raabte »Krigsdjævle« efter os indkaldte - en person
lig Erindring fra Amaliegade, hvor 'tyske og danske 
Projektiler krydsedes den 9. April - forstaar nu, at 

Højskoleforstander C. P. 0. Christiansen. 

mindelige Kaserneliv hele Døgnet rundt, derfor 
er en Soldat egentlig aldrig »aftraadt« som Sol
dat. Med Hensyn til Tilladelse til at danne 
politiske og andre Foreninger paa Kasernen 
synes vi endvidere, at det vil være naturligere 
og mere praktisk for Soldaterne at melde sig ind 
i de lokale Foreninger. Endelig maa det huskes, 
at den nuværende danske Befalingsmandsordning 
ikke hal' noget Sidestykke i andre Hære. 

Hær og Flaade skal have en hØi Plads i det danske 
Folk, at vi fØr har behandlet Officerer og Mandskab 
paa det taabeligste i lønmæssig Henseende, rn. H. t. 
Udrustning og alt. Vi forstaar, at Hær og Flaade bØr 
have en lignende Plads i Folkets Midte som Schweiz 
i Aarhundreder har tildelt sin Militshær. 

2. Vi forstaar i Fortsættelse deraf, at det er af 
yderste Betydning, at hver dansk Mand er vaabenøvet, 
saa at han i givet Fald kan optage en underjordisk 
Sabotagekamp og paatage sig Tilintetgørelsen af Stik
kere og Landsforrædere efter Domfældelse af rette 
vedkommende. Mange af os Ønsker derfor en vældig 
Opblomstring af Skyttebevægelsen baade i Gymna
sier, i Højskoler og i frivillige Foreninger, resulte
rende i en Hjemmeværnsordning - helt obligatorisk 
som et Led i Danmarks nationale Forsvar, og vi for
staar ikke den Iver for Vaabenaflevering, som er 
fremme i Danmark og Norge. »Hver Mand sit Vaa
ben<l er vort Ideal, ja, helst hver Mand en Mester
skytte. En Skoling i personligt og nationalt Fonvar 
er vort Maal i Fortsættelse af Frihedskampen og med 
Frihedskampens Mænd fra »Churchillklubben«s 
Drenge til Tom som Forbillede for den opvoksende 
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S];pgt, mPd fkhwPi7-'s MilH•:mr<lning ,;om ForhillP<lP 
for vort hele Forsvarsvæsen. 

3. Vi forstod under Besættelsen og forstaar frem
<lPlPs, ;:it Forsvarskampen stiller saa uhyn~ Krav til 
RPfalingi.m:Pn<l OJ{ Mnnrhkah om rlPn <;tort t::P-nkPligP 
Dygtighed og den størst tænkelige Viscipiin, at v1 
skal og maa have nogle af Nationens allerbedste 
Mænd ind i Befalingsmandskorpset, og at vi maa 
lystre dem aldeles ubetinget - noget, der falder os 
menige lettere, jo betydeligere vore Befalingsmænd 
er. Alt bør derfor gøres for at faa de bedst mulige 
Mænd ind i Hæren og for at faa dem adlydt af 
Mandskabet paa det mest ubetingede. Enhver Tanke 
om at slække paa Disciplinen eller Mandstugten, for 
at bruge et godt, dansk Ord, er derfor taget af Dags
ordenen. Iagttagelser fra den engelske, amerikanske 
og - russiske Hær gaar i samme Retning. 

4. Samtidig er der gennem os alle gaaet en demo
kratisk BØlge, der har oprejst os som Enkeltmænd, 
som selvbestemmende Personligheder, som Korps- og 
klassebevidste Mennesker, der kræver Respekt for 
vor Krop - »habeas - Corpus« kalder Englænderne 
det, - og for vor Ære, saa vi ikke taaler personlig 
Forulempning, Skældsord eller Mishandling, for vor 
Ret til, netop i Soldatertiden, at behandles som frie 
og ligeberettigede Borgere med Ret til frit at drØfte 
vore egne Forhold og frit at udvikle vore politiske 
og sociale Særmeninger - den vigtigste Ret i det 
vesterlandsk-demokratiske Samfund. 

Dette er fire Hovedpunkter i Folkets Udvikling i 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 
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rlP fpm RPn;:p-1:tP]sPs<lar, og vil VrPrnPnP skahP Kon
takt mellem Folk og Værn, maa de fremtidige For
hold mellem Befalingsmænd og Mandskab bygges paa 
denne Grund. - Ellers brister den Alliance, som en 
R.::P-kkP F'olkPhØjskoln Pr gaaPt inrl for 

Det, der nu bør ske! 

De to fØrste Punkter: den nye Forstaaelse af For
svarsmagten og den nye Vilje til Selvforsvar, til Vaa
benvilje, vil blive Baggrunden for Forsvarsbedatten, 
der snart vil blive aabnet. De sidste to Punkter, der 
kun tilsyneladende er modstridende, Kravet om 
Mandstugtens Ubetingethed -0g om Demokratiserin
gens Indførelse i Hæren, vil blive Hovedpunkter 
den Nyordning, vi maa gaa ind for i Hæren selv. 

Man har paastaaet, at Foreningen af Mandstugt i 
Tjenesten og et demokratisk Forhold mellem Officer 
og Menig kan bestaa i England med den store Selv
disciplin, med den Respekt for Overklassen og Em
bedsmænd, som her kan forenes med den mest natur
lige Omgangsform. I Danmark derimod vil Frater
nisering udenfor Tjenestetiden mellem Befalingsmænd 
og Mandskab fØre til Ulydighed og Uforskammethed 
i Tjenestetiden. Nu, da der er knyttet utallige Baand 
mellem England og Danmark, og der har aabnet sig 
en Afgrund mellem Danmark og Preussen-Tyskland, 
nu, da vi har Montgomeryhuer, engelske Uniformer, 
engelske V.aaben og engelske og russiske demokrati
ske Menneskeidealer, maa vi gaa engelske Veje og 

Som Kunde i Handelsbanken 

nyder De Fordel af vore sag

kyndige og erfarne Raad i 

ethvert Bankanliggende 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og Kontorer over 

hele Danmark 



»Folk og Værn maa udarbejde et Program, hvoraf 
jeg ser tre Punkter ganske klart for mig, og det 
fjerde, det mindre vigtige, Uklart. Det fjerde er et 
internt Hærspørgsmaal at overordentlig Betydning tor 
Befalingsmandskorpsets Rekrutering, nemlig Sam
mensmeltningen af Officiantkorpset og Officerskorp
set til een Enhed med glidende Overgange - de fØr
ste tre Prmkter vedkommer det indkaldte Mandskab 
direkte og kan straks gennemføres. 

Fire Reformforslag. 

1. Hæren maa gaa samme Vej som Statens Embeds
værk, Administrationen og Kirken, d. v. s. den maa 
anerkende Mandskabets Ret til gennem valgte Mænd 
at gøre sine Synspunkter gældende. Ikke at Befa
lingsmænd skal vælges nedefra som Sogneraads- og 
Amtsr.aadsmedlemmer, som Borgmestre og Lærere og 
Præster. Officerskorpsets autokratiske Opbygning 
ovenfra er urørligt, men de TillØb til en Tillidsmands
institution, som er gjort gennem valgte »Talsmænd«, 
maa udvikles videre. Hvert Kompagni sin »Tillids
m-and<<, de fem Tillidsmænd i Bataillonen maa danne 
et »TiWdsraad«, og sammen med Officerer, der vælges 
af Tillidsraadet eller af Officerskorpset maa det danne 
et »Fo1·bindelsesraad«, der gØr Mandskabets Synspunk
ter gældende i en lang Række Forhold, der ikke 
vedrører den egentlige militære Mandstugt, men Lejr
livet i Almindelighed, Kosthold, Indkvarteringsfor
hold, Forurettelser o. s. v. 

2. Hæren maa gaa samme Vej som engelske Gym
nasie1· og danske Højskoler og tillade Oprettelsen af 
,>Undervisnings- og Underholdningsraad<<, maaske kal
det ))Fritids1·aad«, valgte af Bataillonens Mandskab til 
at ordne Aftenskoleundervisning, Spo:rtsarrangemen
ter, Biblioteksforhold, Musik- og Filmsaftener, Skue
spiller- og Oplæseroptræden i de mange Aftener, den 
forlængede Tjenestetid vil medfØre. Disse Fritidsraads 
Medlemmer maa efter min Opfattelse vælges baade 
blandt Mandskabet og Bataillonens Befalingsmænd, 
f. Eks. 4 Menige og 2 Officerer, bl. a. af den Grund, 
at der skal disponeres over Bataillonens hertil be
stemte Midler, Lokaler o. s. v. At Officererne her 
kommer paa Valg er for mig et overmaade vigtigt 
Punkt, som jeg ogsaa i Tilfælde af Modstand fra 
Officersside maa fastholde, som væsentligt om Mand
skab og Officerskorps skal komme i Kontakt. 

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf4t,rø 
Guldtrækkeriet 

3. Hæren maa gaa samme Vej som det borgerlige 
Samfund og tillade fuld Foreningsfrihed i Mandska
bets Fritid. Mandskabet maa, saa snart det er »af
traadi«, genindtræde i deres grundlovshjemlede Jfr1-
tidsrettigheder, d. v. s. de maa have Lov iil at danne 
politiske og upolitiske Foreninger og paa hvPr Belæg
ningsstue, Samlingsstuer, Spisesale, Exercerpladser, 
Gymnastiksale overladt til fri Benyttelse. Er de 
KFUMcre, KUerc, VUcre, RUcrc, DSUcre eller 
DKSere fØr de blev Soldater, maa de fortsætte der
med under Indkaldelsen og har Adgang til lukkede 
PartimØder. Bataillonens Tilladelse maa, mener jeg, 
indhentes til offentlige MØder, MØder, hvortil alle 
Kammerater indbydes. 

- Saa radikale, som disse 3 Forslag er, forstaar 
jeg, at det vil være rigtigt at prøve sig frem, sam 
man m. H. t. de moderne Skoletanker har gjort i 
Kommuneskolen, d. v. s. Forslagene prøves i en enkelt 
Bataillon i et Par Aar, medens de andre fortsætter 
som før, naturligvis en Bataillon, hvis Officerskorps 
er interesseret i Hærens Demokratisering. Det kunde 
maaske tænkes, at vedkommende Bataillon fik tildelt 
Officerer og Officianter, der i særlig Grad magtede 
at forene streng Disciplin med Evne til paa - engelsk 
Vis at omgaas Mandskab i Fritiden, og som var stærkt 
interesseret i F·olkeoplysning og Sportsliv. 

* 

- Angaaende det Skel, den danske Hær oprethol
der mellem Officersko1·pset og Officiantkorpset og som 
er fuldstændig utænkeligt i alle andre Enhedsstater, 
skal jeg kun udtale, at det for det meste afgjort 
strider mod enhver moderne demokratisk Tankegang. 
Jeg tror, det er Kilden til mange Misfor~10ld i Hæren 
baade af ydre og af psykologisk Art, og jeg vilde 
Ønske, at )>J:!'olk og Værn« ogsaa her krævede en gen
nemgribende Reform, d. v. s. selv fremsatte et Re
formforslag, der omfatter alle de her omtalte 4 Punk
ter, og krævede det behandlet af en »Kommission 
angaaende Hærens Demokratisering«. Blev denne 
sammenSat af Officerer, Officianter, ledende Mænd 
i den politiske Oplysning, i Folkeoplysningen og i 
Folkeidrættens Tjeneste tror jeg, der kunde komme 
Gang i Sagerne. Forhandlingsgrrmdlaget skulde -
mener jeg - udarbejdes af »Folk og Værn«, der 
længst og mest fremgangsrigt har arbejdet med disse 
Problemer. 

ili, 
!rli! KØBENHAVNS MUSIKFORLAG A/s 

Musikforlag. Koncertdirektion. K1Jnstnerb11rea1t 

Gothersgade 8 C. Baron Boltens Gaard . København K 
Central 11035° . Palæ 7556 . Palæ 1258 

Bureauchef Max Bilczing. 
Mrdlrm af "l'orrningrn af Kunsm<'rhnrraurr i Danmark". 

SOLISTER , FOREDRAG, ORKESTRE 
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Ogsaa en Fonn for Opvask. 

11.~ Udrkutne~e I ENGLAND 
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Fra den danske Styrke til 
Uddannelse i England har vi 
faaet mange Breve, baade 
om Elevernes Orlov, som 
Folk og Værn hjalp med til 
at financiere, for at Udbyttet 
kunde blive det bedst mu
lige, og om det daglige Ar
bejde. 
Her er 5 Billeder med de 
Bemærkninger, som Foto
grafen har knyttet til dem. 

1 Apropos Sultestrejke! -
Her er der ikke Kul nok 
til mere end eet Hold varmt 
Vand til hele Skolen. Re
sultat: 600 Mand vasker 
ved Udgangen deres Spise
grej er i samme Bassin 
og tænker ikke paa at 
strejke! 

2 Striks Orden og Paa
klædning, SP dig i Spej]Pt, 
intlen tlu gaar utl. Er <ler 
den mindste Smule i Vejen, 
sender Vagten dig Øjeblik-

Er du den fuldendte Cadet? kelig tilbage igen. 



Drill med Sergeant »Tiger«. 

Sergeant »Tiger« him self. - Irish Guard, 

3 Navnet »Tiger« har han ikke faaet tilfældigt. Kunde 
man bare sende et Lydbillede hjem i Stedet for et 
Billede. N.B. Stokken er ikke en almindelig Spadsere
stok, men en speciel Stok, som bæres af alle Ekser
citssergenter og er indrettet som et Favnemaal, saa
ledes at han med Stokken til enhver Tid kan prøve 
Skridtlængder og Afstande - og Gud naadc de Syn
dere i Omegnen af, hvor der er noget galt. 

4 Og her er han altsaa selv. Desværre kunde et Nær
billede ikke fremskaffes. Man ser ikke rigtig den 
stramme Holdning. 

5 Saa righoldig et Udvalg skal der til, for at en 
engelsk Soldat kan holde sin Udrustning og sig selv 
i Orden. 

Fra en engelsk Soldats Pudsekasse. 
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OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 

Grundlagt I 7B 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 32 . KØBENHAVN K 

CENTRAL 33 7, 

BOGTRYK . DYBT.RYK . CLICJIEER 

• 

Hurtig og paalidelig Nyhedsbetjening, orienterende, redaktionelle Kommentarer til Døgnets 

Begivenheder, oplysende Kroniker, en velskreven Husmoder~ Rubrik, Smilet under "Dagen 

Dag" - det er nogle af de Goder, som Jyllands-Pos/en daglig bringer Dem. 

Provinsens største Dagblad ~ Danmarks trediestorste Morgenblad 
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HANSTHOLM 
• • • en Symfoni i Sand 

Hvor havde man mange gode Venner til at klappe 

sig paa Skulderen den Dag man i ArresØdallej

ren fik at vide, man skulde deporteres til Hanstholm, 

og hvor fik man mange gode Raad fra Basser, der var 
aa-saa lokalkendte. 

»Du skal ikke være ked af det,« sagde de, »Hanst

holm er en Symfoni i Sand, ja, selv paa Maden faar 

man Sand. Det er jo saa nemt der, man lukker bare 

et Vindue op, og straks fyger det med Sand.« 

En anden fortalte, at »naar man har gjort Tjene

ste et halvt Aar paa Hanstholm, saa havde man gode 

Chancer indenfor Fremmedlegionen, for saa havde 

man jo vænnet sig til Sandet.« 

Er der saa noget at sige til, at den Nat vi naaede 
til Hansted Batterier, var Hum.Øret paa Nulpunktet. 
Efter 22 Timers Rejse ankom »Den kgl. Marine« til 
Byernes By Thisted~ blev stablet op i en Lastvogn, 

der lØd Navnet »Kathinka«, og saa gik det med 

"Folk oU Vmrnu 

Speederen i Bund den 23 km lange Vej ud til Fortet. 

Men det gik her, som det gaar med »Marine-Bas

serne<< alle Steder, hvor de kommer frem, Humøret 

sejrede, og i Dag er der ingen af de gamle »Basser«, 

der vil hjem igen. 

Da vi i Oktober kastede Anker paa Hanstholm og 

de efterfØlgende Dage var ude at »snuse« i Terrænet, 

saa vi kun Tankspærring paa Tankspærring, - Jern 

og Beton, Bunkers, Løbegrave, Pigtraadsspærringer, 

Maskingeværreder og Kanoner, som Tyskerne havde 

bygget til Forsvar af Danmark, hvis de slemme Eng

lændere skulde vær~ saa letsindige at begynde et 

Røvertogt paa Vestkysten. 

Lige ved 100 Kanoner stod der paa Omraadet, deraf 

fire 38 cm Kanoner, det er de største Kanoner, der 

er set i Norden. Granaterne vejer 800 kg og bliver 

paa en Jernbane transporteret ind til en Elevator, 

der hejser dem op i selve Kanonens Maskinrum. 

TRYKSAG 

Te~u 

Abonnement 

i Da~ 

virker for Porsfmwlse melfom 
Befolkning og Værn ,,Folk o~ V tern" 

Det iolkeligt nationale Bind 
med del store Slof og de mange 
Billeder 

flcsorrnrnt l'osl\'æso1wl 

Ves!or Voldgade 117 

København V 



Hver Kanon havde en Besætning paa 90 Mand1 saa 

det var jo ikke nogen helt almindelig HyldebØsse, 

man har haft staaende her. 

Saa er der Kasernelivet. Vi staar op, naar Hanen 

galer og begynder Dagen med Sang, De, der er Mor 

genmænd, er der paa Slaget 7. Resten naar sjældent 

Morgenmaden. Men MØnstringen skal naas - ellers 

vanker der. Og saa gaar Dagen Slag i Slag med Vag

•ter m.m. Slukning af Hedebrande kan ogsaa komme 

paa Dagsordenen. Det er dog frivilligt Mandskab, man 

udtager tit Brandmænd, men da ingen af »Basserne« 

er bange for at ta' fat, er der altid stor Tilslutning. 

Da Besætningen paa Hanstholm bestaar af nogle 

meget energiske unge Mennesker, kniber det ikke 

med at slaa Fritiden ihjel. Den ene Hanstholm Revy 

fØlger efter den anden, ja, om det saa er i Thisted, 

har der været opfØrt Marine-Revy paa Byens Teater. 

Overskuddet gik til Thisted JulelØse og indbragte den 

pæne Sum af 1200 Kr. 

Sporten er ogsaa paa Programmet i Hanstholm, 2 

Gange om Ugen er der Boksning og Gymnastik, der 

ledes af en værnepligtig, der selv har været paa 

»Ringeventyr« og kender det. Da man i sin Tid star

tede, og det ikke lykkedes at faa Boksehandsker 

gennem Marinen, traadte Thisted Bokseklub heldigvis 

hjælpende til. - Saa nu har vi Handskerne! 

To Gange om Ugen er der Biograf paa Fortets eget 

Teater, som Tyskerne har bygget og som ikke paa 

MEJERIERNES 06 LANDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 

Gensidigt Selskiib. Oprettet 1898 

REVENTLOWSGADE 14. KØBENHAVN V. C 14350 

nogen Maade staar tilbage for Biograferne i Køben
havn. 

Man kan altid se paa en Marinesoldat, om han er 

fra Hanstholm, for saa »triller han«, .saa godt Jever 

vi, at lille Mor iklw kan k~nd~ ms, 11.1.11 vi en enkelt 

Gang med MØje og Besvær kan faa Chefen formildet · 

til at udskrive bare to Dages Orlov. Hun tror, det er 

Ib SchØnberg, der triller ind ad Døren - ak ja! 

Men naar Forholdene er saa gode her i Ødemarken, 

saa skyldes det først og fremmest, at Befalingsmæn

dene, baade dem med Vinkler og dem med rund

gaaende Snore helt op til Albuen, er Folk, der gør 

alt for at »Basserne« skal befinde sig godt. Det saa vi 

et tydeligt Bevis paa, da det blev koldt, og man ikke 

mere kunde sidde paa en aaben Lastbil uden at faa 

Frostknuder ... saa blev der rekvireret en Omnibus, 

saa »Basserne« ikke skulde blive snydt for deres 

Landlovstur til Thisted paa Grund af Vejret ... Hon

nør for det! 

Nu er Dagen forbi, Hanstholm Fyr har tændt sit 

Lys og sender sit skarpe, spøgelsesagtige Projektørlys 

ud over det lille Fiskerleje og det altid store, brusende

Vesterhav. Basserne er gaaet til KØjs paa deres Lukaf 

og drØmmer maaske om en rigtig Marinesoldat ... en 

af dem, der sejler. Men naar de vaagner og bliver 

klar over, at det hele kun var en skØn Drøm, er de 

alligevel glade, selv om de befinder sig paa Hanst

holm i en Symfoni af Sand ... ! 

Leif Bredahl, 6587/125. 

'De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 

Synes De om"FolkogVærn" 
Vis del da li! Deres Venner! (Z;[nclortognoclo bestiller herved 

Abonnement paa Naanedsbladel 

I1lip 
,lette utl 

o~ send del lil os, 
hvis De ikke al orede 
er Abonnent 

IO Numre pr. Aar 
6 Kroner pr. Aar 

,,Folk og V æl'n" 

Nurn 

Slillin[! 

Adresse 

Abonrwme1115bl'lohel O hr. aadif.!l 

lndlwlales pr. ros!glrokonlo ,1885 I D kk k d 
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A, T. S.er i Vinter-Udrustning. 

Ogsaa danske Kvinder 
deltog i de engelske Kvinders 
Krigsindsats i Værnene 

Denne Artikel er skrevet af en ung 
dansk Kvinde, som har gjort adskillige af· 
Krigens Aar med som Medlem af WRNS. 

Under den uhyre store Krigsindsats, engelske Kvin
der har gjort i Aarene 1939-45, vilde det næppe 
ha.ve været England mandtalsmæssigt mttligt at hav~ 
22 Millioner Mennesker af en Befolkning paa 47 Mil
lioner i de 3 Vaaben og Krigsindustrien. Thi af disse 
22 Millioner var i Midten af 1944 7.100.000 Kvinder. 

Der var tvungen Arbejdspligt for Kvinder i Alde
ren 20-45 Aar, og Værnepligt for Kvinder i Alderen 
21-25 Aar, medmindre det kunde bevises, at deres 
Arbejde var krigsvigtigt, ener at de havde Børn un
der 14 Aar. Kvinder, som blev indkaldt, kunde som 
Regel vælge mellem de 3 Tjenester og Krigsindu
strien. 

De 3 kvindelige Tjenester - knyttet til henholdsvis 
Flaade, Hær og Luftvaaben - hedder W omens 
Royal Naval Service - the W. R. N. S., the Auxiliary 
Territorial Service - the A. T. S., og the Womens 
Auxiliary Air Force, the W. A. A. F. 

Der fandtes i alle 3 Tjenester baade indkaldte og 
frivillige. De, der meldte sig frivilligt, var Kvinder 
over eller under den værnepligtige Alder, eller Kvin
der, hvis Arbejde kunde frigøre dem for Værnepligt; 
men som frivilligt opgav det for at kunne gaa i 
Krigstjeneste. 

Der var et uahnindeligt godt Kammeratskab inden
for Tjenesten. Mange Slags Mennesker med vidt for
skellige Interesser og Opdragelse arbejdede og levede 
sammen. Blandt de menige var der tit Jevende og 
intelligent Interesse for Musik og Kunst, Politik og 
Bøger - saavel som for Ballerne paa Flyvestationen 
eller Krigsskibet. 

For mange af disse Kvinder var det første Gang, 

de kom hjemmefra; andre kom lige fra Kostskole og 
betragtede hele Affæren som en ny Skole og Offi
cererne og Underofficererne som Lærerinder. Andre 
var noget forvænte hjemmefra og fandt det svært at 
falde til Ro i de forholdsvis primitive Forhold, der 
blev budt Rekrutterne. 

Paa Eksercerpladsen hørtes kun Underofficerernes 
rungende Stemmer; men i Fritiden' var der megen 
Demokrati i Korpsene. Til MessemØderne og Diskus
sionerne kunde og burde enhver, der havde nogen 
som helst berettiget Klage, staa op og fremsætte sin 
Mening om Forholdene og foreslaa Forbedringer. 

Der var i Virkeligheden meget lidt Forskel paa de 
3 Tjenestegrene. Baade i Levemaade og Disciplin var 
de meget ens; men arbejdsmæssigt var de forskellige, 
da de tilhørte hvert sit Værn. Samtidig lærite hver 
sin Tjenestes særlige Facon. Saaledes hed i Flaaden 
at blive skældt ud af en Foresat »at faa en Flaske«, 
medens det i Hæren var »et Hindbær«, man fik. I 
R. A. F. derimod fik man »en Stribe flaaet af sig«. 
Det kan siges, at R. A. F.-Jargonen var den mest ori
ginale. 

Der gik naturligvis mange Historier og Vittigheder 
om de kvindelige Korps, men ikke desto mindre fik 
de megen Ros og Anerkendelse fra deres mandlige 
Kammerater og Foresatte. Det viste sig ogsaa, at paa 
nogle Arbejdsomraader egnede Kvindens Mentalitet 
og Evner sig bedre end Mandens. 

To af Korpsene akcepterede Udlændinge, A. T. S. 
og W. A. A. F., og der fandtes her unge, danske 
Piger, der bar »Danmark({ og et Dannebrog paa Skul
dren. 

Disse danske Piger - ca. 100 Stykker ialt - havde 
alle meldt sig frivilligt og havde i mange Tilfælde 
sagt godt Arbejde op for som Danske at give Udtryk 
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Danske FriviIIige i de Engelske Styrker paa Parade uden for 
det Danske Hus paa Kongens Fødselsdag 1943. Danske W .A, A. F. 

til venstre for Fanen og danske A. T. S. til højre. 

for hvad de vidste deres Kammerater i Danmark 
vilde have gjort, hvis de havde haft Chancen. De 
tjente som Kokke, Chauffører, som Gymnastiklærer
inder og i »Intelligence« og vandt Anerkendelse for 
deres Flid og Dygtighed blandt deres engelske Kam
merater. 

The Womens Royal Naval Service - The W.R.N.S., 
eller the Wrens, som den populært kaldes - er Flaa
dens kvindelige Tjenestegren. 

The W. R. N. S. eksisterede allerede under sidste 
Krig, men blev opløst efter Vaabenstilstanden i 1918. 
Den Gang var der kun faa Brancher, som Chauf
før og lignende. 

I 1939 - lige fØr Krigsudbruddet - blev the W. R. 
N. S. igen bragt til Live. Hertuginden af Kent er 
Korpsets Æreskommandant, medens Dame Vera 
Laughton Matthews er Øverstbefalende. 

Uniformen bestaar for menige af en marineblaa 
Dragt med sorte Knapper, hvid Skjorte og - til man
ge unge Wren's Forbitrelse - stive Flipper, sorte 
Slips og sorte Strømper og Sko. Paa Hovedet en rund 
Matroshue. I Begyndelsen af Krigen bar hver Wren 
»sit« »Skibs« Navn paa Huen i Guldbogstaver, f. Eks. 
»H. M. S. Watchful« eller »H. M. S. Lyax«, men denne 
Skik maatte ophØre paa Grund af Guldmangel. 

Underofficererne og Officererne gaar ogsaa med en 
marineblaa Dragt - Officerernes dog af mindre grofit 
Klæde - med Guldknapper, og paa Hovedet bærer 
de en sort trekantet FlØjlshat, noget lignende de 
Hatte, Flaadens Officerer bar i Nelsons Tid. 

Aldersgrænsen i Wren som i de andre Korps er 
17½-45; men Kvinder, der har særlige Kvalifikatio
ner, eller der har gjort Tjeneste under sidste Krig, 
er akcepteret op til 49 Aar. 

I Modsætning itil de andre Korps skal Wrens ikke 
alene selv, men ogsaa deres Forældre, være britiske 
Statsborgere. Denne Regel blev der dog set bort fra 
i særlige Undtagelsestilfælde, især hvis den paagæl
dende Wren havde særlige Sprogkundskaber. 

Wrens begynder deres Tjeneste i et af de store De
poter. Denne almindelige Træning bestaar af Ekser
cits og Gulvskrubning og varer 14 Dage. Derefter 
bliver de sendt som indrullerede Wrens til videre 
Træning og derfra til deres »Skib«. 
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Wrens tjener aldrig paa Orlogsskibe, men alle 
Fl:u1de- og Luftmarinestationer betegnes som »Skibc4., 
Saaledes hedder Gulve ogsaa altid Dæk, Senge Køjer 
og Soveværelser Kahytter, selv om »SkihPt« Pr Pt 
privat Hus med Parketgulve og Senge. 

DPr v::1r mango fornlrnlligo Brancher inden for 
W.R.N.S. Ikke alene tjente Wrens som Kokke, 
Chauffører, Oppassere, Vaskeriarbejdersker, Hov
mesterinder, som Kontordamer af alle Slags, og som 
Motorordonnanser, men ogsaa i hemmelige Brancher, 
der havde med Radiosignaler, Koder, Radar (Tele
printers) og fjep.dtlige Informationer at gøre. Ogsaa 
i tekniske Brancher fandt man Wrens. De reparerede 
Radioapparater og Flyvemaskiner. De hjælper med i 
de store Torpedoværksteder (og lugter ilde af Fiske
olien), de arbejder som Meteorologer og Faldskærms
pakkersker. 

Desuden arbejdede de paa Admiralitetet i »Naval 
Intelligence Division«, og for Tiden deltager Wrens 
baade i Nilrnbergprocessen og i Arbejdet i den bri
tiske Militærregering i Tyskland. 

Man kan finde Wrens over hele Jordkloden, hvor 
der er en Flaadestation: Paa Ceylon, i Nordafrika og 
Ægypten og i Gibraltar. 

Det Arbejde, der tiltrak mange unge Piger mest, 
var imidlertid Arbejdet som >>boats crews«-Boadbe
sætninger. De sejlede selv de smaa Motorbaade rundt 
i Havnene fra Skib til Skib med Post og Proviant. 

Det er et meget anstrengende Hverv, og »boats 
crews«, som for Resten gik i samme vide Sømands
bukser som Marinesoldaterne, maatte være fysiske 
stærke og meget sunde, da de maatte ud i deres smaa 
Baade i al Slags Vejr. 

I deres Fritid maatte Wrens møde til Eksercits og 
til Foredrag. Flaadens Disciplin er paa nogle Omraa
der strP-ngere end baade Hær og Luftvaabens, og dette 
Begreb naaede ogsaa at sive igennem til de nye 
Wren-Rekrutter paa Flaadestationerne. De lærte hur
tigt at staa Ret og gøre Honn,ør og sige »Ma'am<<, naar 
de tiltalte kvindelige Officerer. - Da Officererne blev 
udvalgt blandt de menige, var det til Tider svært at 
huske at være tjenstlig og tiltale sin forhenværende 
bedste Veninde som >>Ma'am« og gøre Honnør for 
hende paa Gaden. 

Officersskolen var det gamle historiske Slot Green
wich, der ligger ved Floden lidt uden for Londons 
Centrum. 

Wrens arbejdede baade som Undergivne og Fore
satte for Flaadens Officerer og Mandskab, og der 
herskede indbyrdes den bedste Tillid. 

The Womens Auxiliary Air Fo1·ce. 

The W. A. A. F. er R. A. F.'s kvindelige Korps og var 
p. Gr. af R. A. F.'s Berømmelse et meget populært 
Korps. 

WAAF'erne fandtes overalt i Verden, hvor R. A. F. 
havde Brug for dem. Hertuginden af Gloucester er 
Korpsets Æreskornmandant. WAAF'erne gaar i RAF
blaa Dragt med skinnende blanke Knapper, der skal 
pudses hver Dag. Til Uniformen hØrer ogsaa en RAF -
blaa Kasket, blaa Skjorte og Flip, sor;t Slips, g:raa 
Strømper og sorte Sko. 

Som i the Wrens er der mange forskellige Hverv 



for the W. A. A. F., men R. A. F.'s specielle Krav gav 
Waaf'erne endnu flere at vælge imellem. 

Der var f. Eks. W. A. A. F.'s, der over Radioen holdt 
de allierede Jagermaskiner underrettet om Fjendens 
AnL~l t>fl P•l.-,iliim n,~1 v~11 ~•rl lige Ti'1.>log111f1~1 ing~ 
stabe, der fremkaldte l."otografier, der ikke alene gav 
Resultaterne af allierede Bombeangreb, men fra 
hvilke nye Bombeangreb blev planlagte. Der var, som 
i de 2 andre Korps, ogsaa meget hemmeligt Arbejde, 
som der endnu ikke er givet Offentligheden Medde
lelser om. 

Endelig var der de Waaf'er, der var udtaget til at 
passe Spærreballonerne baade Sommer og Vinter. De 
levede under meget primitive Forhold, ofte langt fra 
Byer og anden Beboelse. 

Dette Arbejde blev imidlertid fundet for strengt 
for selv de stærkeste, og Mændene overtog Hejsnin
gen og Fortøjningen af disse kæmpemæssige Sølvdyr, 
der i de strenge Aar vogtede Englands Byer mod 
Luftangreb fra tyske Flyvere. 

I Modsætning til the W. R. N. S., der ikke er under
givet militær Straffelov1 og hvis Medlemmer derfor 
kunde »desertere« uden paafØlgende militær Retsfor
fØlgning, er W. A. A. F. underkastet denne Lov og 
kan straffes efter den. 

The AuxHiary Territoriai Service. - The A. T. S. 
- er Hærens kvindelige Korps. Det blev oprettet i 
1938 under Milnchen-Krisen som et Reservekorps, 
men bestod den Gang hovedsageligt af Kokke og Kon
tordamer. 

The Princess Royal, den engelske Konges SØster, er 
Korpsets Æreskommandant, og Prinsesse Elisabeth 
er fornylig blevet udnævnt til Officer, efter at have 
gennemgaaet og bestaaet et Kørekursus. Prinsesse 
Elisabeth optræder ved mange officielle Lejligheder 
i Uniform. 

Denne Uniform er som Hærens af Khaki, og bestaar 
af Dragt og Kasket eller en Skraahue, Khakiskjorte, 
Flip og Slips, khakifarvede Strømper, hvis allerede 
hæslige Farve ikke forbedres i Vask, og brune Sko. 
Som i de andre Korps maa A. T. S.'ernes Haar ikke 
falde ned over Frakkekraven. Dette er en streng 

Dansk W. A. A. F. Officer præ
senteres forHel'tuginden af Kent 
i det Danske Hus den 3, Marts 
1943, 

Regel for unge Piger at overholde; men kort IIaar 
er nu en Gang betydeligt mere klædeligt til Uniform 
end lapgt. 

Som Tjenesten voksede, og flere Soldater maatte 
frigØw•~ lil nktiv }jP-nrritP, hlP-V A T f,._ hrnyt.t.rj i 
±lere og flere af Hæreru; Brancher, og er nu det stør
ste og mest forskelligartede Korps. Det har mange 
Grene tilfælles med W. R. N. S. og W. A. A. F. - dog 
hverken Baade eller Balloner. Een Branche er A. T. S. 
helt ene om, nemlig Luftskytskommandcien. ATS'erne 
skØd ikke selv Kanonerne af mod de angribende ty
ske Flyvere og V-Vaaben, men de var med Mændene 
ved Kanonerne og bemandede de mange Instrumen
ter, der bestemmer Flyverens HØjde, Kurs, Fart osv. 

Det var et anstrengende Arbejde, og de unge Piger 
levede især Om Vinteren under Forhold, der til Tider 
kunde minde om Forholdene paa den russiske Front. 
I Sl1e og Mudder, Regn og Blæst, maatte de ud paa 
deres Foster i en susende Fart saa snart Alarmen gik, 
klædt i deres særlige Uniformer. 

Ved disse mere spændende Job var tler trods de 
primitive og haarde Forhold, en vis Glorie og Cadeau, 
og den Tilfredsstillelse, at man virkelig hjalp til i 
Krigen. Det var de kedelige Hverdagsjob som Kar
toffelskrælning og Gulvskrubning, ofte under Bom
bardementerne, der krævede virkelig Udholdenhed og 
Humør gennem Krigens 6 lange Aar. 

Der hØres megen Kritik .af de engelske Kvinder. 
Men for os, der lærte dem at kende under Krigens 
nøgterne Forhold, har de vist sig som gode, hyggelige 
og tapre Kammerater. De gav Udtryk for deres Ka
rakterstyrke under de vanskelige Forhold og person
lige Sorger, som Krigen bragte med sig. 

Jeg husker ingen Tid som omkring D-Dag, hvor 
mine Kammerater var mere flittige, hjælpsomme og 
forstaaende -. Granater, V-Vaaben og Tanken om 
deres Mænd eller Venner paa Normandiets Kyster, 
.syntes kun at give dem forøget Styrke, fordi de vid
ste, hvor uendelig meget der afhang af deres Arbejde 
og deres Humør. 

De Ønsker ingen Laurbær - for de gjorde kun de
res Pligt. 



HÆREN ARBEJD] 



1. Øvelse paa Amager Fælled 

2. Det ugentlige Bad 

3. Sangundervisning 

4. Gevær-Eksercits 

5. Øvelse paa Amager Fælled 

6. Munderings-Eftersyn 



LEGAL 
SOLDAT 

Jlj' Sven Alkærsig 
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1 Sekondløjtnant Hans Teglers er kun 20' Aar. 
Han har aldrig fØr været Soldat og derfor for
mer Befalingsmandsskolen sig for ham som en 
egentlig Rekrutuddannelse, hvor han møder 
Soldaterlivets store og smaa Problemer. At rede 
Seng er - som bekendt - et Joh, der kan' 
hensætte Soldaten i en Sinds·tilstand, der' spæn
der fra sandt Raseri til stille Meditation.- Hans 
Teglers rev sig fortvivlet i Haaret, tog sig sam
men og sprang ud paa de otte Favne med op
rejst Pande. Han, der qua Sabotør har lØftet 
Taget af mange tysk-arbejdende Virksomheder, 
kæmpede længe med Lagener og Tæpper. Oni
sider faldt der Ro over Sindet - og saa kom 
Fotografen! 

2 Vagttjenesten ved Lejrens Østre Indgang for
rettes af Skolens Elever selv. Det var bidende 

koldt; der er derfor ikke noget at sige til, at 
Vagten lØfter paa Tæerne for at formindske 
Berøringsfladen med den iskolde Jord. Solen 
gjorde, hvad den kunde for at mildne Luften; 
det røde Skilderhus er jo erfaringsmæssigt et 
fortrinligt Enrum for filosofiske Gemytter, og 
Udsigten over Fjorden og de fjerne snehvide 
Agre faar man i Tilgift. 

3 Modstandsbevægelsens Folk har under Krigen 
Gang paa Gang haft Lejlighed ·til at vise, at 
deres Fysik var i Orden, og det kan derfor jkke 
undre, at Gymnastikundervisningen - trods 
Aldersforskel og vidt forskellige F9rudsætnin
ger - forløb fuldt planmæssigt, endnu en smuk 
Bekræftelse af det g.amle Ord, der siger, at hvor 
der er en Vilje, er der ogsaa en' Vej. 
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4 I en af Lejrens lyse Skolestuer 
undervises 2. Kompagni, LØjtnants
kompagniet, i Krigskunst. Holdet er 
paa 42, og ingen af Eleverne har 
tidligere været paa Befalingsmands
skole. Paa Billedet er alle Mand ved 
at sætte sig ind i Brugen af kva
drerede Kort; Eleverne maa enkelt
vis klare de Opgaver, der stilles dem 
af deres Lærer, Knptajn R. G. Peter
sen (th.). 

5 Under Krigen maatte vore Fri-
hedskæmpere finde sig i at mod
tage Vaabeninstruktion under yderst 
vanskelige Forhold. Vi kender alle 
Billedet af Gruppen, der har lejret 
sig paa Dagligstuens Gulvtæppe om-

kring en Maskinpistol, der ligger 
adskilt paa en Avis. Paa Modstands
bevægelsens Befalingsmandsskole 
befæster Eleverne den Færdighed, 
de erhvervede sig under Friheds
kampen. 

6 Skolen har en Varighed af 6 Maa-
neder, og det er ikke for meget sagt, 
at der ikke er et Minut at spilde. 
Der stilles store Krav til Elevernes 
boglige Tilegnelsesevne, og derfor 
ser man overalt i Lejren Elever, der 
fordyber sig i deres militære Lære
bØger, smaa Situationer, der mest 
af alt minder om de hektiske Dage 
fØr Studentereksamen. 
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7 Oberstløjtnant Svend Wagner, 
alias General Johansen, vidste paa 

Forhaand en hel Del om Skydevaa-

Synet af Laasemekanismen til denne 

hØjst legale Karabin. 

Befalingsmandsskolen har til Huse 

i en helt ny Lejr, der er opfØrt paa 

Arealerne Øst for den gamle Jæ
gersprislejr. 

ben og deres rette Brug. Det maatte 8 
dog i Sagens Natur fØrst og frem

mest være de Vaaben, der lader sig 

:pakke ned i en Lædermappe eller 

hænge op under Armen bag en Cot

toncoat, og det er derfor ikke let !) Skolens Lærere. Fra venstre: Kap-
at se, om det er Overbærenhed eller 

spændt Nyfigenhed, der afspejler 

sig i OberstlØjtnantens Ansigt ved 

tajn Kierkegaard, Kaptajn Krabbe, 

Skolechefen, Oberstløjtnant Otto 

Olsen og OberstlØjtnant Kidde. 
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SOLDATERLIV i Roskilde 
Anstrengende var det i Begyndelsen med LØb og 

det meget udendørs Liv, men Øvelse og Vane er to 
gode Ting, og nu har selv den blegeste ·Kontorius 
faaet en frisk Kulør og fast Hold i Tilværelsen. 

Der var en Tid, hvor den megen Eksercits var ved 
at virke ensformig, og Interessen sløvedes, men saa 
begyndte de nye Øvelser. TerrainlØb, som giver tidlig 
fri for Vinterholdet, Skydeøvelserne, som giver Fri
hed, hvis man skyder fuld Points, Ting, som jo nok 
er værd at tragte efter, og som stimulerer Interessen 
og faar en til at yde sit bedste. 

FeltØvelserne begyndte. Sikring under March, Sik
ring paa Stedet, Specialtjeneste og Fægtningsøvelser, 
Bajonetfægtning og Jiu-Jitsu, altsammen nyt og in
teressant. 

Og saa begyndte NatØvelserne. Det ene Halvkom
pagni mod det andet. Og Mænd bliver aldrig for 
gamle til at lege Røvere og Soldater. Netop fordi de 
gaar op i Legen, gør de sig Umage og faar den Øvelse 

Af 13/45 Andersen, 2/11 B. 

Hermed bringer vi nogle Billeder fra en Natøvelse og 
Uddrag af et Brev fra Roskilde, 

og Træning, som de maaske engang i Krigstilfælde 
kan faa god Brug for. Viljen til at forsvare Landet 
er i hvert Tilfælde til Stede, saa kommer Evnen vel 
ogsaa. 

Da den store Prøve kom, hvor Bataillonens to Kom
pagnier sattes ind mod hinanden under en Natøvelse, 
var vores Kompagni virkelig stolte over »Sejren«, 
men vi var ogsaa med Liv og Sjæl gaaet op i Øvelsen. 

Men Soldaterlivet har ogsaa andre Sider, Fester, 
Foredrag og Aftenunderholdning, Skoler og Kursus 
samt Sportstræning. 

Her er vi »Folk og Værn« Tak skyldig, for det Ar
bejde, de gør for os. 

En Gang holdt Kompagnichefen Foredrag for Sol
daterne om sit Ophold i tysk Fangenskab. Foredraget 
var ledsaget af Lysbilleder fra de forskellige tyske 
Lejre og Fængsler. En anden Gang fØr arrangerede 
2. Kompagni en Kammeratskabsaften, hvor Rekrut
terne lavede Amatøroptræden, hvorpaa der var fælles 
Kaffebord og kammeratligt Samvær.· · 

Senere var det 4. Kompagni, som arrangerede en 
lignende Aften. 

Den 6. Februar 1946 holdt Bataillonen Parade ved 
Boserup, hvor vi præsenteredes for Fanen. Om .Afte
nen var vi til en stor Fest pa·a »Fjordvilla« i Anled
ning af Aarsdagen for Træfningen ved Sankelmark, 
hvor 11. Bataillon kæmpede med Hæder. Til Festen 
spillede 4. Regiments Musikkorps, ·og der var Optræ
den af Skuespilleren Elith Pio og en Kvartet fra Stu
dentersangforeningen. Stort Kaffebord var der ogsaa. 

Og midt i det hele havde Garnisonen Besøg af en 
Teatertourne fra »Folk og Værn«, som spillede J. B. 
Priestleys interessante Skuespil: »De kom til en By«. 

Endvidere er der Aftenundervisning paa Kasernen. 
Der undervises bl. a. i Regning og Dansk, Engelsk 
og Tysk, og naar Forholdene tillader det, begyndes 
der med forskellige Træningsforhold i Fodbold, 
Haandbold, Gymnastik, Boksning m. m. 

Saadan gaar Livet afvekslende med Arbejde og 
Fest. Maaske ikke altid uden Gnidninger, men dog 
med god Vilje fra de Meniges og Befalingsmændenes 
Side. 

Øverst: Fjenden angriber uventet. 

Ne!lerst. Rekylgeværet aabuer_Ild. 



FRITIDSUNDERVISNING I ESBJERG 
Som et o.f de mange F.ksempler paa, hvorledes Fri

tidsundervisning~n driVP8, vF.Plffl;'r vi ciflnn(' Gnng F.fi 
bjerg. Vi viser fØrst Timeplanen for A ftfmskolen og 
r1<'rnrP-1;t nogfr, RilJP<lPr fni sP]VP TJnrlPl'Vi~ning"PJJ 

TID 19.20 I 20-21 I 
I Autoteknik 

C) 
I Molorpasserprove 

< I Radioteknik 
C 
w HoJere Mafemalik I Ho!ere Engelsk I l!: Engelsk Begynder I I Engelsk Begynder li 

Elementær Darisk I 
C) Træsløjd I 
1§ Ruuisk I 
V, 

fransk I "' g Elementær Matematik 
Autoteknik 

C) Motorpasserprøve 

< Motorlære 
C 
V, Samfund:dære z 
0 Højere Matematik Højere Engelsk I 

Engelsk Begynder I Engelsk Begynder li I 

Elementær Matematik I 
C) 

I Radioteknik < 
C fransk I V, 

"' Elementær Dansk I ;: - -
Træsløjd I 

C) I Motorpasserprovo 
< I Motorlære C 
z I Maskinskrivning og Stenografi < 
:;: 

Denne gennemskaarne Bilmotor 
kan bringes til at fungere ved 
Hjælp af et Haandsving. Den 
maa køre en Del hver Under
visningsaften. 

Bogholderi I 

21-22 

I 

I 

I 

I 

Timeplanen for Aftenskolen. -
Som det ses kan Elever med 
Forkundskaber deltage i flere 
Fag, og Elever, der ønsker 
deres Grundviden genopfrisket, 
kan ogsaa faa det. 

En af Klassel'lte, hvor man 
snakker hyggeligt om Tingene 
- men alligevel bestiller noget. 
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Folk og V ærn's 
Radioudsendelser 

Folk og Værns Radioudsendelser fylder hver Gang 
Byens største Lokale, og efterhaanden som de værne
pligtige indstiller sig paa, at der maa ydes noget 
virkeligt godt, bliver Præstationerne bedre og bedre, 
- mange helt oppe i Toppen. 

Saaledes f. Eks. i N æstvedJ hvorfra vi kan fortælle 
fØlgende lille Solstraalefortælling, der ogsaa viser, 
hvorledes disse Aftener knytter Befalingsmænd og 
Mandskab til hinanden paa den helt rigtige Maade. 

Efter selve Udsendelsen var der i Mandskabshus
holdningen fælles Spisning for Kunstnerne, Gæsterne 

Fra Radioudsendelsen Gymnastiksalen 
i Næstved. 
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fra Dycn, en Ilep1æ:sentation Io1 Defaling~mærn.lene, 
Fritidsudvalget, og saa naturligvis de optrædende 
Snlci::itPr DPr J1Pr<;kPr!r> <l{\n hjPrtP]igRtr-- og v:cirm@Rt-,;,, 
Stemning, og efterhaanden maatte mange af Solda
terne op paa D~nken lut at give et Numme1 til l>ed~ 
ste. Blandt disse var ogsaa 289, Svendsen, der tidligere 
paa Aftenen havde gjort stormende Lykke med sin 
»Sorte Peter«, og da han sluttede, raabte Redaktør 
Lawaetz fra Statsradiofonien, der er disse Under
holdningers Fader og sukcesombruste Leder over til 
Svendsen: De har Kontrakt med Statsradiofonien til 
næste » Week-end-Hytte<<. »Tak« raabte denne glad. 
Saa smækkede han Hælene sammen og sagde, hen
vendt til den skraas overfor siddende Oberst Fog:: 
»Anmoder Hr. Obersten om LØrdag-SØndagsorlov«, 
- hvorpaa Obersten under almindelig Jubel svarede: 
»BevHget paa Betingelse af at vi deler Honoraret!<< 

Redaktør Lawaetz, Statsradlofonlen og 2 
fra Fritidsudvalget, Gardehusar Nr. 720, 
Helsingør (tv.) og Nr. 37 Saaby (th.). 



Fm en Lemvig Avis brin~er vi 11c<knsl:wc111k 
Bcfernt o~ Billede frn Hcn1cn. 

I Aftes havde 2. Batalions 5. Kompagni, der har 
haft Belægning paa Afholdshotellet i Lemvig, invite
ret til Soldater-Revy i Teatersalen - den første Fore
stilling i 6 Aar. Kaptajn Bursing bØd velkommen til 
de ca. 600 Mennesker, der overværede Revyen »Pigen 
fra Isbaren«, et stemningsfuldt Tableau med Maane
skin over By og Fjorden. 

Anden Akt, der foregik paa C.:1.fE! )>Den røde Kat«, 
vakte stor Jubel. Danseparret i Cafeen var geniale, 
ligesom den vanvittige Schlager-Parodi selv!Ølgelig 

Soldaterfest 
i K. 8.-Hallen 

maatte gives Dacapo. Meget morsomt er, at Titel
rollen udfØres virkelig af Pigen fra Isbaren, Frk. 
Herla Poulsen. 

Mellemakts-Musikken b.Ør ogsaa fremhæves, da den 
var ualmindelig fin udført. 

Alt i .alt en mesterlig og festlig Aften, der lønnedes 
med fortjent og bragende Bifald, som gjorde vores 
egne Soldater endnu mere populære, end de forlængst 
er. )>eHa«. 

Vi bringer her et Par Bil
leder fra den store Faste
lavnsfest i K. B. HallPn, rlPr 
blev arrangeret af de køben
havnske Folk og Værn Offi
cerer og Fritidsudvalg i Sam
arbejde med Folk og Værn. 
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Folk og Værn har til Garnisonen i Aarhus fremskaffet et 
Tone-Smalfilmsapparat »K-Z«. 

11.oJte ~11.e 

BIOGRAFER 
Folk og Værn har nu ca. 12 Tone-Smalfilmsappa

rater og 7 Bredfilms-do stationeret rundt om i Lan
det. Det har været svært at faa fat paa dem, og fore
lØbig har det været nødvendigt at arrangere det saa
ledes, at Jylland/Fyn nærmest er dækket af Smal
film, Sjælland af Bredfilmapparater. Nu har vi imid
lertid faaet Valuta til at kØbe 4 Bredfilmapparater 
i Sverige, hvor man har stillet sig overordentlig vel
villige til at levere os netop denne Vare, som der i 
Dag er Mangel paa overalt. - Med Filmene kniber 
det derimod stadig, fordi vort nugældende System 
kun tillader Udlejning til enten Indehavere af Bio
graf-Teaterbevilling, og vi end.nu ikke har kunnet 
opnaa en saadan Bevilling til at vise Film for de ind
kaldte Soldater. 

- Det er derfor, vi foreløbig kun kan vise ældre 
SpUfefilm og endda har de største Vanskeligheder ved 
at skaffe, blot dem. 

92 FOLK og VÆRN 

r 

«r--o.., 

~
-c_( ~' ef/lj, 

~~\' ~~ 

' \ 
/ ...,,.,.,~ f\\ 

0 

I 

E,s 

Soldaterlivets Strabadser. 

11. Bataillon, 2. Kompagni's 

KOMPAGNISANG 
Mel. : Finsk Rytterimarch. 

Med taktfaste Fodslag, der lyder som Smæld 
fra gryende Morgen, til Dag bliver Kvæld, 
fortælles, at her kommer et Kompagni 
af danske Soldater - de bedste, fordi: 
Vi ruster os i Kampen for Retfærd og Fred 
mod Kræfter, som dette med Magt river ned. 
Vi med brusende Livsmod og Viljer af Staal 
vil leve og kæmpe - ja, dø for vort Maal. 
Det er derfor vor March bliver taktfast og fri, 
det er derfor, vi synger i vort Kompagni, 
det er derfor, at vi Kammerater med Smil, 
det er derfor, vi klarer de lange Mil. 

Vi kender til Vejrligets skiftende Sind, 
den varmende Sol og den strygende Vind. 
Det hænder, at Træthedens blytunge Dragt 
vil bøje vor Vilje - men husk, det er sagt: 
Vi ruster os til Kampen - - ~ 

For Soldater det hænder, at Tanken naar hen 
Ul Hverdagens dragende Virken - og d en, 
som een Gang for os blev vor kæreste Viv, 
med hende vi venter at dele vort Liv. 
Vi ruster os til Kampen - - -

Vil Landet engang efter os skikke Bud, 
for mod sine Fjender at sende os ud, 
vi gør det med Alvorens Fasthed i Blik, 
som i Kompagniet vi havde for Skik. 
Vi ruster os til Kampen for Retfærd og Fred 
mod Kræfter, som dette med Magt river ned. 
Vi med brusende Livsmod og Viljer af Staal 
vil leve og kæmpe - ja, dø for vort Maal. 
Det er derfor, vor March bliver taktfast og fri. 
det er derfor, vi synger i vmt Kompagni, 
det er derfor, at vi Kammerater med Smil, 
det er derfor, vi klarer de lange Mil. 

81/1945 Rasmussen, 
2./11. Bat. 
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Ved et Kompagni i en af Lejrene 
havde Kaptajnen givet 42 Orlov 
til sin Svigermoders Begravelse. 
- Af sære og mærkelige Omveje 
fik Kaptajnen imidlertid at vide, 
at hun ikke var dØd. Kaptajnen 
Ønskede en Forklaring. 

- Beklager, Hr. Kaptajn, men 
jeg har aldrig sagt, at min Sviger
moder var dØd, jeg sagde1 jeg 
gerne vilde til hendes Begravelse! 

* 
Det var 62, der var ude for 

Uheldet. I et Anlæg sagd'e 62 beno

vet: 

- Du har aldrig kysset mig saa

dan fø1·, Carla! Er det, fcn·di det 

er mørkt? 

Og ud af Mørket sagde hun: 

- Nej, det er nok, fordi jeg 

ikke hedde1· Cm·la! ! ! 

* 

Paa Infirmeriet meldte en Rekrut sig 
til Lægen for - som han sagde - det 
ringede saadan for hans Ører. 

- Generer det Dem meget? spurgte 
Over]rogen. 

- Nej, men det er mine Kammerater 
pan. Stuen, der har sendt mig herover -
de kan ikke so,•e i det Spektakel! 

* 
Hvis var Skylden? 

Se1·genten: »Hvord·an Pokker kan 
det være, 63, at De stadig kommer 
bagefter, naar jeg kommanderer?« 

63: »A trouer, de æ Skesanten, 
de1· æ lidt fo1· haste po' et!« 

(Bornholms Tidende) 

I en af Lejrene meget nær Kø
benhavn - saa kan det ikke siges 

tydeligere - Iane.It TilsynsoJ.riciai1-
ten i en Telefonbox, der benyttes 

af Mandskabet, følgende Skilt: 

»Ring kun tit 3 Pige1· ad Gangen 

- der er andre, der skal til!« 

* 
Paa Orlovstoget ad Slangerup

banen var der for nogle Lørdage 
siden et grusomt Ha.l!Øj af glade 
Soldater, d'er skulde hjem. En 
Kaptajn og en Løjtnant var uhel
digvis kommet midt iblandt dem 
- uden at dette dæmpede Gemyt
terne. Pludselig sagde Kaptajnen 
hØjt ti! Løjtnanten: 

»Aah - tag lige og se, hvem 
der raaber hØist - vi skal jo ud
tage nogle nied god Kommando
stemme til Befalingsmænd.« 

Der blev dødsensstille Resten af 
Vejen. 

To Oberstløjtnanter 

Da de ny Befalingsmænd i Gaar stod 
opstillet paa Ilovedbanegaarden før de
res Afrejse til Jægerspris, lrnm en af 
d'Herrer i Tanke·r om, at han havde 
glemt sin liuffert et Stykke henne paa 
Perronen. Han traadte derfor ud af Ge
leddet og bad Kompagnichefen, Oberst
løjtnant l{idde om Ti11ade1se til at hen
te den. 

- Hm, hvad er Deres Na\'n? spurgte 
l{ompagniehefcn. 

- \Vagner. 
- Og Deres Rang? 
- Oberstløjtnant. 
- Jave], lir. Oberstløjtnant, gaa bare! 

(Aftenbladet) 

En Løjtnant var ude for at øve Mand
skabst.ræk med de nye engelske 57 mm 
lianoner. En J{anon, som en l{orpo1·al 
ledede, \•ar gaaet i Staa paa en S]{rænt 
og vilde ikke ud af Stedet. Løjtnanten 
tog et Tag med - men stadig uden 
Resultat. For at forklare, hvorfor det 
ikke gik, sagcle han: 

- Nej, Stigningen er alt for voldsom 
her - den er mindst 1:10. 

Men l{orporalen sagde ufortrødent: 
- Vi skal op - om saa Stigningen 

er 1:100! 

* 

Følgende Historie er fortalt mig 
af en Sygeplejerske, hvis Ord, der 
ikke er Grund til at drage i Tvivl. 
- Det er altsaa ikke nogen Histo
rie, men en sandfærdig Beretning 
fra et Infirmeri. 

- Nummer? spurgte Reserve-
lægen. 

- Hansen! 
- Hvad fejler De? 
-62! 
- Hvad hedder De? 
- Daarligt Øre! 
Den gik, - og 62 blev indlagt. 

* 
Konfetti 

General GØrtz har udtalt, at den 
danske Hærs Overtagelse af Born
holm vil ske uden Blinken ... 

I saa Fald maa I;Jornholme1·-Pi
ge1·ne være anderledes end Pigerne 
i d'e øm·ige danske Provinser, hvor 
vore Jense1· rykker i Garnison ... 

(Aftenbladet) 
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369 ligger Soldat i Frederikshavn, men er hjemmehørende ved 
Garnisonen i Viborg, er født paa Mors, men kan alligevel den 
sallingske Dialekt saa godt, at han uden nogen kunde høre, 
han var fra f'n anden Egn, læse Digtet: »Den gammel i æ 
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FORSVARSORDNING 
OG 

FORSVARSPOLITIK 

N aar det, bl. a. i Anledning af Forsvarskommissio
nens Nedsættelse, i den sidste Tid Gang paa 

Gang understreges fra visse Sider, at »om dansk For
svarspolitik vides endnu intet«, er dette netop saa rig_ 
tigt og saa forkert, at der er Grund til at raabe Vagt 
i Gevær imod, at disse Ord giver Befolkningen et 
skævt Billede af de Krav, som Situationen i Dag og 
i den nærmeste Fremtid stiller til et frit og freds
elskende Land. 

Det er jo nemlig ganske rigtigt, at om den kom
mende Forsvarsordning kan man endnu intet vide og 
at man her maa gaa frem med Agtpaagivenhed for 
ikke at begaa Fejl, som det - ogsaa Økonomisk - vil 
være vanskeligt at rette senere. 

Men dette maa paa den anden Side ikke blive en 
Sovepude til blot at se Tiden an. Thi om selve vor 
ForsvarspoHtiks store Linie turde der ikke herske 
nogen Tvivl; og jo fØr vor Forsvarsordning bliver 
bragt i Overensstemmelse hermed des bedre. 

Det altovervejende Flertal af det danske Folk slut
ter op om Medlemsskabet i de forenede Nationer og 
Ønsker at bidrage sit til at styrke denne ny Verdens
organisation. Konsekvensen heraf er imidlertid, at 
man ikke paany stikker Hovedet i Busken overfor de 
Pligter, man derved paatager sig, men gør sig ganske 
klart, at de forenede Nationers Værn om Freden og 
Folkenes Frihed i sidste Omgang klart er baseret paa 
Magtanvendelse. Herunder har endvidere hvert en
kelt Medlem - selv den mindste Stat - for det før
ste Pligt til at stille Styrker til Raadighed for UNO's 
militære Aktioner, for det andet til selv at hævde sit 
Territorium efter bedste Evne, indtil de forenede N a
tioner kan gribe ind. 

Og der behøve1· her ikke at være Tale om en Stor
krig_ Enhver lille Stat vil f. Eks. kunne faa en Nabo, 
der ikke er Stormagt eller dog maaske ikke raader 
(}VPr f F.kc;: AtomhomhPr, men som i givet Tilfælde 
kunde tænkes - med eller uden en Stormagts stil
tiende Samtykke - at skabe et fait accompli ved et 
Kup, som UNO da i større eller mindre Grad maatte 
anerkende for at undgaa en Storkonflikt. 

Forpligtelsen til at hævde sit Territorium begynd1:::1· 
altsaa her, men gælder helt op til Storkrigen - i sin 
yderste Konsekvens ogsaa i det Tilfælde, hvor For
svaret eventuelt blot skal tjene :til at vinde Tid for 
andre. Havde de demokratiske og fredselskende Sta
ter - store som smaa - haft og efterkommet disse 
Pligter fra 1933-39, havde Hitler ingen Chance haft, 
og havde han alligevel forsøgt at tage den, var Kri
gen blevet baade kortere og mindre Ødelæggende for 
hele Verden. 

Men foruden denne Pligt til kollektivt Forsvar og 
Offer, har vi Pligten overfor os selv som frit Folk og 
selvstændig Stat :til at bevare os mod Undertrykkelse 
og Ødelæggelser, - baade under UNO-Aktioner og 
hvis den Ulykke skulde ske, at de forenede Nationer 
skulde blive spaltet i fjendtlige Blokke. 

Vi har paa dette Omraade høstet Erfaring for, at 
det militære Tomrum tiltrækker Lynet - og vi kan 
dertil f,0je: det Rum, der ingen Udenrigspolitik har, 
og derfor ogsaa paa dette Omraade er uforberedt. 

Th~ Udenrigspolitik og Militærpolitik hØrer sammen 
som Arm og Sværd, saa længe der er Chance for, at 
Retten kan blive forsøgt sat i Spydstagen. De mang
lede begge fØr den 9. April. Derfor er det nu vor 
Opgave at skabe begge Dele i Samklang med hin
anden - for at yde vor Skærv til de forenede Natio
ners Arbejde og for at sikre vor egen Anseelse og 
Sikkerhed bedst muligt. 

Det er derfor ikke rigtigt, at man intet ved om 
dansk Forsvarspolitik. Dennes store Linie ligger :tvært
imod fast, hvis der da skal være nogen Mening i vort 
Medlemsskab af UNO og i det Ønske om at undgaa 
en ny 9, April, der fandt saa levende Tilslutning under 
Besættelsen. Jo stærkere vi i Gerning viser os rede 
til at fØlge denne Linie, jo fØr skaber vi li-desuden det 
nødvendige Grundlag for en Udenrigspolitik, skabt af 
Forpligtelserne baade mod UNO og os selv, samt be
fæster i en Verden, hvor alt endnu kan ske, vor inter
nationale Stilling og Anseelse. 

Dette bØr ikke tilsløres hverken nu eller under 
Forsvarskommissionens kommende Arbejde. 
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BORNHOLM 
Danske Tropper har afløst Russerne 

)Caa Bornholm. De har gjort det med 
Glæde, baade af nationale Grunde og 
ved Udsigten til en Sommer paa vor 
smukke Klippeø med den stoute Befolk
ning. Billederne viser Indladningen paa 
Færgen "Prins Christian" i Københavns 
Frihavn. 

1 Klar til at køre om Bord. 

2 Landkrabber kan ogsaa •stuve«. 

3 En Artille:døMascot. 

4 Ogsaa Sengene kom med. 



En af »Folk og Værn«s Medarbejdere har paa 
Anmodning af vor svenske Navnefælle »Folk och 
Forsvar« haft en Samtale med Forsvarsminister 
Harald Petersen om dansk Forsvarspolitik i Øjeblik
ket og Fremtiden. Interviewet, der fremkommer i 
»Folk och F3rsvar«s Juni-Nr. bringes her nedenfor. 

D anmark har netop overstaae~ Festlighederne i 
Anledning af 1 Aars Dagen for Befrielsen. Med 

forskelligt Sind har Danskerne maaske fejret Dagen. 
Uenighed kan herske om forskellige Problemer, men 
paa eet Punkt mØdes saa godt som hele Folket nu -
i Modsætning til tidligere - i Samdrægtighed, nemlig 
i dette, at et Militær skal Danmark i Fremtiden have. 
Ganske vist er et Forsvar kostbart, men saa meget 
har Danskerne lært, at det er dyrere slet intet Værn 
at have. 

Dansk Forsvar bygges nu op efter Tyskernes Rov 
af alt, hvad Danmark havde af militært Materiel og 
militære Beholdninger, men dansk Forsvar er endnu 
i Dag i Støbeskeen. »FoTh: og Værn« har henvendt sig 
til den. 52-aarige Forsvarsminister, Rigsdagsmand og 
Redaktør Harald Petersen, et velkendt Navn i Na
tionens politiske Liv, en myndig og energisk Person
lighed, og bedt Ministeren optrække Linierne for 
dansk Forsvarspolitik i Øjeblikket og i Fremtiden. 

Ingen storei Nyanskaffelser i Overgangsperioden. 

Minister Harald Petersen resumerer Stillingen 
disse Ord: 

Samtale med Forsvarsministeren 

DAN§ It< fO ~SVA~ 

0~ lBYGGlES 

St11diekommisrioner i Sveri'ge -

Tyskerne røvede for 1,8 Mi/Harder Kroner 

militært Materiel 

- Dansk Forsvar befinder sig i Øjeblikket i en af
ventende Overgangsperiode, hvor man Skridt for 
Skridt bygger Organisationen op og uddanner det 
Mandskab, som det ikke har været muligt at uddanne 
i de 5 Aar, Besættelsen varede. Det Materiel, der skal 
bruges paa disse forskellige Omraader, og den øvrige 
Udrustning, der skal til for at give Soldaterne ordent
lige Vilkaar, skal selvfØlgelig anskaffes. Men store 
Nyanskaffelser med Henblik paa en roere ubestemt 
Fremtid kan vi efter min Mening ikke gaa til - dels 
fordi vi staar foran Nedsættelsen af en Forsvarskom
mission, der ud fra de hidtidige Erfaringer skal bygge 
et helt nyt Værn op saavel i Henseende til interna
tionale som suverænitetsmæssige Opgaver, pg dels 
fordi den Udrustning, de danske Værn skal bruge, 
maa være den mest moderne, der kan skaffes. Derfor 
maa vi søge at finde de Typer af Vaaben, der bedst 
vil kunne tilpasses til vor strategiske Situation og 
Løsningen af vore Opgaver. Det er jo en Kendsger
ning, at den rent tekniske Udvikling ikke er standset 
med Krigens OphØr, men at man tværtimod i denne 
Tid i saavel store som smaa Lande i hØj Grad eks
perimenterer med yderligere Forbedringer paa 
Grundlag af de Erfaringer, der er indvundet under 
Krigen. 

Udrustning til 100.000 Mand røvet, 

- Var Tyskernes Rov i Danmark som saa mange 
andre Steder fuldkomment? 

- Ja, vi stod fuldstændig paa bar Bund, da Vær
nene skulde genoprettes. Alt brugeligt Materiel inden 
for Hæren og Søværnet var i Realiteten røvet, samt 
alle Beholdninger af Uniformer, Tæpper, Lagner, 
Senge o. s. v. Dertil kom, at alle de Etablissementer, 
som Tyskerne lagde Beslag paa, i overordentlig Grad 
var blevet molesteret og Inventaret bortført, saa 
Istandsættelser og Genanskaffelser vil koste store 
Penge. 

Vi havde Beholdninger til fuld Mobilisering af 
mindst 100.000 Mand. Efter det nuværende Pris
niveau kan man regne med, at Værdien af det, Ty-
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skerne stjal, ligger omkring 1,8 Milliarder Kroner. 
Disse Penge er inkluderet i den Regning, som blev 
sendt til Erstatningskommissionen, og som ialt for 
Danmarks Vedkommende var paa 11 Milliarder 
Kroner. 

Faktisk var kun tilbage nogle Nybygninger, der 
var planlagt under Besættelsen til Erstatning for 6 
Torpedobaade, som Tyskerne under Protest fra Re
geringens Side paa et ret tidligt Tidspunkt tog. J<'uld
fØrelsen af disse Nybygninger - to store Torpedo
baade og seks mindre - blev forhalet saa meget, at 
de ikke naaede at blive færdige. De er nu under 
FuldfØrelse paa Orlogsværftet. Der er fundet en
kelte Skibe i tyske Havne, og fire Torpedobaade og 
et Par Undervandsbaade er fØrt tilbage til Holmen. 
Men de har jo været Genstand for engelske Luft
bomber og er ogsaa bygget om af Tyskerne, og vi 
overvejer, om det kan betale sig at lave dem i Stand. 
De store Skibe »Peder Skram« og »Niels Juel« er saa 
molesterede, at de kun er til Ophugning. 

Stillingen for de 3 Vaabenarter. 

- Det er vistnok Befolkningens Indtryk, at der i 
det forlØbne Aar siden Befrielsen er indkØbt store 
Mængder Krigsmateriel. 

- Det er muligt, men det er ikke helt rigtigt. Til 
Trods for, at de militære Udgifter i det forløbne Aar 
har været meget store, er det ikke Materielanskaffel
ser, der har tynget afgørende. De normale Anskaf
felser af Krigsmateriel lader endnu meget tilbage at 
Ønske - det gælder ligeledes Anskaffelsen af Am
munition. Her spiller ValutaspØrgsmaalet nu ogsaa 
ind. For Hærens Vedkommende ligger det i Dag saa
ledes, at vi dels gennem den danske Brigade fik en 
Del Materiel fra Sverige, som vi er meget taknemlige 
for, dels umiddelbart efter Befrielsen fra engelsk 
Side fik overladt en Del Materiel. Men det, vi fik til 
at begynde med, var udelukkende til Fodfolksuddan
nelse. Siden har vi fra engelsk Side i Forbindelse 
med de stadig lØbende Forhandlinger om eventuel 
Afsendelse af en Styrke til Tyskland til Afløsning af 
de engelske Troppestyrker der, modtaget Krigsma
teriel af alle mulige Sorter, i Realiteten Udstyr til 
en engelsk Division. Det er selvfØlgelig for, at de 
Tropper, der skal afgaa, kan være kendt med de paa
gældende Vaabentyper, idet alt det, vi hidtil har faaet, 
skal bruges til den eventuelle Styrke. Men i det Øje
blik, Styrken afgaar, har vi ikke mere dette moderne 
Materiel. Saa har vi kun Fodfolksmateriellet, sup
pleret med forskellige Ting, der er kØbt. 

Vi har endvidere faaet et Parti Uniformer fra Sve
rige og Klæde fra England, saa vi nu kan give hver 
Soldat to Uniformer foruden Drejlstøj. I Begyndel
sen kneb det meget stærkt med det tilstrækkelige 
Antal Uniformer. 

- Det vil altsaa sige, at man ikke er ret langt 
fremme i Opbygningen? 

- Ja, det vil det, 

Ministeren fortsætter: 

- Marinen har kØbt to Fregatter og en Korvet i 
England, og Fregatterne er under Ombygning, idet 
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de skal bruges som Uddannelsesskibe for Kadetter og 
Mathelever. Begge disse Skibe skal paa Togt i denne 
Sommer. Kadetterne skal til U. S. A. og de tidligere 
dansk-vestindiske Øer, Matheleverne skal til Madeira, 
franske og engelske Havne. Men hvad vi yderligere 
skal have, staar hen i det uvisse. I Betragtning af, 
at f. Eks. Norge har faaet ikke uvæsentlige Mængder 
af det tidligere tyske Søkrigsmateriel, som var over
gaaet til de Allierede, kunde der maaske være Mu
lighed for, og endda en vis Rimelighed i, at Danmark 
ogsaa blev betænkt med det for os anvendelige SØ
krigsmateriel i nogenlunde samme Omfang. 

Med Hensyn til Luftvaabnet maa vi naturligt læg
ge Vægten paa Uddannelse af det nye Personel, og 
vi begyndte straks at anskaffe Skolemaskiner. For
nylig har Finansudvalget givet Tilslutning til Indkøb 
i England og U. S. A. af godt og vel 100 Flyvemaski
ner af forskellige Typer til Oplæring og Træning, Det 
er Meningen, at Uddannelse nskal være fælles for 
baade Hæren og Marinen. Men Organiseringen af et 
Luftvaaben er paa Forberedelsernes Stadium, idet vi 
paa dette som paa andre Omraader maa afvente den 
kommende Forsvarskommissions Betænkning. 

Tyskerne efterlod jo forskellige Forsvarsanlæg og 
navnlig meget store Flyvepladser. Fra den militære 
Ledelses Side har man anmodet om indtil videre at 
bevare de Anlæg, som man mener at kunne anvende 
enten i Forsvaret eller den civile Luftfart. 

270 l\'.lillioner Kroner til Forsvaret i 1945-46. 

I 1945-46 er til Forsvaret anvendt 270 Millioner 
Kroner, hvoraf imidlertid et meget betydeligt BelØb 
maa regnes for ekstraordinære Udgifter. Det gælder 
f. Eks. den danske Brigade i Sverige, som efter den 
store Gestus, den svenske Stat h•r vist os ved at yde 
et betydeligt Beløb uden V eder lag, staar den danske 
Statskasse i 43 Mil!. Kr. for det forløbne Aar. Videre 
kommer ekstraordinært Udgifterne til Modstandsbe
vægelsen, som i dette Overgangsaar har udgjort ca. 
57 Mil!. Kr., og Udgifter til Uskadeliggørelse eller Qp_ 
bevaring af tysk Krigsmateriel, Ammunition og Land
miner, som andrager 7 Mill. Kr. Men alligevel bliver 
det naturligvis mange flere Penge til Forsvaret end 
fØr Krigen, da de aarlige Budgetter laa paa ca. 40 
Mill. Kr. Der maa dog her ogsaa henses til, at Krone
værdien er en ganske anden end den Gang. Priserne 
er vel steget 60-70 Procent i Forhold til 1937. 

Englænderne bør bekoste Tysklandsstyrkens 
Udrustning. 

- Kan det betragtes som givet, at Danmark skal 
deltage i Besættelsen af Tyskland? 

- Vedrørende Styrken til Tyskland er Forhand
lingerne stadig løbende, og der er ingen Afgørelse 
truffet, hverken med Hensyn til Omfanget eller Ud
rustningen. Det er min Opfattelse, at SpØrgsmaalet 
om Udrustning af en eventuel Styrke maa være den 
danske Stat uvedkommende. Danmark afleverer jo 
saa og saa mange Tusinde Mand til en Opgave uden
for Danmarks Grænser og vanskeliggør derved rent 
arbejdsmæssigt set sin egen Økonomiske Genrejsning. 



England kan til Gengæld frigøre et tilsvarende Antal 
engelske Tropper. Det er min Opfattelse, at Danmark 
herigennem og genm~m Udrf!df!lse af LØnningPr til 
Mandskab og Befalingsmænd yder sit Kontingent, og 
at derfor SpØrgsmaalet om Materiellet ik.k.e k.au blive 
et SpØrgsmaal, der maa belaste dansk Økonom.i. 

Kom.missionen om det kommende Forsvar. 

- Hvorledes ligger det nu med den politiske Bag
grund for Forsvaret? Det har jo gennem et Par Men
neskealdre været det store Stridsspy.Srgsmaal i dansk 
Politik? 

- Det er i Foraaret med Tilslutning af alle Par
tier vedtaget at oprette en Forsvarskommission, be
staaende dels af Politikere, dels af tilforordnede Sag
kyndige fra de tre Forsvarsgrene. I Øjeblikket er man 
ved at udpege de Sagkyndige, hvortil kommer en sær
lig Repræsentant for Udenrigsministeriet for at mar
kere Sammenhængen mellem Udenrigspolitik og For
svar. Naar de Sagkyndige er udpeget, vil Partierne 
faa Opfordring til at udpege deres Repræsentanter, 
og endelig kommer Valget af Formand, der skal ske 
gennem Indstilling til Majestæten1 og hvilket Hverv 
det er Meningen at overdrage mig som Forsvarsmini
ster. Alt dette vil_ formentlig være tilendebragt i Lø
bet af den nærmeste Fremtid, hvorefter Kommissionen 
straks vil paabegynde sit Arbejde. Det er umuligt at 
sige, hvor længe det vil vare1 for der foreligger mange 
Problemer af forskellig Art. Det er mit Indtryk, at 
man i Sverige kan hente en Række Lærdomme, der 
kan blive i hØj Grad nyttige for et fremtidigt dansk 
Forsvar. Det gælder et saa vigtigt SpØrgsmaal som 
eventuel Oprettelse af en Enhedskommando med fæl
les Forvsarsstab, hvilket SpØrgsmaal netop er frem
hævet ved Forelæggelsen af Forslaget om Forsvars
kommissionen som værende et af dem, man kræver 
en udtrykkelig Stillingtagen til. Hær og Flaade har 
jo hidtil været to helt uafhængige Foretagender. 

Ogsaa paa Uddannelsens Omraade er der en Række 
Punkter, hvor vi kan lære af Sverige, ligeledes med 
Hensyn til det svenske Kasernebyggeri. Vi har alle
rede haft adskillige Studiekommissioner i Sverige -
der har været en livlig Trafik over Øresund i den 
Anledning1 og vi er fra dansk Side meget taknemlige 
for den Velvilje og Imødekommenhed, man har vist 
os fra svensk Side, og vi agter, saa godt det kan lade 
:sig gØre1 ogsaa i Fremtiden at benytte os af den. 

Autoriseret Ø(..fJFJ Forhandler 
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Hjemmeværnet maa være IovmæSSigt. 
- En stor Del af »Den usynlige Hær« fra Ilesæt

tclocn er ovcrgaact til I-Ijcmmcvir:rmiforcningcrnc. 
- Ogsaa med Hensyn til Spy.Srgsmaalet om et 

Hjemmeværn regner vi med1 at bl. a. de svenske Er
faringer kan komme os til Nytte. ForelØbig har vi 
her i Landet paa Basis af Modstandsbevægelsen og 
dens Arbejde oprettet Hjemmeværnsforeninger, men 
jeg maa udtrykkelig betone, at Hjemmeværnsforenin
ger er et og Hjemmeværn noget andet, og at vi na
turligvis i det Øjeblik, vi beslutter os til at oprette et 
Hjemmeværn, maa gøre det paa regulær militær iVs 
gennem Lovgivinngen og ikke paa Grundlag af noget 
privat Initiativ, idet hverken Regeringen eller Rigs
dagen vil anerkende militære eller halvmilitære For
mationer bygget paa privat Initiativ. I militære Kred
se haaber man, at det Arbejde, der udfØres i Hjem
meværnsforeningerne, maa berede Vejen for et lov
mæssigt Hjemmeværn, over for hvilket Regeringen 
dog nødvendigvis i Forvarskommissionen maa være 
frit stillet. Personligt mener jeg, at et militært ud
bygget Hjemmeværn paa Basis af det, vi har lært 
her i Landet, vil være et uvurderligt Supplement til 
den militære Ordning. Der er jo i Øjeblikket 60.000 
Medlemmer i Hjemmeværnsforeningerne, men heraf 
kan man sikkert regne med, at kun en begrænset Del 
vil være aktive og deltage i SkyJning og Terræn
sportsØvelser. Forøvrigt er det glædeligt at se, at de 
gamle Skytteforeninger nu er ved at optrække Ram
merne for et Arbejde af lignende Karakter 

Naar jeg har foreslaaet Regeringen at yJe Støtte 
til Hjemmeværnsforeningerne, er det dels ud fra 
Hensynet til det Saglige: at støtte Foreningernes Ar
bejde1 dels ud fra det rimelige Hensyn, Samfundet 
maa tage: at faa en forventet Kontrol med de ikke 
ubetydelige Vaabenmængder1 der findes her i Landet 
fra den illegale Tid og fra den tyske Kapitulation. 

Nordisk Samarbejde? 
- Til sidst: De nordiske Landes Samarbejde? 
- Indtil videre bliver det en naturlig Opgave for 

de nordiske Lande at finde deres Plads hver for sig 
indenfor De forenede Nationer og det Arbejde til Fre
dens Sikring1 der skal udføres der. 

Hvorvidt der under UNO ogsaa vil blive Mulighed 
for 1·egionalt Samarbejde indenfor Pagtens Rammer, 
maa Tiden og Udviklingen vise. 

F. L. SM I DTH & CO. A/5 
Ingeniører og Maskinfabrikanler 

Vestergade 33 · København K. , Telefon C. 6098 
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»Folk og Værn« holder stadig Forbindelse med de 
danske Kornetelever, der med Premierløjtnant Vegger 1 
Spidsen gennemgaar Officersuddannelse i England, og 
havde bl. a, den Glæde at kunne give et lille økonomisk 
Tilskud til den Orlov, de fik, efter at Halvdelen af 
Uddannelsestiden var gaaet. Fra Kornetelevernes Side 

Solen er brudt igennem, og Taagen er væk; vi be
finder os i Øjeblikket paa Punkt 616, en hØj Bakketop 
bag Lejren, og har Time i praktisk Kortlæsning og 
Kompasøvelse. 

Lad os benytte en 5-Minutters Rygepause til at lade 
Blikket vandre rundt i Landskabet. Umiddelbart for 
Foden af Bakken ligger Trentham Park med Lejrens 
Bygning og smaa sorte »Nissenhuts,.. spredt mellem 
Træerne paa Bakkeskraaningen, .1.ængere tilbage i 
Parken, der ejes af Hertugen af Sutherland, er Floden 
'l'rent og Hertugens Palæ, som under Krigen har 7æ
ret og stadig er benyttet af Bank of England Ude i 
Horisonten mod Nordøst skimtes Stoke-on-Trents ry
gende Skorstene og kæmpehøje $Jakkedynger. 

Men vort Blik bliver brat og brutalt revet fra Land
skabet af hØje Raab nede fra Exercerpladsen, »Drill
squaren«, hvor R. S.M. under Udfoldelse af hele sin 
Røst og mange Sprogblomster jager en Deling rundt 
i et Marchtempo, som ingen dansk Rekrut i det vilde
ste Mareridt kunde forestille sig. Lejrens R. S. M. har 
mere end 30 Aars Øvelse i at exercere Soldater, og 
hans Ordforraad svarer dertil. 

Ved Siden af Squaren findes Lejrens store Kon
certhal med en intermistisk Gymnastiksal, samt et 
stort Rum for Foredrag, Filmsforevisning, Bokse
kampe etc.; et Kompagni er i Øjeblikket paa Vej ind 
til en Lekture. Bag denne Bygning findes P. T.-Area
let. Her hersker Sergeanterne fra Hærens Fysiske 
Trænings Korps (P. T. for Physical Træning). Her 
findes alle Slags mærkeligt udseende Apparater og 
Redskaber, alle med det ene Formaal for Øje, at gøre 

modtager vi til Gengæld en Strøm af værdifulde Oplys
ninger om britisk ll"olk og Værn-Arbejde (wellfare) 
samt af Breve om, hvad de iøvrigt oplever. Desværre 
har vi ikke Plads til at aftrykke dem allesammen. Men 
her er nogle Uddrag. 

PAA 
ARBEJDE 
OG 
FERIE 
!ENGLAND 

Sualedes bor Of
ficersaspiranter. 
Barakken er af 
Blik og ligner 
nærmest smaa 
Badminton
Haller. 

Uddannelse ved 
The London 
Irish Rifles. 



de vordende Officerer fysisk egnede til at fØre en De
ling- i Krigens Strabadser. Der er hØje Stilladser med 
Klatretove og Rebstiger, Balancebomme, Forhindrings
mure og Grave m. m., noget som de fleste Kadetter 
mærkeligt nok ikke er ovenud begejstrede for!! - -

Kortlæsningen er forbi, det er Middag, og vi løber 
tilbage til Barakkerne. Det er en staaende Battalions
ordre, at alle Kompagnier undtagen Senior-Kompag
niet lØber til og fra alle Trænin,1sperioder, hvilket 
naturligvis ikke falder i god Jord hos Kompagnierne, 
særlig ikke hos A-Kompagniet, der har den længste 
V ej til Træningsarealerne. 

Middagen bestaar af den sædvanlige Anelse af KØd 
samt Kartofler, Mos og Kaal og BrØdbudding med 
»Custard« til Dessert. Efter Middagen er der lige Tid 
til en Kop Te og en Cigaret i N. A. A. F. I., og saa 
begynder Undervisningen igen. De fØrste Perioder er 
en Modeldiskussion i Gadekampe, man finder plud
selig sig selv som Chef for en Battalion med under
lagte Vaaben, Tanks og Artilleri med den Opgave at 
rense en By. 

Senere er det vores Tur til at svede under PT-Ser-

Gymnastik ved Artilleriet. 

genternes kyndige Ledelse; og saa er det Tetid, og 
Undervisningen er slut for i Dag. Vi har heldigvis ik
ke Natøvelse i Aften, men der er alligevel nok at 
lave. Dagens Noter skal renskrives, Gamascher og 
Livrem skal »blankes«, MessingtØj pudses, Unifor
men presses, Korrespondancen hjem maa ikke forsøm
mes, og den aftenlige Kop Te i N. A. A. F. I. gaar man 
nødig Glip af, saa Aftenen flyver, og snart lyder Raa
bet: »Lights out!« Klokken er 23.15, Lyset skal sluk
kes, og snart slumrer man sødeligt og drØmmer for
virret om Gadekampe, Junglekrig, Flankeangreb, pæ
dagogiske Problemer og Blanco! 

Tokyo-Camp. 
LØrdag den 19. Januar 1946 blev mit Kompagni, 

8. Company af 164. Infantry 0. C. T. U., pr. Lastbiler 
transporteret til en Træningslejr i Nordwales. Vi skul
de være her en Uge og hovedsagelig beskæftige os 
med Patrujletjeneste. 

LØrdag og søndag gik med at gøre Lejren i Stand; 
vi var dog tidligt færdige om søndagen og benyttede 
Eftermiddagen til en skØn Tur op i de waliske Bjerge. 
Det var en ejendommelig Følelse at staa oppe paa en 
Klippetop og se rivende Bjergstrømme forsvinde dybt 
under een, se Skove veksle med Søer og nøgne Fjeld
sider. Det var let Frost, og nogle af de hØjere Toppe 
var dækket med Sne. Denne Tur var en stor Oplevelse, 
som jeg tit tænker tilbage paa. 

Imidlertid blev det Mandag, og med Mandagen kom 
Arbejdet. Vi havde denne Dag en usandsynlig Masse 
Lektioner i, hvad Arbejde man ventede af Patruljer, 
hvad de forskellige Patruljeformer blev kaldt, hvor 
mange Mand, der skal være i de forskellige Patruljer, 
Bevæbningen af dem o. s. v., o. s. v., kort sagt, man 
blev denne Dag proppet med Kundskaber, som vi 
bliver det hver Dag. 

Om Aftenen havde vi en Øvelse, hvbr vi skulde til
bagelægge en Strækning paa ca. 2 miles saa lydlØst 
som overhovedet muligt. Vi bevægede os i Grupper 
paa 10 Mand og skulde paa Ruten passere Stenmure, 
store og smaa VandlØb og endog en Flod. Det var 
buldrende mØrkt, og da vi skulde bevæge os saa lyd
løst, gik det kun langsomt fremad; vi naaede dog 
heldigt igennem uden at falde i Floden. 

Tirsdag var igen optaget af en Masse Lektioner. De 
to sidste Timer fra Kl. 16,00-18,00 brugte vi til at 
forberede Tirdags »night-exce1·cise«. Vi fik udleveret 
Kort, Luftfotografier, Kikkerter og Kompas. Vi skulde 
saa selv planlægge en Rute fra Lejren til et Punkt ca. 

Angrebsøvelse. 



Brevkort fra Skotland. 

3½ mile borte. Øvelsen gik ud paa at lære os at holde 
en bestemt Retning, selv om det er buldrende mørkt, 
og man er ude af Stand til at bruge Landmærker og 
Stjernerne til at styre efter. Det var haardt Arbejde, 
Regnen r;tyrtcdo nod, og Tf!rrmn0t vo.r krydsot o.f utnl 
lige Vandløb, en Skov vi skulde igennem havde den 
tætteste Underskov, jeg nogensinde har set; som sagt 
haardt Arbejde, men absolut ikke uinteressant. 

Onsdag var halv Arbejdsdag. Formiddagen gik med 
Lektioner, og om Eftermiddagen blev der afholdt et 
»Cross-country run«. Der startede 140 Mand, heraf 4 
Danskere. Vi blev placerede som henholdsvis Numrene 
18, 20, 21 og 22. Onsdag Aften var fri, 

Torsdag startede den store Øvelse som Englænderne 
kalder »Excercise Marathon«. Kompagniet blev delt op 
i 2 Partier, som opslog deres res].)ektive Hovedkvar
terer paa 2 Farme, der er beliggende ca. 3 ½ mile fra 
hinanden. Terrænet imellem rummede alle Rariteter 
fra Højmose til Skove og Floder. Fra Torsdag Kl. 
14,00 til LØrdag Midnat førtes i dette Terræn en sejg 
og forbitret Patruljekamp. Det var strenge Dage med 
ca. 3-P Timers søvn i Døgnet, haardt Arbejde i 
Marken, sparsom Føde, 2-3 Gange »river-crossing« 
om Dagen og som fØlge deraf dyngvaadt TØj, som det 
ikke var muligt at faa tørret. Vi var dygtig trætte, 
da vi sluttede LØrdag Nat; men de Erfaringer og de 
Kundskaber vi samlede paa denne Øvelse var rigeligt 
Besværet værd. 

SØndag Morgen gik Turen tilbage til Trentham Park 
igen. Vort fØrste BesØg i Tokyo-Camp var overstaaet. 
Vi vendte tilbage derfra dygtig trætte, men paa mange 
Omraader klogere, meget klogere end vi havde været 
før. 

Ib Rasmussen. 

En af Skotlands skønne Indsøer. 
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Canford school, Winborn - den ældste i England. 

'P.a.a. 01i.fuv 
Paa deres Orlov spredtes Kornetterne ud over England - een af 

dem paa Motorcykle. Men de fleste tog aabenbart til Skotland. Her 
er nogle Billeder fra Rejserne og eet af Brevene. 

Vi er naaet halvvejs gennem Officersskolen herovre 
og dermed til den med Længsel imØdesete Orlov. Et 
glimrende Cadet-Bal indledede den gyldne Tid. Vore 
Officerer og enkelte andre Instruktører var inviteret 
og selvfØlgelig vores Forbindelsesofficer, Prmlt. Veg
ger. Aftenen gik lystigt med Dans og Drik, og Skot
terne viste os en »Eightcome Real«, original Folkedans, 
flere af dem var i smarte SkotteskØrter. Det var en 
god Indledning til Orloven, som for fleres Vedkom
mende gik til Skotland. De ældgamle Drillerier mel
lem Englændere og Skotter eksisterer stadig1 og Eng
lænderne fraraadede os indstændigt at tage til det 
»kolde« Skotland, men jeg tør nok sige, at det blev en 
pragtfuld Tur, der laa for os. 

Vi kØrte med Toget fra Stoke næste Dag, og i° Løbet 
af 10 Timer stod vi paa Glasgow Banegaard. Der var 
en bemærkelsesværdig Forskel i Luften, idet vi kørte 
lige fra et fugtigt, rØgfy!dt Fabriksdistrikt til den 
friske, rene Luft i HØjlandet. Logi fandt vi hurtigt i 
en af de utallige Klubber, der staar til Raadighed for 
de engelske Soldater, naar de er paa Orlov. Prisen for 
Seng og Maaltid er ualmindelig billig, og vi spiste, 
til vi var revnefærdige. Rationerne syntes at være 
meget større i Skotland, som for en stor Del er l..and
brugsland, end i England, hvor vi for nylig havde 
faaet en ny Nedskæring af Levnedsmidlerne. 

Glasgow har nogle dejlige Forretningsgader og et 
meget interessant Museum, men dermed er næsten 
ogsaa alt sagt om Englands næststørste By. Nej, det 
der drager er de skønne Omgivelser. Vi tilbragte en 
hel Dag med en Travetur ved Lochlomond, kendt fra 
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den gamle Folkesang_ Her er sandelig en vidunderlig 
Natur. Høje Bjerge omkranser den langstrakte blaa 
SØ, og smaa Øer er spredt hist og her, beklædt med 
stedsegrønne Buske og Træer. Mange Skotter lever i 
Husbaade heroppe i den klare Luft Aaret rundt. De 
talrige Hoteller er fuldt belagte fra Foraar til Efter
aar, og mange Udlændinge valfarter til denne Perle, 
hvor der er Lejlighed til Jagt, Bjergbestigning, Kano
sport og Golf. 

Næste Etape af vores Tur foregaar i Aberdeen, ig'en 
med Tog over de store Broer, der krydser Østkyst
fjordene. Den fØrste: Firth of Forthbroen, er et ene
staaende elegant Ingeniørværk bygget i Halvfemserne. 
Denne Bro var det stumme Vidne, da Tyskerne efter 
forrige Verdenskrig udleverede deres Flaade til Eng
lænderne paa Forthfjorden. Fra Broen kan man se en 
lille Kirkegaard med en Snes Sten, her blev de Mænd 
begravet, der omkom under den syvaarige Bygge
periode. I Aberdeen mødte. vi det samme friske Klima, 
som vi har i Danmark, og vi glædede os over Gensynet 
med » Vesterhavet«. Aberdeen er en dejlig ren By, et 
uvant Syn i England i Dag, hvor man ikke har set 
Maling eller Fagadevask i de sidste 5 Aaar, men alle 
Bygninger er lavet af en smuk lysegraa Granit, der 
er anvendt i dristige Taarne og SØjler. Vi fik i Aber
deen at hØre, at Skotland slet ikke betragter Dan
skere som Udlændinge, og vi fandt ogsaa mange 
Lighedspunkter med den skandinaviske Mentalitet. 
Det skotske Sprog er noget for sig, ikke altid lige let 
at forstaa, men der findes mange Gloser fra den Tid 
vore Forfædre, Vikingerne, regerede i Højlandet. En 



Kirke hed f. Eks. »kirk« og et Barn »a baern«, saa vi 
havde alle Forudsætninger at fØle os hjemme i Skot
land - og det var næsten som at rejse i Danmark. 

Og saa den sidste og skønneste Del af hele Turen: 
Edinburgh, Skotlands Sjæl, i Sandhed en uforglem
melig Dy. Foraaret var netop, kommet til Skotland 
sammen med os, og vi havde det smukkeste Solskin, 
da vi holdt vort Indtog i Skotlands Hovedstad. Vi 
vandrede lige fra Toget ud paa Princes Street, Hoved
gaden, og hvilken Gade. Paa een Side de dejligste 
Forretninger og Stormagasiner fyldt med Ting, der 
nok kunde faa en Dansker til at snappe efter Vejret, 
paa den anden Side af Gaden et stort Blomsteranlæg, 
hvorfra et mægtigt Klippeparti rejser sig lodret i 
Vejret, og oppe paa Toppen ligger den smukke æld
gamle Borg. Ude langs Horisonten ses en Silhuet af 
Bjerge, der ligesom indrammer det skønne Syn: Prin
ces Street. I Gaden findes et stort Monument for 
Walter Scot, den berømte Digter, som Skotterne reg
ner for deres øverste Høvding over alle Klanerne. -
Der er Farver i Edinburgh, Skørterne med alle de 
forskellige Mønstre i rødt, grØnt, blaat og gult lyser 
op i Gadebilledet, og der er et skælmsk Glimt i de 
skotske Pigers Øjne. 

Vi havde en morsom Oplevelse en Aften, vi var til 
Dans, idet vi mødte 12 Danskere af de Frivillige, som 
havde været saa heldige at komme i et Skotteregi
ment. De var vældige glade for at være deroppe. 
Næste Dag talte vi med en Forretningsej er, der for-

Dy-Dorgen i Edinburgh. 

talte, at han boede sammen med Kompagnichefen for 
det Kompagni, Danskere - 42 ialt - var i, og denne 
var yderst tilfreds med de danske Soldater, og var 
reUe til at hjælpe dem puu enhver Mande, oualodos 
havde han allerede forberedt deres Orlovsrejse til 
Danmark og skaffet Sportsre-kvisit.t.er til dem. 

En Formiddag tilbragte vi paa den gamle Borg, 
der om Aftenen er belyst af Projektører. Her findes 
Verdens smukkeste stilfulde Mindesmærke for de 
Faldne fra forrige Verdenskrig - og Mindehallen er 
ogsaa ganske ubeskrivelig i SkØnhed. Hvert britisk 
Regiment har sin Bog, hvori alle Navnene paa de· 
faldne Skotter i Regimentet er indført. - Fra Basti
onen er der en storslaaet Udsigt nedover Princestreet 
- ud over Edinburgh til Forthfjorden - og yderst 
ude skimter man en af de smukke Buer paa Broen. 

En anden dejlig Udsigt havde vi, da vi efter en halv 
Times Bjergklatring stod paa Toppen af Omegnens 
hØjeste Bjerg og stirrede ned over de stejle Klippe
vægge og udover den By, vi paa de faa Dage var 
blevet saa forelsket i. 

Solen skinnede, da vi søndag Morgen tog Afsked 
med Edinburgh - der er altid Solskin over den By -
og dampede sydpaa efter den dejlige Orlov. Fra Folk 
og Værn havde vi faaet Økonomisk Støtte til Rejser i 
vor U dlændinghed, saa alt var lagt op til det store 
Sus - og det blev en uforglemmelig Oplevelse at 
tænke tilbage paa. 

En Kirkegaard i Glas
gow. 2 Officersaspiranter 
traf her een af de danske 

Frivillige i Royal 
Artilleri. 

Hasse Thomsen, 2. Reg. 
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Af Journalist Jes Knudsen 

Et halvt Hundrede miles Nord for New York ligger 
West Point med det amerikanske Militærakademi 

af samme Navn, svarende til Flaadeakademiet i An
napolis. 

Militærakademiet ligger paa historisk Grund. West 
Point var under den amerikanske Frihedskrig et 
strategisk Centrum i en Række haarde og dramatiske 
Kampe om Hudson-Floddalen. Her havde Amerikas 
første Præsident, George Washington~ som General i 
nogle Maaneder sit Hovedkvarter. 

Militærakademiet i West Point søger sin Oprindelse 
i en Lov af 16, Marts 1802, og straks samme Aar, den 
4. Juli, begyndte Undervisningen med de fØrste ti Ka
detter. 

Og lad saa det være Historie nok, og lad os i Stedet 
for se paa West Point af i Dag, eller rettere paa West 
Point, som det i 1939 præsenterede sig for Forfatteren 
af nærværende Artikel. Der kan i Mellemtiden være 
sket Forandringer i Akademiets Reglement, og det er, 
efter hvad der er Forfatteren bekendt, ogsaa Til
fældet paa visse Punkter. 

Først er det maaske værd at konstatere, at de vor
dende Officerer faar deres Uddannelse i de skønnest 
tænkelige Omgivelser med den majestætiske Hudson
Flod paa den ene Side og de yndefuldt svungne Bjerg
kæder til den anden Side. I disse storslaaede Omgi
velser falder de graa gotiske Stenbygninger ind som 
en Del af Naturen. Mellem Bygningerne ligger store 
Parade- og Øvelsespladser, omgivet af skyggefulde 
Elmetræer. 

Kadetskolen, der uddanner Generaler. 

I disse Omgivelser modtager en overordentlig stor 
Part af den· amerikanske Hærs Officerer deres fØrste 

Uddannelse. 604 af den amerikanske Hærs 1497 Gene
raler af forskellig Rang i den nu afsluttede anden Ver
denskrig var udgaaet fra West Point. 

Det har utvivlsomt ikke været de daarligste. Thi 
ved Siden af, at der stilles meget strenge Krav ved 
Optagelse paa West Point, foregaar der til Stadighed 
under Uddannelse en streng Udvælgelse. Man regner 
i Dag med, at omkring 25 pCt. af dem, der optages, 
aldrig faar Afgang fra Akademiet1 men falder fra un
dervejs. En ældre Kilde nævner, at af de 16.371 Ka
de:ter, der blev optaget i Tiden fra Akademiets 
Grundlæggelse i 1802 og til 1928, fik kun 8486 Afgang. 

I 1945 havde Akademiet ca. 2400 Kadetter, og Af
gangsklassen var med sine 853 Mand den største i 
Akademiets Historie. 

Kadetterne udvælges paa den Ma.ade, at hver Stat 
har Ret til at udpege fire Mand, hvert af de saakaldte 
Kongres-Distrikter to og Territorierne ligeledes to, 
medens District of Columbia udpeger fire Mand og 
medens District of Columbia - d. v. s. Omraadet, hvor 
Hovedstaden Washington er beliggende - udpeger 
fire Mand og Pcrto Rico to. Hertil kommer et va
rierende Antal udvalgt fra samtlige Stater under et, 
og et ligeledes varierende An~al, der tages blandt de 
Menige i Hæren. 

Til dem, der paa denne Maade udpeges, stilles be
stemte, ret strenge Krav om forudgaaende Uddan
nelse, Krav, der kan opfyldes entPn v~rl, nt Ansøee-rnc 
bestaar Akademiets egen Adgangseksamen eller har 
en tilfredsstillende Afgangseksamen fra visse af MEi
tærakademict anerkendte Institutioner. IØvrigt skal 
Ansøgerne være fyldt 17 Aar, men ikke være een Dag 
over 22, og de skal være .fem Fod og fire Tommer 
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hØje. Ved Optagelsen aflægger de Troskabsed til De 
forenede Stater og forpligter sig normalt tillige til at 
gøre Tjeneste i den amerikanske Hær i mindst otte 
Aar, hvis de ikke forinden opnaar særlig Tilladelse 
til at træde ud af Hæren. 

Disciplinen er Uddannelsens Basis. 

Norm alt strækker Uddannelsen sig over fire Aar, 
men blev i 1942 skaaret ned til tre. Fra den kom-: 
roende Sommerterm.in vil Uddannelsen imidlertid igen 
strække sig over fire Aar. Den er ikke nogen Leg for 
Børn. Dens Basis er: Disciplin, Disciplin og Disciplin. 
Stærke Traditioner gør sig gældende, uden at Ud
dannelsen paa nogen Maade kan siges at være for
ældet. Disciplinen og Strengheden gØr sig særlig gæl
dende overfor de yngste Kadetter, der i de fØrste Uger 
lever under yderst spartanske Forhold, og iØvrigt er 
underkastet et strengt Lydighedsforhold til deres 
overordnede og de ældre Kadetter. I Elevernes ind
byrdes uofficielle Reglement hedder det, at de yngste 

112 

Kadetterne 
opstillet i 
Akademiets 
Gaard under et 
Besøg af 
Kongres
medlemmer. 
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Luftfotografi 
af West Point. 

Kadetter er underordnet enhver med Undtagelse af 
»den tilsynshavende Officers Hund, Kommandantens 
Kat, Oppasserne i Messen og samtlige Admiraler i 
den hele . . . . . . . . . . Flaade«! 

Skoleaaret gaar fra 1. September til 4. Juli, medens 
Resten af Aaret benyttes til Uddannelse i Trænings
lejre, bl. a. Pine Camp i Nærheden. 

Ud fra Erkendelsen af, at moderne Krig kræver 
Specialister, stræber West Point ikke efter at uddanne 
færdige Soldater. Videre Specialuddannelse maa sø
ges andre Steder, bl. a. i Generalstabsskolen i Leaven
worth og Hærens Krigs-Kollegium i Washington. Hvad 
West Point tilstræber er at giver Kadetterne militær 
Opdragelse, at skabe Karakterer, Mænd, der vil leve 
op til West Points Motto: Duty, Honor, Country, d. v.s. 
Pligt, Ære, Fædreland! Under disse Omstændigheder 
tages der ikke særlige Hensyn til de enkelte Vaaben
arter, naar bortses fra, at under Krigen de Kadetter, 
der agtede :at søge ind i Luftvaabnet, det sidste Aar 
fik særlig Uddannelse paa Stewart Field i Nærheden. 
Denne Særordning er dog nu ophævet, og alle Ka-



Aften-March 
paa 
Øvelsespladsen. 

Den kommende 
Tids amerikanske 
Officerer 
paraderer. 

West-Point
Kadetter paa 
Manøvre. 
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detter faar nu kun saa megen Undervisning i Flyv
ning, at det kan afgøres, om de er egnede til siden at 
gaa over i Luftvaabnet. 

Uddannelsens Program, 

Opdragelsen, for en saadan er det i lige saa hØj 
Grad som en Uddannelse, foregaar gradvis, begyn
dend"e med Soldatens elementære Pligter for at slutte 
med Kommando over mindre Grupper under Øvelser 
i Terrænet. Og naar Disciplinen haandhæves særlig 
strengt overfor de yngste Kadetter, der, som antydet, 
er udsat for en man tør nok sige ret haard Behand
ling fra deres overordnede og ældre Elever paa Aka
demiet, er Hensigten fØrst og fremmest at lægge Grun
den for hele Opdragelsen: absolut og indiskutabel 
Adlyden! 

Den praktiske Militærtræning har fØrst og frem
mest til Opgave at udvikle Kadetternes Lederevner 
og foregaar, bortset fra Eksercits og lignende, under 
normale Forhold udelukkende i Sommerperioden i 
Træningslejrene, hvor K.3.detterne stifter ligeligt Be
kendtskab med alle Vaabenarter. Der har dog under 
Krigen været Tale om videregaaende Specialuddan
nelse end normalt. 

Den teoretiske Uddannelse omfatter i særlig Grad 
Matematik, men herudover tillige Engelsk, andre 
Sprog, Historie, Økonomi, Kemi, Fysik, Qpmæaling, 

Social-Demokra}en 
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Taktik, Tegning, Statskundskab, Hygiejne, Militær
videnskab m.m. 

Da Urlrfannf'lsf'snrogrammPt til5igtPr at afh:cifan('PJ'P 
den fysiske, psykiske og karaktermæssige Udvikling, 
omfatter det tillige Spo1·t: Fodbold, Basketball, Base
ball, Terrænløb, Hockey, Tennis, Golf, Svømning, 
Boksning, Bryd'ning, Fægtning, Riffel- og Pistolskyd
ning samt Polo, delvis efter Kadetternes eget-Valg 
ud fra hver enkelts særlige Anlæg for denne eller hin 
Sportsgren. 

En Uge hvert Aar, i Juni Maaned, afbrydes Aka
demi-Livets Rutine ved store Festligheder, hvor Ka
detterne ved Parader og Øvelser viser Forældre, Sø
skende og Forlovede, der beundrende samles omkring 
Parade- og Øvelsespladserne, hvad de har drevet dei 
til, samtidig med, at denne Uge for Afgangsholdet 
danner Afslutning paa de fire Aars haarde Slid. Man
gen Kadet trøster sig med at se hen til t.lenne Uge, 
naar den daglige, haarde Uddannelse er ved at gøre 
det af med ham. Ved disse store Parader bærer Ka
detterne den historiske West Point-Parade Uniform. 

Og naar de fire - under Krigen altsaa tre - Aar 
er gaaet, har de, der har holdt ud og faaet deres Af
gangseksamen, bag sig en Uddannelse og ganske sær
lig en Opdragelse, som de kan være stolte af, Og som 
gør dem til gode Officerer i den amerikanske Hær, 
hvor de efter deres Afgangseksamen kan indtræde 
som SekondlØjtnanter. 

GRENAA DAMPV ÆVERI As 

Le·vera11dør til Hær og Flaade 



Tag det dog ikke saa tragisk, vi f.aar jo Hjælp 
fra Staten, mens jeg er indkaldt. 

Af Stabsofficiant R. K. F. Sundby. 

Omsorgen for vore værnepligtige og deres paa
rØrende har i de seneste Aar beskæftiget mange 

baade i og uden for Hæren, idet man har erkendt, at 
naar Staten (Samfundet) i længere Tid lægger Beslag 
paa en af Samfundets Borgere til Tjeneste i eller for 
Staten, saa maa det samme Samfund (Staten) ogsaa 
i den Tid overtage den paagældendes civile Forplig
telser. 

Det er dog fØrst i den seneste Tid, at dette er sket. 
Vi skal ikke længere tilbage end til Tiden fØr 1933 
for at konstatere, at Problemet »værnepligtige<( saa 
godt som' ikke kendtes i de Kredse, der beskæftigede 
sig med Hjælpeforanstaltninger for de Borgere, der 
af en eller anden Grund ikke selv var i Stand til at 
forsøge sig og sine. 

Der var - under den forrige Verdenskrig - i 
Hjælpekasseloven blevet indfØrt nogle faa Bestem
melser om, at Bestyrelserne for disse Kasser havde 

Den ugentlige Postanvisning fra Socialkontoret 
modtages i Hjemmet. 

De fleste Mænd h<Lr deres Hobby. 
Stnh.rmff'icinnt R K F'. Su.ndb11s e1· 
Socialforsorg for værnepligtige o. s. v. 

SAMFUNDET 
og 

DE VÆRNEPLIGTIGE 

Social/ orsorg 
i Tekst og Billeder 



Lov til at hjælpe værnepligtige, naar de henvendte 
sig derom. 

Kunde de af en eller anden Grund ikke faa Hjælp 
her, var der kun Fattigvæsenet tilbage, hvis deres 
Familier ikke skulde sulte ihjel, mens Manden tjente 
Staten. 

I 1933 tog daværende Soci:3.lminister K. K. Steincke 
imidlertid Problemet op, og efter megen Kamp fik 
han i sin store Socialreform indfØrt en enkelt lil18 
Paragraf, der omhandlede »værnepligtige«, saaledes 
at de nu kunde faa Hjælp gennem de nyoprettede 
Socialkontorer. Denne lille Paragraf - 281 - er 
senere blevet ændret flere Gange og hver Gang til 
noget bedre, sidste Gang i 1945. Naar dette er sket, 
skyldes det i fØrste Række, at hele dette SpØrgsmaal 
i Tiden under sidste Verdenskrig var Genstand for en 
til Tider ret voldsom Debat, ikke alene i Dagbhde, 
men ogsaa og nok saa meget i militære Fagblade, idet 
man erkendte, at Ønskede man gode Soldater af de 
unge Mennesker, der blev udskrevet til Hæren og 
søværnet, saa var det først og fremmest nødvendigt, 
at man fritog dem for Spekulationer over, hvordan 
det vilLle gaa deres paarØrende, medens Værnepligten 
aftjentes. 

I Bestræbelserne for at skabe bedre Forhold for 
de indkaldte deltog mange Befalingsmænd. Specie:t 
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Selv om Befalingsmændene for Tiden er over
bebyrdede med Arbejde kan der dog blive Tid til 
i Ro at hØre paa de værnepligtige, naar de søger 
Raad i social::: SpØrgsmaal. 

bØr nævnes nuværende Gener.21 H. Rolsted, for Tiien 
Militærattache ved det kongelige danske Gesandt3kab 
i Stockholm, der i 1942 var Chef for Generalstaben. 
Paa Generalens Foranledning blev der inden for Hæ
ren ned~at en KommissicYI paa 5 Befalingsmænd med 
nuværende. Oberst F. L. Hvalkof som Formand. Det 
var Kommissionens Opgave bl.a. at foretage en nØjere 
Udredning af de indkaldte værnepligtiges Forhold 
aver for Sociallovene og at fremsætte et samlet For
slag til en Nyordning. 

Kommissionen 'afgav i 1943 en Betænkning til G2-
m::ralkommandoen. RPgivenhedernes Udvikling i Au
gust 1943 bevirkede imidlertid, at hele dette SpØrgs
maal ikke - som Tanken havde været - blev fØrt 
frem til LØsning i Rigsdagen. 

Bfter Tysklands Kapitulation i Maj 1945 stod Dan
mark igen over for store Indkaldelser af værneplig
tige. SpØrgsmaalet blev da atter aktue:t, og SJ
cialminister Hedtofts Ministertid blev der atter Røre 



i Fag- og Dagblade, og der krævedes en rationel Løs
ning af Problemet. Det blev Socialminister Hedtoft, 
der med heldig Haand løste Problemet ved Ændrin
gcm af Forsorgslovens § 281 den 16. Juli 1945. Under
t:::gnede, der. var Medlem af og Sekretær i den oven
for omtalte Kommission, mener med nogen Tilfreds
hed at kunne konstatere, at Ministeren har taget et 
vidtgaaende Hensyn til de af Kommissionen frem
førte Anker mod den tidligere § 281. Yderligere har 
Ministeren i et den 3. August 1945 udsendt Cirkulære 
til KØbenhavns Magistrat, samtlige Amtmænd og 

- Hvordan klarer I nu Afdrag paa MØbler og 
Støvsuger, mens Søren nu er Soldat? 
- Det gaar nt,-int. søren var paa Socialkontoret, 
inden han mødte paa Kasernen, og nu betaler 
Socialkontoret Afdragene baade paa MØbler og 
Støvsuger. Vi havde jo betalt paa dem i snart 
2 Aar, fØr han blev indkaldt. 

Kommunalbestyrelser angaaende Hjælp til værneplig
tige, der forretter Militærtjeneste (Arbejds- og So
cialministeriet - 3. Aug. 1945 ) givet Direktiver for 
den nugældende Paragrafs Fortolkning. Paa Grundlag 
af den Erfaring, jeg gennem ca. 12 Aars stadigt Ar
bejde med disse Problemer har indhøstet, vil jeg 
vove at paastaa, at Forholdet i Dag er saaledes, at 
Danmark nu staar med en Sociallovgivning, der er 
fuldt paa HØjde med tilsvarende udenlandske, ja, paa 
mange Maader bedre end baade den svenske og den 
engelske. Dermed være ikke sagt, at alle Forhold, 
der angaar vore værnepligtige ,er i Orden, det være 
langtfra. Der er endnu mange Love, der skal ændre:~ 
til Fordel for de indkaldte. Jeg skal kun nævne en
kelte af de Love, Kommissionen har beskæftiget sig 
med, f. Eks. Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs
hedsunderstøttelse, Funktionærloven, Lov om Ferie 
med LØn, Tjenestemandsloven m. m. 

Selv om alle Bestemmelser i Lovene, der angaar 

- Hvordan mon det gaar de unge, der kØbte 
Jydegaarden, nu Manden er indkaldt. 
- Jo. Det gaar fint. Jeg sidder i det sociale Ud
valg og vi har lige bevilgeL ham Løn til en Vikar 
eller Bestyrer. De har været heldige og faaet en 
Mand, der passer Bedriften, som var det hans 
egen, saa det skal nok gaa. 
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vore værnepligtige, hver for sig har deres store Be
tydning for de unge, er de dog sekundære i Forhold 
til Forsorgsloven, men selvfØlgelig skal ogsaa de Pro
Memer, der .findes i disse Love, løses paa en for de 
værnepligtige tilfredsstillende Maade og inden for en 
rimelig Tid. 

* 

V i staar nu over for atter at skulle indkalde ca. 
10.000 unge til Tjeneste i Hær og Flaade, og da 

Kendskabet til Forsorgslovens Bestemmelser for 
Hjælp til værnepligtige efter min Erfaring er ret ringe 
blandt de unge, skal jeg nedenfor give en kort Over
sigt over, hvilken Hjælp de unge kan opnaa, og hvor
ledes den opnaas. 

Hvem kan modtage Hjælp? 

Det kan enhver værnepLigtig, d. v. s. alle Sekond
løjtnanter, Kornetter, .Korporaler, Underkorporaler, 
Befalingsmandselever og de med disse ligestillede 
samt menige. Gifte saavel som ugifte. Selv om en 
Mand ligger til frivillig Tjeneste, kan han modtage 
Hjælp. 

Hvorledes opnaas Hjælp? 

Snarest efter at Udskrivningspas (Indkaldelses
ordre) er modtaget, skal Henvendelse ske til det i 
Kommunen værende sociale Udvalg - i København 
sker Henvendelsen til det Socialkontor, der ligger i 
den Bydel, hvori den værnepligtige bor. 

Arbejds- og Socialministeriet har ladet udarbejde 
et Skema til Brug ved Ansøgning om Hjælp til vær
nepligtige. Dette Skema kan faas udleveret paa de 
nævnte Kontorer, eller det kan udfyldes paa Kon
toret efter Vejledning af Personalet. Til Brug ved 
Udfyldning af Skemaet skal medbringes forskellige 
Papirer. Oplysning herom faas paa Kontorerne. Naar 
Skemaet er fyldestgørende udfyldt, vil det i Almin
delighed danne Grundlag for Udbetaling af Hjælpen 
uden yderligere Undersøgelse fra Udvalgets (Konto
rets) Side. Skal der i.særlige Tilfælde foretages yder
ligere Undersøgelser fra Udvalgets (Kontorets) Side, 
vil der dog straks kunne ydes et passende Forskud 
til Dækning af de mest paatrængende Udgifter. Det 
bØr erindres, at alle de OpLysninger, der afgives i An
ledning af Henvendelse om Hjælp, afgives paa Tro 
og Love. 

Hvorledes udbetales Hjælpen? 

Naar Hjælpens Størrelse er fastsat, vil den blive 
udbetalt ugevis eller maanedsvis alt efter den enkelte 
værnepligtiges normale Aflønningsmetode. 

Den een Gang fastsatte Størrelse af Hjælpen vil 
normalt blive gældende for hele Indkaldelsesperioden, 
med mindre den værnepligtiges Økonomiske Forhold 
ændres væsentligt under Indkaldelsen. Enhver, der 
modtager Hjælp, er derfor pligtig at give Udvalget 
Oplysninger om Forandringer i hans Økonomiske For
hold. Undladelse heraf vil - saa;fremt det har til 
Følge, at der modtages større Hjælp, end den værne
pligtige er berettiget til - blive betragtet som Be
drageri og behandlet derefter. 
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Hjælpen udbetales normalt paa Udvalgets Kontor, 
som oftest til Hustruen, men kan dog, naar den vær
nepligtige fremsætter Ønske herom og det admini
strativt er muligt for den paagældende Kommune, 
blive tilsendt den værnepligtige eller dennes Hustru. 

Er Indtægt under Indkaldelsen nogen Hindring for 
at opnaa Hjælp? 

Mange værnepligtige har under Indkaldelse en min
dre Indtægt fra deres tidligere Arbejdsgiver, og 
mange af Nutidens unge Ægtepar er jo begge ude
erhvervende. Den saaledes oppebaarne Indtægt skal 
opgives til det sociale Udvalg ved Henvendelse om 
Hjælp. Der vil i disse Tilfælde selvfØ]gelig blive foJe
taget en vis Regulering af Hjælpen. Som Hovedregel 
kan siges, at Fradragets Størrelse i nogen Grad af
hænger af Indtægtens Størrelse; det normale vil være, 
at der kun regnes med det halve af den særlige Ind
tægt, Hustruen oppebærer, hvorimod Mandens Ind
tægt tages fuldt ud i Betragtning. Det maa i denne 
Forbindelse erindres, at Hovedsynspunktet for Ydelse 
af Hjælp er, at Hjælpen maa betragtes som en Form 
for Erstatning for Tab af Erhvervsmuligheder under 
Indkaldelsen, saaledes at Familiens hidtidige Levevil
kaar søges opretholdt inden for rimelige Grænser. 

Besiddelse af Formue vil normalt ikke være til Hin
dring for, at den værnepligtige opnaar Hjælp. Dog vil 
den Renteindtægt, Formuen afkaster, blive betragtet 
som en Indtægt for den værnepligtige og blive fra
draget i Hjælpen. 

Hvortil kan opnaas Hjælp? 

Kommunerne er forpligtet til at yde Hjælp til: 
Familiens Underhold: d. v. s. Kostpenge til Hustru og 
Børn eller Personer, som den værnepligtige faktisk 
har forsørget, eller til hvis Forsørgelse han mere va
rigt har ydet et væsentligt Bidrag. Beløbets Størrelse 
er ikke fastsat til noget bestemt BelØb. Socialmini
steriet har dog som vejledende Oplysning i et Cirku
lære anført, at Københavns Kommune til en enlig 
Hustru yder et Beløb af Kr. 141,50 maanedlig, Kr. 
20,00 til det første Barn og Kr. 15,00 yderligere for 
hvert Barn udover det første. 

Faste Udgifter, saasom Husleje, Lys, Brændsel, Kon
tingenter, Afdrag paa Gældsposter, herunder Radio 
(til en rimelig Pris) m.v. Der er ej hellei: for disse 
Posters Vedkommende fastsat noget bestemt BelØb. 

Overholdelse af Forpligtelser, som den værneplig
tige har indgaaet fØr sin Indkaldese, det være sig paa 
Leje-, KØbe- eller ren Afbetalingskontrakt, dog kun 
saafremt han regelmæssigt har betalt de paahvilende 
Afdrag forinden Indkaldelsen, og at Købet staar i et 
rimeligt Forhold til hans Økonomiske Forhold fØr 
Indkaldelsen. I denne Forbindelse maa det bemærkes, 
at Forpligtelser, der er indgaaet, efter at den værne
pligtige har været klar over, at han skulde indkaldes, 
ikke vil blive overtaget af det offentlige. 

Afdrag paa Læsegæld oa Roaaæ1ri., dog ikke Bog
gæld for Skønlitteratur, men kun Faglitteratur, og 
iØvrigt paa samme Betingelser som ovenfor. 

S2lvstændige E1·hve1·vsdrivende, Haandværkere, 
Landmænd eller Handlende til Fortsættelse af Leje-



maal af Butik, Værksted e. 1., Betaling af Prioritets
renter og Ejendomsskatter m. v. og Afdrag paa kon
traktmæssigt anskaffede Genstande til erhvervsmæs
sigt Brug. 

I Stedet for ovennævnte Hjælp til selvstændige 
~rhvervsdrivende kan der ydes. HJælp til AflØnmng 
af en Vikar eller anden Medhjælp i Virksomheden, 
naar den værnepligtige derved bliver i Stand til at 
føre Virksomheden videre under sin Indkaldelse. Ydes 
saadan VikarlØn, kan dog ikke oppebæres anden 
Hjælp, idet man saa regner med, at Virksomheden 
skal kunne afkaste samme Indtægt, som hvis den 
værnepligtige ikke var indkaldt. 

Beklædning til Hustru. og Børn. Denne Hjælp kan 
ydes med et fast maanedligt BelØb og eventuelt yder
ligere et halvaarligt BelØb. Hjælpen er heller ikke i 
dette Tilfælde fastsat til et bestemt BelØb, Social
ministeriet angiver som Rettesnor, at Københavns 
Kommune yder en fast maanedlig Beklædningshjælp 
paa Kr. 35,00 for en enlig Hustru og et Tillæg paa 
Kr. ,5,00 for hvert Barn samt to Gange aarligt -
Foraar og Efteraar - ekstra Kr. 150,00 til Hustruen 
og Kr. 25,00 pr. Barn. 

Alle de ovenfor angivne Tal var gældende i Au
gust 1945. 

Betaling af Underholdsbidrag, enten disse kan ud
betales forskudsvis eller ikke af det offentlige, dog 
kun saafremt det sociale Udvalg skønner, at det er 

Indkaldelsen, der er Skyld i, at de forfaldne Afdrag 
ikke bliver betalt af den værnepligtige. 

Den Hjælp, der ydes værnepligtige efter Forsorgs
lovens § 281, har ingen Retsvirkninger for den paagæl
dende, og de modtagne Beløb skal ikke tilbagetales. 

Det er en selvfølgelig Forudsætning for Ydelse af 
Hjælp efter disse særlige Bestemmelser, at den vær
nepligtige ikke Økonomisk set derved bliver bedre 
stillet, end hvis han ikke var blevet indkaldt. Det er 
ligeledes en Forudsætning, at der ikke drives Forret
ning med Hjælpen, d. v. s. at en værnepligtig kan ikke 
umiddelbart fØr Indkaldelse som Rekrut indgaa Æg
teskab og saa forvente, at hans Hustru vil blive for
sørget under hans Indkaldelse af det offentlige. Der 
er dog visse Undtagelsesregler, f. Eks. hvis Ægte
skabet indgaas paa Grund af Hustruens Graviditet. 
I dette Tilfælde vil der kunne oppebæres Hjælp efter 
de gældende Regler. Ej heller kan der kort fØr Ind
kaldelsen indkøbes Ting, f. Eks. MØbler, Radio eller 

- Har De nu faaet lagt saa meget til Side, inden 
De blev indkaldt, saa De kan klare Terminen? 
Soldaten: - Nej. Jeg mangler for de 4 Maaneder, 
jeg har været inde. Jeg maa op og tale med en 
af de ældre Befalingsmænd. Der er vist noget om, 
at jeg kan faa Hjælp til Terminen fra Staten. 
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Motorcykle, og saa forventes, at Afdragene bliver be
talt af det sociale Udvalg under Indkaldelsen. 

r. 

Det har naturligvis aldrig været MinistP.riP.ts Trrnki2, 
ai den værnepligtige skulde have en personlig Øko
nomisk Fordel af at være indkaldt til Militærtjeneste. 
Men desværre har det i den sidste Tid vist sig, at 
der har været ikke saa faa Tilfælde, hvor der fra de 
indkaldtes Side er drevet Forretning med Hjælpen 
paa en saadan Maade, at Socialminister Søren P. Lar
sen den 22. Marts 1946 har set sig nødsaget til at ud
sende et nyt Cirkulære, hvori Ministeriet henleder 
Opmærksomheden paa de Misbrug, der har fundet 
Sted. I Cirkulæret udtales det, at der normalt ikke 
),Ør ydes ugifte Hjælp til Afdrag paa Afbetalingskon
trakter, bortset fra Tilfælde hvor det drejer sig om 
Genstande, hvis Anskaffelse har været nødvendig. 
Herefter vil en ugift sandsynligvis ikke kunne for
vente Hjælp til Betaling af Afdrag paa et Radioappa
rat eller en Motorcykel, medmindre sidstnævnte har 
været nødvendig, for at han, forinden Indkaldelsen, 
kunde komme til og fra sin Arbejdsplads. Derimod 
vil der fortsat til ugifte kunne ydes Hjælp til Maga
sinering af MØbler. 

I Cirkulæret opstilles nærmere Regler for Udbeta
ling af det særlige halvaarlige Beklædningsbidrag til 
Hustruer og Børn. Men disse Bestemmelser er som 
tidligere sagt kun indfØrt for at komme det sted
fundne Misbrug til Livs og kan ikke siges at være en 
væsentlig Forringelse af de værnepligtiges Forhold. 

Ved en Hovedvej SKAl man holde 
1ilboge, 

om mon sco skal venle i hele Doge. 
,frUJi31r 

BALTICA 

Assurance-Compagniet Baltica har udsendt 12 farve
lagte Færdselsmærkater. Ovenfor bringes en Afbild
nine af e>t af diBBf>. 

Hele Serien kan rekvireres ved Henvendelse til 
B:altica's Hovedkontor, Bredgade 42, København, eller 
Selskabets Afdelingskontorer eller Agenturer Landet 
over. 
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Derimod er en Bestemmelse om Betaling af Livs
forsikringspræmier efter min Formening en alvorlig 
Forringelse af de værnepliirtiges Kaar. Ministeriet he
tragter Livsforsikring som en Opsparing og udtaler 
at der skal vises den yderste Tilbageholdenhed med 
Ydelse af Hjælp. Dette er en Forringelse af de hidtil 
gældende Bestemmelser, hvorefter Præmien kund~ 
betales af Udvalget. 

Jeg kan vel ikke slutte denne Artikel uden at 
komme ind paa det, der i Dag er blevet et Shgord, 
nemlig: » Væk fra Socialkontorerne«. 

Da jeg for mange Aar siden begyndte at arbejde 
med Problemerne omkring vore værnepligtiges pri
vate Forhold, og herunder i fØrste Række Socialfor
sorgen, var jeg Tilhænger af at komme væk fra So
cialkontorerne. Efterhaanden som jeg trængte til 
Bunds i Problemerne, vaklede jeg i min Overbevis
ning for til sidst helt at give op over for de Fornuft
grunde, der sagde mig, at min fØrste Tanke havde 
været forkert. 

Det vil føre for vidt her at komme dybere ind paa 
de mange og grundige Overvejelser, der gik forud 
for min Skiften Standpunkt. 

Ulykken er, at de Mennesker, der deltager i Raabet 
}>Væk fra Socialkontorerne«, stadigvæk begaar den 
samme Fejl, som vi her i Landet har gjort i mange 
Aar - ogsaa indenfor Hæren - vi tænker freds
mæssigt og ikke feltmæssigt, naar det angaar Hæ
rens Forhold, og handler derfor i mange Tilfælde til 
Skade for os selv. 



Af Kystkaptajnløjtnant C. MØiler-Pedersen. 

De til søværnet indkaldte Befalingsmænd af Mod

standsbevægelsen (ca. 65) mødte først i Marts Maa

ned og blev herefter fordelt paa forskellige Skoler: 

SØofficersskolen, Kystdefensionen, Kvarter- og Under

kvartermesterskolen samt anden Specialuddannelse. 

søværnet bestaar jo af mange forskellige Special

korps, og da de nye Befalingsmænd er fordelt over 

de fleste af dem, :111aa Uddannelsen ogsaa forme sig 
meget forskelligt. 

For at man kan faa et Indtryk af de mange for

skellige Tjenestegrene, skal her nævnes nogle af dem, 

hvortil Udnævnelser er foretaget: søofficerer, Kyst

officerer, Maskinmestre, Intendanter, Artilleri-, Ma

tros-, Artillerimekaniker- og 
4
Maskinkvartermestre, 

endvidere Artilleri-, Matros-, Kyst-, Skibsbygger- og 

Proviantunderkvartermestre m. fl. 

Ca. Halvdelen af Personelet, undtagen de, der i 

Forvejen var Befalingsmænd ved Søværnet, er ud

nævnt til Officerer, Underofficererne udgØr den anden 
Halvdel. 

Praktisk talt alle Befalingsmændene gennemgaar en 

grundlæggende Eksercerskoleuddannelse. Til dette 

Formaal er en Del af dem tilkommanderet Kystdefen

sionen, heraf 31 paa Flakfort, hvor de ogsaa er ind

kvarteret, omstaaende Billeder er alle fra denne Skole. 

De Flakfort tilkommanderede Elever: Intendanter, 

Maskinmestre, Kvartermestre og Underkvartermestre 

gennemgaar en Specialekscerskole paa 2 Maanecier, 

der omfatter Skydning med Haandvaaben, sømand

skab, Signalering, Tjenestekendskab samt Roning, 

Eksercits, Vagtuddannelse m. m. 

. Efter Eksercerskolen skal Eleverne gennemgaa en 

Befalingsmandsskole paa ca. 1 Maaned i søværnets 

midlertidige Uddannelseslejr ved Frederiksværk 

(Arresødallejren), hvor de vil blive undervist i Kom

mandofØring, Felttjeneste m. v., derefter udkomman

deres Eleverne til praktisk Befalingsmandstjenesb 

ved en Eksercerskole for værnepligtige, og senere paa 

Sommeren skal de gennemgaa en Forskole for at for

berede sig til at træde ind i de teoretiske Skoler. 
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ra illega 
1 l~nh\'cr l\Iarinen si.al kunne betjene 

en ]faskinpistol. 

2 Slrnleforstunderen givN· Lærerne In
struktion, Fra venstre: J{ystkvarter
mester II A. lU. l'etcrsen, ArtHleri
!tn1rtermester II Ross, l{ystlmptajn
Iojtnant C, l\Ioller Pedersen, Artilleri
ln:artcrmcster III Svensson, Kyst
unclerhvartermestcr I lC, G. Petersen, 
Artilleriunderk\'artermester II Reib. 



0 

il legal Orlogsgast 
rade før Landlov. 

de llovedbrucl at faa Køje
, til at ligge rigtigt. 

: J{nob og Stile maa læres. 

lægges Kræfter i. 

:its er kedelig, men nod
,·endig. 



Bryggeriet STJERNEN * Øf og, Mineralvand, 

A/s MONTANA 
Montergaarden . Montergade 19 . Telf. 9246 (S Ledninger) 

dl.ktieselskabet 

SMITH, MYGIND og IIOTTEMEIEH 

Oplag 1. Halvaar 1945 

18.366 Sorø Amtstidende 

Hovedkontor, Kolding 

B.K. 

124 FOLK og VÆRN 

'7>, gaar aldrig forgre,,,, i 

STATSBANERNES KINO 

Horsens Folkeblad 
'.Byens og Egnens storste Dagblad 

Gr1,1ndlagl 1810 

Byens ældste og stcrsle Blad 

HANDELSKOMPAGNIET 
:C1np01•t af B1·æuil8el 

Holbæk Telefon 990 . Kalundborg Telefon 28 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Tdefon 600 og 601 

tollan~•:fah!lerø 

5tifts ·& Cibinb~ 
Østergade 20 - Nykøbing F. - Tdf. 105 og 631 

c.o. 



~.,BEDTIBENS KRIG 
IFJEBNSTYBET~TEGN 

Vaaben-Nyt fra hele Verden af Kaptajn E. Fisker. 

F an~astiske Luftkampe mellem ubemandede Luft

fartØjer til Opsporing af Atomfabrikkerne gennem 

Pejling efter radioak,tiv Udstraaling - Fjernstyrede 

Angreb paa Arsenalerne - alt dette er Fantasier, 

som New Yorker Pressen beskæftiger sig med, paa 

Grundlag af en Betænkning afgivet af det amerikan

ske Luftvaaben vedrørende Fremtidens Krigsførelse. 

Det er unægteligt hyggelige Perspektiver, men hvor 

meget der ligger bag ved, er det meget vanskeligt at 

udt:3.le sig med nogen Sikkerhed om. Givet er det, at 

der i alle store Militærstaters Forskningsinstituter ar

bejdes med feberagtig Travlhed paa Videreførelsen af 

de Resultater der var naaet ved Krigsafslu~ningen. Der 

fremkommer et Utal af Rapporter fra Amerika ved

rørende Forskningsresultater - men de er som ventes 

kunde yderst forsigtige - og omhandler i alt væsent

Ugt kun de Resultater som Tyskland var naaet til -

og som Amerika i Forvejen kendte! 
Udviklingen af Radarsystemet er en af de Ting 

der arbejdes meget ivrigt paa, og et af de nyeste 

Resultater, som netop naaede at blive draget ind i 

praktiske Forsøg fØr Kapitulationen var en fjernsty

ret, radardirigeret Bombe som ses paa Billedet. 

Dens besynderlige Form har forlenet den med Nav

net »Rokken«. Bomben er en svær Flyverbombe, be

regnet til Kast fra meget stor HØjde. Den er i Næsen 

forsynet med et RadarØje, som »fotograferer« Billedet 

af Maalomraadet efterhaanden som Bomben nærmer 

sig det. Men ikke nok med det - den sender i samme 

Tusindedel af et Sekund Billedet virere til Moder

maskinen, hvor Observatøren Meter for Meter kan 

fØlge det paa sin Radarskærm. Det sætter ham i 

Stand til at kontrollere Bombens Retning ganske nØje, 

og han kan fra sin Styreradio udsende Impulser til 

Bombens store Stabiliserings- og Styreorganer, saa

ledes at Bomben med fuld Sikkerhed rammer ganske 

nøje i Maalet. 
Saa langt er man i alle Fald naaet, og Bomben skal 
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have foraarsaget enorme Ødelæggelser paa Punktmaal 
indenfor det tyske Industriomraade, i de sidste Maa
neder af Krigen. Man kan nu føre Tanken videre, og 
lade et Antal af saadanne Bomber kaste fra en pilot
lØs, fjernstyrP.t Bomh~maskinf! som arhPjdPr i 15 til 

20 km HØjde og lade denne Maskine videresende 
Bombens Observationer langs den hjemlige Kyst, 

hvorfra saavel Maskine som Bombe kan dirigeres. 
Jeg vilde tro, at Problemet er teknisk gennemfØrligt, 

men maaske vil der stille sig visse Vanskeligheder i 

Vejen, f. Eks. i Retning af at skærme Flyvemaskiner
nes og Bombernes Modtageranlæg saaledes, at det 

ikke er muligt for fjendtlige Senderstationer, at blan
de sig ind i Sagen. 

Bekæmpelsen af de fjendtlige, indflyvende Maskiner 
naaede ogsaa under Krigens sidste Maaneder et meget 

væsentligt Skridt frem, gennem Indførelsen af Radio
brand1·øret eller Radarbrandrøret. Som det vil være 
bekendt, har Luftværnsartilleriets store Problem altid 

været at faa Granaten rtil at eksplodere netop paa 

det helt rigtige Sted i Forhold til Flyvemaskinen. 
Urværksbrandrøret med det lille fine indbyggede 

Urværk der kunde registrere Hundrededele af Sekun

der var langt frem i Krigen det ypperste man kendte. 
Man kom saa paa den Tanke, at indbygge en lille 
Radarstation i Forparten af Granaten, saaledes at der 
uafb.rudt under Flugten udsendtes et bestemt Radio

signal. Dette Signal vil blive kastet tilbage fra den 
Flyvemaskine som Granåten nærmer sig, og disse 

Sender og Modtager 

Genera for Sprængs:...t:.:o~f'""~-, 

~------- ca. 110mm _____ __.. 

Radar Brandrør. 

tilbagekastede Impulser bringes til at paavirke et 

Relais i Rørets Modtager, saaledes at Granaten brin
ges til at eksplodere, naar den er i den gunstigst 
mulige Afstand fra Flyvemaskinen. 

Denne Forbedring var et kæmpemæssigt Frem
skridt, og gav da ogsaa enorme Resultater. Det lyder 
altsammen uhyre simpelt, men naar man nu tænker 

paa, at der indenfor et normalt BrandrØrs snævre 
Omraade skal anbringes en lille 4 til 5 RØrs Radar
station med tilhørende Antennesystem, Kraftkilde, 
Sende- og Modtagerarrangement, saa vil man forstaa, 
at Problemet er ganske uhyre vanskeligt. Den lille 

Skitse paa Billedet viser saa nogenlunde, hvilke Plads
forhold der er til Raadighed! 

Raketter kom som bekendt til at spille en enorm 

Rolle under Krigen, og i Fremtidens Bekæmpelse af 
Bombemaskiner o. lign. vil Luftværnsraketten sikkert 
ogsaa komme til at gøre sig gældende. Tyskerne havde 
saaledes lige op til Kapitulationen Raketter færdige -
fremstillet paa de store Junkerværker og hos Rhein

metal-Borsig - som kunde udskydes fra Jorden mod 
angribende eller indflyvende store Formationer. De 
var radiostyrede og selvsagt forsynede med Radar

Øje med Tilbagemelding til Jorden, saaledes at de 
derfra kunde dirigeres mod det Maal, som man fra 
Jordstationerne fastholdt paa Radarskærmen. 

Den ene af dem, »Schmetterling« var ca 2 m lang, 
forsynet med smaa Stabiliserings- og Styreplaner -
altsaa noget i Retning af Rokken. 

Den vejede ca. 170 kg og kunde naa op i en Hpjde 
af 17 .000 m. At alle disse Luftværnsgranater er for
synede med RadarbrandrØr er en Selvfølge! 

Med alle disse Modvaaben skulde man tro, at det i 
en fremtidig Krig vilde blive vanskeligt for Flyve
maskinen at hævde sig - tilbage bliver saa Fjern

raketten, udstyret med Atombomber, som man maa 
»sætte sin Lid til«. 

Alt dette nye giver Tankerne frit Spillerum - selv 
Jules Vernes dristigste Fantasier er forlængst over
trumfet! 

)>Rokken«. 



HÆRENS DEMOKRATISERING 
Af Grosserer Jul. Serlev. 

»Folk og Værn« bringer i April Nummeret et inter
essant Indlæg af HØjskoleforstander C. P. 0. Chri
stiansen om FolkehØjskoler og Værnenes Demokra
tisering. 

HØjskoleforstanderen er saa langt fra en enlig Svale 
der synger om Hærens Demokratisering. Der har i 
det sidste Aarstid været saa mange Røster fremme om 
Demokratiseringen i Hæren, men saa vidt vides er 
han den der hidtil mest præcist har udtalt sig om, 
hvad der kan lægges i Ordene: Hærens Demokra
tisering. En hel anden Sag er det, om man kan være 
enig med HØjskoleforstanderen i hans Synspunkter, 
og jeg er sikker paa, at der vil være hØjst diver
gerende Meninger. 

Det er troligt, at Højskoleforstanderen Forslag om 
en Udvidelse af Tillidsmandsinstitutionen og Opret
telse af »Undervisnings- og Underholdningsraad« (Fri
tidsraad) valgte af Batallionens Mandskab vil kunne 
medvirke til en Demokratisering af Hæren. 

Derimod vil det vist ikke være gavnligt for Hærens 
Demokratisering eller for den Sags Skyld for Hæren 
i det hele taget, hvis der, som HØjskoleforstanderen 
foreslaar tillades fuld Foreningsfrihed i Mandskabets 
Fritid, d. v. s. at Mandskabet faar Lov til at danne 
politiske og upolitiske Foreninger og lave lukkede 
ell€r aabne PartimØder. Nej, lad os endelig blive fri 
for al den Slags Politisering inden for Kasernernes 
Enemærker. Det vil kun føre til Klikedannelser og 
muligvis Uvenskab i Tjenestetiden, som jo netop skul
de være en Kammeratskabets Tid. Hvis en Soldat 
virkelig skulde fØle sin Trang til Foreningsfrihed 
krænket, er der jo ikke noget til Hinder for, at han 
kan melde sig ind i en lokal politisk Forening, og 
der dyrke sine politiske Interesser i sin Fritid. 

' 
Demokrati - ogsaa inden for Hæren er imidlertid 

efter mit SkØn langt mere vidtrækkende end det 
som HØjskoleforstanderen omtaler. Demokrati er ulø
seligt forbundet ogsaa med Økonomiske og sociale 
Problemer, og det synes jeg Hr. Christiansen helt 
har overset. Det er umuligt at faa en demokratisk 
Hær, hvor Soldaterne skal have Penge med hjemme
fra for at kunne klare sig i Tjenestetiden, og det er 
heller ikke muligt at skabe Forstaaelse blandt Mand
skabet af Forsvarsmagten eller skabe en dygtig og 
offervillig Hær, dersom Mandskabet plages af Øko
nomiske Bekymringer. Man kan stable nok saa mange 
Ordninger paa Benene med Hensyn til T1111dsmands
raad, Fritidsraad o. s. v. og man opnaar dog ikke den 
virkelige Demokratisering, hvis man glemmer det ene 
fornødne: Forsorgen for Mandskabet. 

Hvis man studerer vore Værns Historie med F.fter-

tanke, vil man se, at det gennem alle Tider i højeste 
Grad har skortet paa Omsorg for Mandskabet, og 
denne Mangel i Forbindelse med de uanstændige lave 
Lønninger har sandsynligvis medvirket til tidligere 
Tiders Uvilje mod alt Militærvæsen. Efter alt at 
dØmme har Hæren ikke i mange Aar haft en »Good 
will« i Befolkningen, som den har nu for Tiden, og 
det gælder nu om for Myndighederne at kende deres 
Besøgelsestid og yderligere udbygge denne store Sym
pati. Det kan gøres paa forskellige Maader, blandt 
andet ved at indføre et mere demokratisk System i 
Hæren, men man maa frem for alt ikke glemme sam
tidig i Hæren at indfØre Tidens Slagord: Social Ret
færdighed og social Sikkerhed og dette saa meget 
desto mere, som dette kan gøres, uden at man træder 
nogens berettigede Interesse for nær. 

Soldaterforeningens og Marineforeningens Militær
Forsorgs Udvalg der har udarbejdet et Forslag til en 
Militær-Forsorgslov har haft den Glæde at se, at 
nogle af de Tanker, der er nedlagt i Forslaget har 
baaret Frugt, idet der i det sidste Aarstid er frem
kommet Cirkulærer fra Myndighederne, som paa
byder, at der blandt andet skal sørges for de Ind
kaldtes PaarØrende paa en ganske anden effektiv 
Maade end fØr. Paa et bestemt Punkt - og endda et 
meget væsentligt Punkt - har man imidlertid endnu 
ikke fulgt Udvalgets Forslag, idet man stadig henviser 
Soldaterne og deres Paarørende til Socialkontorerne. 
Det byder man dog ikke nogen anden, der er ansat 
i Statens Tjeneste, saa det er en Gaade, at man stadig 
vil være bekendt at henvise Soldaterne, der jo er i 
Statens Tjeneste til Socialkontorerne. 

Men lad os vende tilbage til Højskoleforstander 
Christiansens Artikel. Hvem har mon bildt ham ind, 
at Fraternisering i Danmark uden for Tjenestetiden 
mellem Befalingsmænd og Mandskab vil fØre til Uly
dighed og Uforskammethed i Tjenestetiden i Mod
sætning til, hvad der er Tilfældet i England? Jeg 
tror Hr. Christiansen her er paa Vildspor. Det er 
just ikke smigrende Ord for den danske Ungdom, 
der aftjener sin Værnepligt og forresten heller ikke 
for Befalingsmændene. Hvis disse er af den rette 
Støbning, har Personlighed og ikke er indstillet paa 
kun at skabe Disciplin med Trusler om den militære 
Straffelov, er jeg sikker paa, at dansk Ungdom af i 
Dag netop vil forstaa at værdsætte den omtalte Fra
ternisering og betragte deres Befalingsmænd med den 
rette Respekt, baadc udenfor og indenfor Tjeneste
tiden. En saadan Fraternisering er uden Tvivl et 
vigtigt Led i Hærens Demokratisering, og hvis den 
blev gennemført i den rette Aand, er jeg sikker paa 
at Kammeraterne, hvis en Soldat skulde misforstaa 
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Situationen og blive uforskammet eller ulydig, nok 
skulde sørge for at faa denne Soldat og daarlige 
Kammerat sat paa Plads. Og en saadan demokratisk 
Selvdisciplin er langt at foretrække for Befalings
mandens Afstraffelse af den daarligc Soldat og langt 
mere i Samklang med den rigtige demokratiske Aand, 

Højskoleforstander Christiansen taler et Sted i sit 
· Indlæg om at hans Reformforslag til Hærens Demo
kratisedng forsøgsvis bør prøves i en Bataillion, hvis 

Officers-Korps er intPresseret i. Hærens f)em.okrati
sering. Et andet Sted i Artiklen anbefaler HØjskol-2-
forshnderen, at vi bØr gaa engelske Veje, og hvis 
Befalingsmændene i en Bataillon virkelig er inter
esseret i Hærens Demokratisering og vil gaa engelsk2 
Veje, er der for mig ingen Tvivl om, at et godt Re
sultat vil blive opnaaet - til Gavn ikke alene for 
Mandskabet og Befalingsmændene, men ogsaa for 
vor Forsvarsmagt som Helhed. 

Søværnet 
Unge Mænd (c::i.. 18-23 Aar) antages C:'l.. den 1. August d. A. til frh".llig, midl~rtidig Tjcnc:tc 

\·ed Søværnet (Kystdefensioncn) som 

Overko11stabel-Elever 
med c-n Tjenestetid af mindst 18 Maaneder, hvoraf 6 1faancdcr som Overkonstabf'l (Befalingtm~nd). 

Værnepligten aftjenes· samtidig. 
Anmeldelsesskema samt nærmere Oply:minger, herunder om Lønning, Uniform, pligtig Tjene

stetid, Avancementsmuligheder m. m" fa.as ved Henvendelse (skriftlig eller mundtlig) til St.n·ærns
kommandoens Personelkontor, Holmen, København K., Telefon Sundby 3671. 

Ansøgningsfristen udløber den 27. Juni 1946. 
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Som bekendt arbejder en Del danske Soldater som Tolke for 

tle Allierede i Tyskland. Her fort:!:!ller Næstkommanderende ved 

dette iC')mmand:i, Løjtnant H. A. lrl. Frandsen cm en Rejse 

gennem det ødelagte Land. 

Det lykkedes virkelig at faa kantet sig ind i Vog
n.en med en stor Rygsæk paa og mindst 2 Kufferter 
i Haanden foruden Geværet. Bagagen var nemlig for 
alles vedkommende voldsom, idet de fleste havde hørt 
de Rygter, der gik, om de daarlige Transportforhold 
i Tyskland i Vogne uden Varme og Vinduer, samt, 
ikke mindst, at intet kunde købes dernede hverken 
ho3 Englænderne eller Tyskerne. Desuden skulde vi 
have Proviant med til 24 Timer; for først naar vi 
kom til Neugraben kunde vi vente at faa Mad, og 
en Del fik straks travlt med at faa lukket op fm· 
»vor Mors<< Madpakke for at se1 hvilke Overraskelser 
den indeholdt. Andre havde allerede Jagt sig godt til 
Rette, og inden Togføreren fik f!pjtet Afgang, havde 
Soldatens gode Sovehjerte ikke fornægtet sig. 

Desværre havde det ikke været muligt at faa en 
Vogn, der kunde gaa lige igennem til Flensborg, saa 
vi maatte i Korsør ud af Toget og ombord i Færgen. 
Men saa gik det ellers Syd paa. I Padborg blev den 
danske MaskinP erstattet af en tysk, og san kørte vi 
endelig over Grænsen. 

For 90 %s Vedkommende, tror jeg, det var deres 
fØrste Udenlandsfærd, og det er nu engang med egne 
Følelser, at man kommer til et fremmed Land Men
neskene, Husene er helt anderledes. Tænk at en Streg, 

.som Grænsen er, kan gØre saa megen Forskel. Og saa 
Følelsen af at hØre til de første Soldater, som skulde 
forrette Tjeneste i Tyskland. 

Ved Ankomsten til Flensborg var alle fuldt paa
klædte, og ikke saa snart holdt Toget, fpr de myldrede 
ud paa Perronen i spændt Forventning om den tyske 
Vogns Udseende, den, som skulde være vort Opholds
sted lige ved Hamborg. Var der Vinduer, var der 
Varme og Lys? 

Vi var heldige. Den Vogn, vi fik, havde virkelig 
nogPt. i RP-t.ning af Vinduer, og den havde og::ma Vnr
me. Hvad Vinduerne angaar, havde de ganske vist et 
noget andet Udseende, -end vi var vant til. De bestod 
nemlig for de 4/5 Deles Vedkommende af Krydsfiner, 
og den sidste Femtedel var af en Slags Glas af saa 
slet Kvalitet, at det var umuligt at se igennem det. 
Det med Varmen i Vognen blev ogsaa illusorisk, idet 
Vinduerne konstant var nede, for at vi kunde 8e, 
hvilke Overraskelser Omgivelserne kunde bringe. Og 
de skulde under vor Tur blive mange, Hvad Bekvem
meligheder angaar for Vognens Vedkommende var 
disse snart overset. Toiletforholdene var elendige. Alt 
hvad der kunde fjernes med Fingre, respektive Lom
meknive, var borte; og det samme var Tilfældet me::1 
de andre Vogne, vi kom til at kØre i paa Turen, men 
alligevel tror jeg nok de fleste havde ventet, at det 
var endnu ringere. 

Det var det f_Ørste Indtryk, vi fik, af det Tyskland, 
som vi nu skulde opholde os i; men vi skulde snart 
faa flere Ting at se, der viste, at vi var kommet til 
et krigshærget Land. 

Oversvømmelser i l\Ii.instcr. 
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Den vaade Landing. 

Næsten hver Station paa Turen sydover var over
fyldt med afbrændte Godsvogne, og længere nede 
fandtes endeløse Rækker af sønderbombede, gennem
skudte, afbrændte og forkrØblede Lokomotiver, der, 
hvad Antal angik, drejede sig om flere Tusinde. Det 
tog desuden det meste af en Time at rangere gennem 
Hamborg, fordi det meste af Jernbanenettet var Øde
lagt og endnu ikke udbedret. Men endelig naaede vi 
vort fØrste Bestemmelsessted: Neugraben 

Neugraben er en Trancit-Camp, d. v. s. en Gennem
gangslejr, hvor man har Lov til at opholde sig- indtil 
et Døgn, naar ekstraordinære Forhold ikke indtræffer. 

Derfor fik »Mænnerne« anvist Kvarter og udleveret 
en Bon, for hvilke de i Messen kunde faa et Middags
maaltid samt The. Det var dejligt at faa en Portion 
varm Mad, den fØrste i det sidste l1h Døgn, for de 
Rester, der endnu var tilbage af den medbragte Mad, 

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf4t,ø 
Guldtrækkeriet 

MEJERIERNES DG LANDBRUGETS 
U LYKKESFDRSI KRING 

Gensidigt Selskab. Oprtttet 1898 

REVENTLOWSGADE 14. KØBENHAVN V. C 14350 
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var efterhaanden blevet noget tørre. Derimod gik 
Illusionen om engelske Cigaretter op i RØg, fordi Uge. 
rationen kun udleveres om Tirsdagen. 

Fredag Morgen startede vi igen, og da Dagen brød, 
kØrte vi over LUneburg, Uelzen, Celle, Lehrte til Han
nover, der var den første store By, vi saa i fuld 
Dagslys, eller rettere Ruinerne af. Størsteparten var 
saa at sige jævnet med Jorden. Overalt, hvor Øjet 
rakte, saa vi kun Murbrokker, Grus, Jord, forvredne 
Jernbjælker-o. s. v., ingen Steder Tegn paa Beboelse; 
men fra een af Jordbunkerne saa vi RØg, der steg op 
fra et Kakkelovnsrør, og sandsynligvis har der boet 
en Familie under Ruinerne. Det er med egne Følelser 
man staar over for saa kolossale Ødelæggelser, og 
tænk saa paa, at Hannover har haft et Indbyggertal 
paa ca. ½ Million. Tænk ogsaa paa f. Eks. en tysk 
By som Mii..nste1·, der var paa ca. 1 Million Indbyg-
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KGL. HOF-LEVERANDØR 
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gere, altsaa nogenlunde som København, og at denne 
- altsaa København - er totalt jævnet med Jorden. 
Stil Dem op paa et hØit Punkt, f. Eks. Frederiksberg 
Bakke, tag en Mand, tag 10 eller 100, ja, 1000. Giv 
<.lem en Spatle ellel' 311..ovl og sig: » Vær saa god, her 
skal ryddes op.« Jeg tror: Størsteparten vilde sætte 
sig ned og tage sig til Hovedet - og et Øjeblik efter 
vil de smide Værktøjet og gaa hjem. 

Under Opholdet paa Hannover »Banegaard« fik vi 
rig Lejlighed til at studere Tyskernes Maade at rejse 
paa i Dag. Under Krigen var det slemt herhjemme, 
men det er for intet at regne til Sammenligning 
med Forholdene i Tyskland i Dag. I Tyskernes Tog 
er der lige saa mange Gods- som Personvogne, og de 
er alle -personbefordrende. Men skØnt tiltrods de Be
kvemmeligheder, der bydes de, der rejser i Person
vogn, ikke er meget bedre end Godsvognens Komfort, 
bliver Toget, naar det kØrer til Pen-on1 ligefrem stor
met. Hvor vi i vort Tog har ihvertfald et lille Stykke 
Glas i Vinduerne, er der kun rustne J ernplader for 
Tyskernes, og for enkelte slet intet. I en Kupe med 
Plads til 8, stoppes over 20 ind. Naar saa Kupeerne 
er fyldte, kommer Turen til Trinbrædderne langs med 
Vognen, saa Bufferne, og til sidst Godsvognene. Hvor
for det var »finere« at kØre paa en Personvogns Buf
fer, end at sidde i en aaben Godsvogn, gaar over min 
Forstand. Naa, der falder da ogsaa mange af. Stati
stiken siger, at der dræbes gennemsnitlig 2 hver Dag 
ved Fald fra Toget. 

Her i Hannover mødte vi tillige den fØrste »Sort
Børs« Mand i Tyskland. Han ligner de danske. Han 
gik langs med Toget og henvendte sig bl. a. til os 
og spurgte, om vi var KØbere til »Rasier-Messer oder 
Taschen-Messer«. Prisen var 4 Pakker engelske Ciga
retter pr. Stk. Men da vi endnu ikke havde mærket 
andet til engelske Cigaretter end RØgen, bad en af 
Soldaterne ham forsvinde 

Men fØrst om Aftenen var vi i Milnster, som var 
den sidste Station, vi skulde til med Jernbane. Byen 

lignede fuldstændig Hannover, og ogsaa her boede vi 
i en Trancit-Camp. 

Næste Morgen fortsatte vi i »Trucks<<; og paa denne 
Tur lærte vi en anden Side at kende af Tyskland i 
Dag. Tcrl'ainct var nemlig fultl:;tænc.lig oversvømmet 
efter nogle vældige Regnskyl. Vore Chauff,ører kØrte 
imidlertid mesterligt, og langs vor »vaade<< Landevej 
var der stationeret engelske Kranvogne som »Red
ningsbaade<<, for det Tilfælde, at Hjælp skulde blive 
nødvendig. De arbejdede i Gummistøvler til midt paa 
Livet, og paa enkelte Steder var Strømmen over 
Landevejen saa rivende, at Landevejen ligefrem var 
skyllet bort. Det samme var Tilfældet med Broerne, 
og lige fØr Lippstadt maatte vi kØre e_n stor OmveL 
fordi en Bro var skyllet bort af Vandet. 

Ved 16-Tiden naaede vi efter mange Genvordig
heder Kasernen i Lippstadt, og vor Rejse var Slut. 

Og saa lidt om Tyskerne og deres Forhold i Dag. 
For disses Vedkommende havde vi vel alle dannet 
os et Forhaandsindtryk. De fleste havde vel ventet 
at finde Tyskere magre og indfaldne med lasede 
Klæder. Men de lignede Danskerne, og for TØjets 
Vedkommende, synes jeg, det gennemsnitlig var 
bedre end vort. Heste og Kreaturer saa heller ikke ud 
til at have lidt NØd, og paa Landet saa vi store Flok
ke af Gæs og Høns. De, der bor langs med Jernba
nen, hvor de allierede Tog kØrer, faar desuden aaben
bart et Slags Supplement til Kosten. Til at begynde 
med, undrede det os at se alle de Børn, som færdedes 
oppe paa Jernbanelegemet, naar vi kØrte ud ad en 
By. Men det viste sig snart, at der fra Toget blev 
kastet Madpakker ud til dem. Fordelingen har dog 
aabenbart ikke været helt retfærdig den Dag, vi 
kØrte forbi, for to Pigebørn paa en halv Snes Aar 
for i Krebsen paa hinanden. Hvad Resultatet blev, 
fik jeg ikke opklaret. 

Jeg er ikke klar over, om Begrebet: Fraternisering 
kun er i Forbindelse med Tyskerpigerne, eller det 
omfatter begge Køn. Med Pigerne har jeg ikke talt, 

Fri Bane. 
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derimod med min Oppasser: Karl, en tidligere Kor
poral i »die Wehrmacht«, 23 Aar gammel og typfak 
Tysker, d. v. s. en af de Millioner uskyldige i saa at 
sige hele Verdens Klend1ghed. Tyskerne, baade mand
lig:P. o(; kvinrl1i1$f", nrhPjdPr i stort 'T'al paa Kasernen. 
De faa1 ue1for ueres Løn. Og jeg Iik allsaa tiluell 
Karl til min personlige Opvartning. Ved Indretningen 
af mit saare beskedne Kvarter med Cementgulv, Pap
vægge, Seng, Bord, Stol og et i hØj Grad miserabelt 
Skab, beklagede han med en dyb Reverens, at han 
desværre ikke saa sig i Stand til at kunne gøre det 
hyggeligere, idet Kasernen tidligere havde været be
nyttet til Fangelejr for Russere; disse havde tyv
stjaalet alt, og hvad de ikke havde taget, det havde de 
Ødelagt. Efter at have hØrt hans Udgydelser tilstræk
keligt længe, gjorde jeg ham imidlertid opmærksom 
paa, at her var der da lidt tilbage. Det var mere, end 
man kunde sige efter Tyskernes Besøg i Danmark. 
Atter et dybt Buk og en Bemærkning om, at han ikke 
havde været i Danmark. Kun i Rusland og paa Bal
kan. Vedrørende det rtygke Nazfatparti og denne& Po
litik, var han godt klar over, at det tyske Folk havde 
ladet sig vildlede af de forskellige Propagandister. 
Iøvrigt havde han aldrig beskæftiget sig med Politik. 
»Jeg er jo saa ung«, var det sidste han sagde. 

Selvfølgelig skulde jeg ogsaa i Byen og handle. 
Byen Lippstailt er under normale Forhold paa 20.000 
Indbyggere, men har i Dag lige saa mange Flygtninge. 
Krigsskader har der dog ingen været af, saa samtlige 

182 FOLK og VÆRN 

Forretnin,e:er er ubeskadigede. Mf'n Varf>r f>r c1Pr in
gen af. Eet Stormagasin havde ganske vist fyldt sine 
Vinduer med Paraplyhaandtag; men selv om man 
gerne vil købe »noget«, kunde jeg ikke se, hvad jeg 
skulde bruge dem til. Bedre v::ir det i et focnkræm 
mervirnlu. Her kunde man købe saadanne »Kræ1n
merhuse« til at sætte Blomster i, som man i Dan
mark bruger paa Kirkegaardene. Disse »Kræmmer
huse« havde imidlertid et noget mærkeligt Udseende. 
Heller ikke disse fristede mig, men maaske havde de 
mere inde i Forretningen. Jeg gik derfor inden for og 
spurgte efter en Hængelaas. Det havde de skam ikke, 
sagde Kornmissen, men straks efter dukkede Chefen 
op, dukkede ned under Disken og fremtryllede et 
større Udvalg. Jeg kØbte en til 60 Pfenning, i danske 
Penge ca. 30 Øre. Jeg vil tro, det er den eneste ·Form 
for Forretning, der foregaar i Tyskland i Dag. 0 g 
hvorfor skulde Tyskeren ogsaa være ivrig efter at 
sælge sine Varer. Han kan jo ikke kØbe andre, og 
bedre Levevilkaar kan han heller ikke skaffe sig. 

I Dyen Vdl Ue1 iØvligL k.un livligt i den Tid, hvor 
Levnedsmiddelbutikkerne havde aabent. Men hvor er 
Tyskernes Ansigter dØde at se paa. Intet Tegn paa 
Liv. Alle gaar de som i søvne, helt apatiske og sløve. 
Intet Tegn paa Vilje til at tage fat for saa snart som 
muligt at komme ud af den »Suppedas<<, som de selv 
har rodet sig ind i, og beklageligvis revet Millioner af 
uskyldige andre med i. 

CHERRY 
HEERING 

/" 

DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY 



Hojt Humør. 

Den danske 
Brigades 
Lottekorps 

For alle de danske, kvindelige Flygtninge i Sverige, 
for hvem det at kunne være med til at hjælpe Dan
mark var en Hjertesag, var det af stor Betydning, at 
Genera·l Knudizon var positivt indstillet, da det blev 
forelagt ham, om der maatte fØlge et Lottekorps med, 
naar den Dag kom, hvor Brigaden skulde hjem. 

Der var mange Vanskeligheder for os i Begyndel
sen. Det er ikke nemt at skulle starte et Lottekorps, 
især ikke i et fremmed Land - endda i et neutralt 
Land; vi var nødt til at gaa stille med Dørene. 

Vi tog fat paa Opgaven i Januar 1944, og det var 
et pænt Resultat vi havde naaet, da vi i Maj 1945 
stillede med et virkeligt uddannet Korps i 3 Kate
gorier: 

1) Fe!tkØkkenlotter. 

2) Sanitetslotter. 

3) Kontor lotter. 

Vi stillede det Krav, at alle Lotterne skulde være 
Samaritter. De, der ikke var det hjemmefra, maatte 
underkaste sig en Eksamen i Sverige. Samaritterkur
serne blev ledet af danske Læger, og Eksamenen sva
rede til den, som Dansk RØde Kors forlanger af sine 
Samaritter. 

Ens for alle Lotterne var ogsaa Lægeundersøgelse, 
Vaccination og Blodtypebestemmelse. Desuden blev 
vi alle sat ind i militær Anstand og Exercits. Enhver 
blev politiundersøgt, da vi maatte være sikre paa den 
enkeltes nationale Indstilling. Efter endt Uddannelse 
blev den militære Lydighedserklæring underskrevet. 

Kontorlotternes Uddannelse havde vi ikke noget ~t 
gØre med, de var i Stockholm ansat paa de militære 
Kontorer og rykkede automatisk ind i Brigaden ::;om 
Hjælpere for de Officerer, de var vant til at arbejde 
for. 

Sanitetslotterne blev uddannede enten paa et af de 
svenske Hospitalers kirurgiske Afdelinger eller paa 

Af ADA GOLDSCHMIDT 
fhv. Chef for den danske Brigades Lottekorps 

en af de store Poliklinik.ker. Vi laante Sygeplejeele
vernes Øvelsessal paa et af Hospitalerne. Her blev 
Lotterne undervist i Sengeredning, Instrumenters 
Brug o. s. v. Vi gennemgik Forbindingerne, lærte at 
give Indsprøjtninger, gennemgik Gasmaskekursus og 
overværede forskellige Instruktionsfilm. Desuden fik 
Lotterne belærende Foredrag og havde udendørs Øvel
ser, der dels var ledet af Læger, dels af Officerer. 
Var Sanitetslotterne kommet ud for den store Alvor, 
er der ingen Tvivl om, at de havde kunnet klare sig 
som de skulde. - De fik iØvrigt en Opgave i Sverige, 
idet de blev indkaldt til at hjælpe at pleje de Stakler, 
der ved Svensk RØde Kors' Hjælp kom fra Konren
tra tionslejrene i Tyskland. 

Feltkøkkenlotterne blev nok dem, der »lottemæs
sigt<< set gik af med Sejren, for det er vel dem, Bri
gadens Soldater hovedsageligt tænker paa, naar de 
taler om Brigadens Lotter. Mad skulde der jo til, hvad 
enten vi laa i Lejr i Sverige, eller Brigaden var paa 
Vagttjeneste i Danmark. 

For at faa vore FeltkØkkenkurser i Gang maatte vi 
henvende os til de svenske Lotter om Hjælp, og jeg 
vil gerne pointere, at vi mØdte meget stor Forstaa
else og Velvilje hos vore svenske Lottekammerater. 
Svenskerne paatog sig at lære vore Lotter al den 
Teori, de havde Brug for. Den praktiske Uddannelse 
klarede vi selv, undtagen i Helsingborg, hvorfra der 
var saa lang V ej til den nærmeste danske Forlægning, 
at Svenskerne søgte om Lov til, at de danske Lotter 
maatte koge paa den svenske Kaserne, hvilket blev 
bevilliget. 
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Klar til Alarmering 

I April 1945 blev alle Lotterne ligesom Brigadens 
Soldater indkaldt til Lejren i Sydsverige for at være 
klar til Alarmering, naar den store Dag kom, hvor vi 
skulde hjem og gøre den Indsats, hvortil vi var 
uddannede. 

I Lejren levede vi fuldstændig feltmæssigt. Vi sov 
paa Halm i Teltene, gjorde om Morgenen Toilette 
udenfor Teltene, hvor vi stillede paa Rad med vore 
Vandfade. Det kunde være koldt i April Maaned, men 
jeg vil understrege, at jeg aldrig har set en morgen
gnaven Lotte. Hvad FeltkØkkenlotterne angik var de 
i Reglen oppe Kl. 4-4½ om Morgenen, ligesom de 
havde været under Uddannelsen paa Håtunaholm. 
De sled ofte i det til langt ud paa Aftenen, men til 
Gengæld havde de ogsaa den store Tilfredsstillelse 
at faa saavel Officerernes som Mandskabets og deres 
Lottekammeraters udelte Beundring for det store Ar
bejde de udførte. Og Maden var virkelig god. Det 
var med stor Appetit vi mødte til Spisetiderne ved 
KØkkenvognene, disse praktiske Lastbiler, hvorpaa 
Komfur og Skabe til de forskellige Rekvisitter er 
anbragt. 

Paa Sanitetskompagniets Grund blev hele Feltlaza
rettet opstillet. Hertil blev de forskellige Batailloners 
syge Soldater dirigerede, og Rygtet om, hvor godt 
Soldaterne blev passede, spredtes hurtigt: Der kom 
mange mere eller mindre syge. Men paa nær en en
kelt fik de travlt med at komme tilbage til deres 
respektive Afdelinger i de fØrste Dage af Maj Maaned. 

Kapitulationen 

Lejrlivet i Sverige var en god Træning for Lotterne 
- vi fØlte os parate til at mØde Alvoren. Saa kom 
de spændende Dage i Begyndelsen af Maj Maaned. 
Hver Dag haabede vi at faa Kommandoordren, at vi 
skulde afsted. 

Vi vidste, at vi stod under de allieredes Kommando. 
Men huskede dP mon rrna os, nu hvor Afgørelsens 
Time nærmede sig? Brigaden brændte efter at kom
me hjem for at hjælpe dem derhjemme, der havde 
trukket saa haardt et Læs. - - - og saa kom Med
delelsen »Kapitulation« - Tyskerne havde kapitule-
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ret i Danmark. De. der har været saa lykkelige at 
være hjemme i Danmark under Besættelsen og tage 
den haarde Tid hjemme, de kan maaske ikke forstaa, 
at vi i fØrste Øjeblik var skuffede, at vi ligefrem 
ikke fattede, at det vi havde set hen til, det var nu 
sket paa et Øjeblik. Vi var naturligvis klare over, at 
det var en stor Lykke for Danmark, og det var jo 
det eneste vigtige. Men alt det vi havde forberedt os 
paa, det saa nu pludselig ud til ingen Værdi at have. 
Tænk paa de Officerer og de Soldater, der ikke havde 
faaet Lov at gøre deres Pligt mod Fædrelandet den 
9. April og heller ikke den 29. August. Nu havde de 
endelig troet, at det blev deres Tur - jeg er sikker 
paa enhver kan forstaa, at de i fØrste Øjeblik var 
meget skuffede. Der blev dog ikke megen Tid til 
Overvejelser, kort efter lØd Ordren: »Opbrud i Mor
gen tidlig<<. Vi pakkede hele Natten i Øsende Regn 
og var alle gennemblØdte, da Morgenen gryede, men 
ingen tænkte paa det, da Bilkortegen satte sig i B2-
vægelse med Helsingborg som Maal. 

»Lotte-1\'lorn 

Ankomsten til København blev jo ret dramatisk~ 
idet Brigadens forskellige Afdelinger blev beskudt af 
»Hipo«. Det viste sig ved den Lejlighed, at Lotterne 
var i Besiddelse af den samme Ro som Soldaterne~ 
der var ingen af dem, der var bange - ihvert Fald 
havde de ikke vist det. 

Brigadens forskellige Afdelinger blev indkvarterede 
paa de københavnske Skoler. Opholdet her blev dog 
af kort Varighed, idet de fleste Batailloner blev ud
kommanderet paa Bevogtningstjeneste i Jylland, og 
Lotterne skulde selvfølgelig med. 

Det var dejligt at se, med hvilken Energi Lotterne 
tog fat paa de forskellige Opgaver, der laa for; -
det var netop forskellige Opgaver, de forskellige Ste
der. I Byerne havde Lotterne for det meste mere 
Komfort. Men i SØnderjylland og helt oppe i Tyskernes 
forladte Fæstning »Hanstholm<< var der alt andet end 

Uddeling af Forplejning. 



Godt Kammeratskab. 

Komfort. I SØnderjylland havde Lotterne nok det 
haardeste Job, bl. a. fordi de Soldater, de skulde be
spise, ofte laa udstationerede i smaa Grupper spredt 
over store Arealer. Enkelte Køkkenvogne havde f. Eks. 
indtil 30 km at køre, fØr Lotterne, der hØrte til paa 
den, var færdige med Udspisningen. Flere Steder var 
Lotterne selv i Stand til at kØre de store FeltkØkken
biler. Det var et Slid, men den Jubel, hvormed deres 
»Drenge<< modtog den med Længsel ventede KØkken
vogn, var Slidet værd. 

Et enkelt Sted var det ordnet saaledes, at kun 1 
Lotte lavede Mad til 40 Mand. Jeg kan godt sige, 
at de Soldater elskede deres »Lottemor«, men i Sand
hedens Interesse maa jeg ogsaa sige, at Soldaterne 
gjorde, hvad de kunde for hende - jeg kan godt 
staa inde for, at de Soldater blev dygtige til at skrælle 
Kartofler og til at vaske op. 

J\Tilitn· ,\nstand 
lærte Lotteme 
ogsaa. 

Det Kammeratskab, der tales om i Brigaden, det 
er svært at fortælle om eller forklare - det maa 
simpelthen opleves. 

Lotterne og den ny Hær 

Den 10. Juli 1945 blev Brigaden hjemsendt. Lotte
korpset fik en Henvendelse fra Krigsministeriet, om 
der var nogen, der vilde melde sig til at instruere 
Soldaterne i den nyindkaldte Hær i SØnderjylland, 
hvordan de bedst skulde klare Betjeningen af Køk
kenvognen og Udspisningen. Der meldte sig straks 
det fornødne Antal Lotter. 

En af disse Lotter fortalte, da hun kom hjem, at da 
hun var kommet til sit Bestemmelsessted, var hun 
straks kommet i Aktivitet, for at redde Dagens Mid
dagsmad. Soldaterne skulde have stegte Rødspætter. 
Som Kokke var udtaget en Bager, en Urtekræmmer 
og en Slagter, fordi de mente at have Forstand paa 
Kogegunsten. De havde fØrst kogt alle RØdspætterne, 
og nu var de i Færd med at anbringe dem paa kolde 
Stegepander med koldt, usmeltet Fedt. Paa den Maade 
havde de nu tænkt sig at lave stegte RØdspætter -
og det kan nok være, det gjorde Lykke, da Brigade
lotten dukkede op. 

Ved senere Samtaler med de Officerer fra Briga
den, der nu er aktive i Hæren herhjemme, viser det 
sig, at de savner Lotterne. De savner dem fy.Srst og 
fremmest paa alle de Pladser, hvor de nu i Stedet 
for maa placere deres Mandskab. De savner »Lotte
maden« - og sidst, men ikke mindst savner de Lot
ternes altid gode Humør. Det er ogsaa min Over
bevisning, at IndfØrelsen af Lotter i Hæren vil skabe 
et fortrinligt Bindeled mellem Folk og Værn og der
ved blive en stor Faktor for Forsvarsviljen i Dan
mark. Vi maa bort fra de gamle Fordomme, at Kvin
derne ikke kan lære militær Anstand saavel som 
Mændene. 

Vi er mange, der haaber paa, at der bliver en stor 
Plads reserveret for Lotterne, naar den nye Hærord
ning en Gang skal se Dagens Lys. 
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Rydning af 
Sp1æ11gml11e1-. 

Danmarks ,Tord er praktisk talt nu minefri. I denne 
Artikel forlælles, hvorledes den blev det og vises 
nogle Billeder af Miner. - For trods alt. k a 11 de 
findes endnu og da. gælder det at passe paa. 

MINERYDNING 
I Af Kaptajn P. Wieth-Knudsen. I i Danmark 

I de sidste Par Aar af Besættelsen nedlagde Ty
skerne rundt om i Landet i Forbindelse med deres 
Øvrige Befæstningsarbejder ca. 1.5 Millioner Land
miner. I Forhold til, hvad der var nedlagt i andre 
besatte Lande, var dette Tal dog ret ringe. 

Største Delen af Minerne - 98 % - laa i Jylland, 
og heraf var igen Hovedparten - ca. 80 % - anbragt 
langs Jyllands Vestkyst fra Skagen til Grænsen. 

De udlagte Miner kan efter deres Virkning deles 
i Panserminer og Fodfolksminer. 

Panserminer skal fortrinsvis virke mod Kampvogne 
og andre tunge KØretØjer. Vægten ligger som Regel 
omkring IO kg, hvoraf 5-6 kg Sprængladning. De 
ud!Øses efter Minetypen for et Tryk fra 150-400 kg 
fra et overkØrende KøretØjs Hjul eller Larvekæder. 
UdlØsningstrykket er saaledes saa stort, at et Menne-

Kontrol. 

ske ved at træde paa en Pansermine almindeligvis 
ikke kan udlØse den, med mindre den tidligere har 
været udsat for andre Paavirkninger. 

Fodfolksmin-er skal virke mod Mennesker. Minen 
indeholder 100-500 g Sprængstof, som er tilstrække
lig til at lemlæste en Mand og i mange Tilfælde 
endda her dØdelig Virkning. Fodfolksminerne udlØses 
enten ved, at man træder paa dem eller ved, at man 
stØder mod Traade, som er sat i Forbindelse med 
Minerne. De udlØses for et Tryk eller Træk paa kun 
3-5 kg. 

Minerne er i Øvrigt for det meste fremstillet af 
Træ eller Jern. Dette har Betydning for deres Hold
barhed, idet Træminerne kan paaregnes at være Øde
lagte efter 2-3 Aars Forløb, medens Metalminerne 
kan holde i 20 Aar, d. v. s. til de er rustet op. Minerne 
kan have Form som større eller mindre Kasser eller 
som hØje eller flade Cylindre. Een Fodfolks- og een 
Panserminetype var af Tyskerne konstrueret i Dan
mark og blev fremstillet paa en Fabrik her i Landet. 

Minerne blev som oftest lagt i smaa 10-15 cm 
dybe Udgravninger og er tildækkede med et Par cm 
Jord, for nogle Minetypers Vedkommende stikker dog 
Dele af Minerne op af Jorden. Mange Miner er des
uden sikret mod Optagning, d. v. s., Minerne detonerer, 
naar de søges fjernet. 

Minerne udlægges i Terrænet eller i beboede Om
raader i de saakaldte Minefelter, d. v. s., aflange eller 
omtrent kvadratiske Felter, hvor hver Minetype, Pan
serminer eller Fodfolksminer, er udlagt for sig efter 
et bestemt Skema. Af og til findes de dog ogsaa 
blandet. 

I Felterne udlægges Minerne efter Linier med en 
Afstand - indbyrdes og mellem Linierne - af 1-8 m 
afhængig af den paagældende Mines Indhold af 
Sprængstof. Lægges de tættere, kan der finde Detona
tionsoverfØring Sted, hvorved alle Miner i et Felt 
detonerer, og Feltets Værdi som Hindring er kompro-



mitteret. Der ma:a derfor mange Linier til for at give 
tilstrækkelig Sikkerhed, almindeligvis 3-4 Linier af 
F'orlfolk,;,minPr og 6-8 LiniPr af PansP.rminer, saa
ledes at Forbruget af Miner bliver 1-2 Miner pr. m 
Front, og Minefelternes Bredde fra 10-50 m ellet 
mere. 

Naar Minefelternes Bredde ofte forekom meget 
større, skyldtes det, at Afspærringen og Indhegningen 
omkring Felterne af Sikkerhedshensyn var opsat et 
godt Stykke fra Minerne. Skønsmæssigt regnet har 
ca. 100.000 ha i Danmark været indhegnet til Mine
felter, hvoraf d~ egentlig minebelagte Omraader har 
udgjort ca. 1/10, og de fleste af de her i Landet ned
lagte Miner var kortlagte, hvoraf fremgik praktisk 
talt, hvor hver enkelt Mine var placeret. 

Den største Del af Kortene befandt sig ved Kapi
tulationen ved den tyske Mineskole i Horsens. En 
Del af de manglende Kort blev fundet forskellige 
Steder i Danmark og blev siden under Minerydningen 
overladt Tyskerne. Kortene omfattede ca. 2500 Detail
kort i 1:1000, ca. 125 Oversigtskort over Minefelterne 
i 1:10000 foruden mange Kort i 1:25000 og 1:300000. 

Næst efter at faa Tyskerne ud af Landet var den 
vigtigste Opgave efter Kapitulationen at befri Landet 
for de udlagte Miner. I Kapitulationsbetingelserne 
blev det fastsat, at dette skulde foretages af Tyskerne 
selv. 

Der blev straks opstillet en tysk Minerydnings
styrke af de her i Danmark tilbageværende tyske 
Pionertropper, i Begyndelsen kun ca. 1000 Mand Be
falingsmænd og menige. Siden Øgedes Styrken med 
Folk, der blev hentet op fra Fangelejrene Syd for 
Grænsen, saaledes at de til Slut talte ca. 2600 Mand. 

Samtidig med, at der i Dagene efter Kapitulationen 
i S.H.A.E.F. blev arbejdet med Minerydningens snar-

lige Paabegyndelse, satte man sig i Jylland fra dansk 
Side i Forbindelse med Tyskerne og traf Aftale om 
Fjernelse af Minerne. Allerede den 11. Maj 1945 op
toges de fØrste Miner. 

De Uam,ke My nU.igheUer var imidlertid ikke sikker: 
paa, at den tyske Minerydning vilde være forsvarlig, 
naar Tyskerne arbejdede paa egen Haand. Det blev 
derfor af S.H.A.E.F. bestemt, at Tyskerne skulde kon
trolleres. Da Tyskerne sorterede under S.H.A.E.lI'., 
skulde denne Kontrol foretages af britiske Enheder, 
men den blev af S.H.A.E.F. overdraget den danske 
Hær. 

Som det mest kyndige Organ paa Minetjenestens 
Omraade blev Kontrollen overladt Pionerkommandoet 
af den danske Brigade. De danske Pionerer havde i 
Sverige faaet en omfattende Uddannelse i Mineryd
ning og Mineudlægning, og havde endvidere et godt 
Forhaandskendskab til tyske Miner, hvorfor det 
maatte anses for velegnet til Opgaven. 

Den danske Pionerstyrke varierede noget i Somme
rens LPb, men var i Reglen omkring 250 Mand. De 
fordeltes over hele Jylland-Fyn i det nødvendige 
Antal Kontrolhold, der indkvarteredes hos Beboerne 
i Nærheden af Minerydningsstederne for at undgaa 
for megen Transport. Holdenes Størrelse var afpasset 
saaledes, at Tyskerne aldrig maatte arbejde uden Til
syn eller, hvis Tyskerne arbejdede med større Styr
ker, at der saa vidt muligt, var een Dansker for hver 
ti Tyskere. 

Kontrollen af de ryddede Felter foregik fØrst og 
fremmest ved, at det optagne Antal Miner sammen
lignedes med det Antal, som Minekortene angav. Der
næst efter engelsk Bestemmelse ved, at Tyskerne mar
cherede gennem Fodfolksminefelterne og kØrtc gen
nem Panserminefelterne med pansrede Køretøjer. 
D3n sidstnævnte Kontrol bevirkede naturligvis, at 
Rydningen var mere grundig, end den vilde have 
været, hvis denne Kontrol ikke havde fundet Sted. 
I andre Lande har der ikke været hverken ~en ene 
eller anden Form for Kontrol, men man har frigivet 
Felterne efter Rydningen og taget de Tab, der fulgte 
med. 

Ved Gennemmarch af Felterne bliver store Dele 
ikke betraadt, og der er derfor Mulighed for, at der 
trods Kontrolmarchen stadig findes Miner. Her har 
det været en stor Støtte at have Minekortene, og 
Sandsynligheden for Fund af Miner i Jorden skulde 
derfor være ringe. 

Hvad Panserkontrollen angaar, blev den udført ved, 
at alle almindelige Felter skulde gennemkøres, saa
ledes at samtlige Minelinier blev overkørt og belastet 
af Hjul eller Larvekæder. Herved er naturligvis ikke 
hele det indhegnede Omraade blevet overkørt, men 
da selve det minebelagte Omraade som tidligere nævnt 
kun er en mindre Del deraf, er det ogsaa unødvendigt. 

Der har ved Minerydningen været mange Ulykker 
blandt Tyskerne. De havde indtil 1. Oktober 1945, da 
Minerydningen officielt ophørte, og det tyske Mine
rydningskommando forlod Landet, haft et Tab paa 
149 Llræbte, 105 haarUL ::;aare<le og 167 let saarcdc, 
d. v. s. godt 100 dræbte og ca. 240 saarede pr. 1 Mil
lion ryddede Miner. Det svarer til ca. 25 % af den 
indsatte Styrke, men disse Tal er dog forholdsvis 

Minesøgning, 
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Fodfolksmine, Model 44, 

ringe i Sammenligning med Tabene under Rydningen 
i andre tidligere besatte Lande. 

Kontrollanterne havde kun tre let saarede, men 
mange Gange har det kun været et rent Tilfælde, 
at Kontrollanterne ikke har lidt Tab, og de Oplevel
ser, de har været udsat for ved de Sprængningsulyk
ker, hvor Tyskerne blev dræbt eller lemlæstet, har 
ikke været af den bedste Art. 

Ved Rydningen har Forholdene paa Stedet ofte 
gjort denne vanskelig og langsom. De Minefelter, som 
saaledes har voldt Vanskeligheder, laa for det meste 
paa JyllandS' Vestkyst og omfattede især Flyvesands
felter og Forstrandsfelter. 

For Flyvesandsfelternes Vedkommende har Vinden 
ved Sandflugt bevirket, at Minerne er blevet over
dækket med saa meget Sand, at de kan ligge op til 
2 m under Jorden, ligesom Minerne kan have for
skubbet sig ved Sandets Lejring. 

Paa Forstrandsfelterne har Tidevandet eller Havet 
under Storme skyllet hen over Minefelterne, hvor 
det har fØrt Minerne med sig for senere at lejre dem 
paa Forstranden eller i Havstokken ikke alene uden
for Feltet, men ogsaa paa Stranden langt fra ved
komm.ende Felt, d. v s. ogsaa paa Steder, hvor der 
efter Minekortene slet ikke skulde være Miner. 

Paa Grundlag af de Erfaringer, der blev gjort med 
Hensyn til Minernes Holdbarhed, og Sandsynligheden 
for, at et Minefelt kunde være minefl,"'it, er de fleste 
ryddede Minefelter efter Samraad med de engelske 
Myndigheder blevet givet fri. Dette er sket ved, at 
der til de respektive Politikredse er udsendt Fri-

DEN DANSKE BRIGADEFORENING 

givelsesmeldinger bilagt Kort over de ryddede Mine
felter, hvorefter Politikredsen selv kan bekendtgøre, 
naar Afspærringen skal ophæves. 

En Del Felter har ikke kunnet frigives for Offent
ligheden. Det har især været i de Tilfælde, hvor 
Minefelterne ikke har været i Overensstemmelse med 
Mineplanerne, og hvor de ikke fundne Miner anses 
for farlige for saavel gaaende som kørende Trafik. 
Disse Felter er navnlig beliggende i Klit- og Strand
omraaderne paa Jyllands Vestkyst. 

Det udførte Kontrolarbejde har uden Tvivl været 
meget værdifuldt og har bidraget stærkt til, at Ty
skerne ryddede hurtigere, mere effektivt og med min
dre Risiko for Liv og Ejendom end andre Steder, hvor 
Minerydning stadig foregaar, men uden Kontrol. 
Skønt den afsluttede Minerydning som nævnt har 
været forbundet med mange og store Vanskeligheder, 
er det dog lykkedes som det fØrste Land i Europa at 
faa Danmark befriet for Miner. 

Pansermine. 

Pansermine. 

Fodfolksmine. 

For at styrke og bevare Kammeratskabet og Aanden fra Brigadetiden er der 
dannet en Brigadeforening, der som Medlemmer optager alle tidligere Brigaderer, 
der ikke er afgaaet fra Brigaden paa anden Maade end ved Hjemsendelse. For
eningens Fornrnnd Pr Orlog:-.hapt.ajn Th. Bjeue. Foreningen anmoder herved alle, 
der har gjort Tjeneste i Brigaden, og som har Interesse i Foreningens Formaal og 
Arbejde, om at henvende sig til Foreningens Sekretær: 

BjØrn Hoode, Set. Annægade 34, København K. 
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TEATER MUSIK 

~ (jy ~ 

Af 6736/28 John Linnelce 

»Folk og Værn« har nu den Glæde at kunne aabne 
Dørene til en lang Række af de københavnske Teatre 
og Koncertarrangementer for Soldaterne til en meget 
ringe Billetpris. 

Vi startede med Billetter til en Jazzkoncert i Kon
certpalæet Søndag d. 24. Marts. Om Mandagen var 
der en Claire Feldern Aften samme Sted, og d. 29. 
Marts havde vi Adgang til en Kammermusik Aften i 
Stærekassen med den fremragende Quartetto di Roma. 
Andet Sted paa Siden findes en nærmere Omtale af 
denne Koncert. 

Med Hensyn til Teatrene har de københavnske 
Teaterdirektører stillet sig meget imØdekommende og 
var straks villige til at forhandle om en Ordning, 
saaledes at Soldaterne kunde komme i Teatret til ned
sat Pris. 

Det er en SelvfØlge, at en generel Ordning an
gaaende en ensartet Billetpris ikke har kunnet aftales, 
da Størrelsen af Teatrene er saa forskellig, men vi 
kan dog i store Træk fortælle Dem, hvad det op
naaede gaar ud paa: Teatret stiller et vist Antal Bil
letter en bestemt Dag pr. Uge til vor Raadighed, og 
de indkaldte faar saa Lejlighed til at kØbe disse ved 
en Forudbestilling, foretaget af de forskellige Afde
linger m. fl. 

Det er klart, at alle ikke kan komme til at se et 
bestemt Stykke lige med det samme; men »Folk og 
Værn« prøver alligevel at sørge for, at Billetterne 
bliver fordelt saaledes, at enhver faar Lejlighed til 
at overvære netop det Stykke, han har Lyst til. 

Repertoireplaner vil blive afsendt til Afdelingerne 
m.fl. 

Med Det kgl. Teater har vi opnaaet en lignende 
Ordning, dog for denne Sæson kun til Stærekassen. 

Billetpnse1·ne: Som omtalt ovenfor ligger Billetpl'i
serne lidt forskelligt, men er alligevel saa langt nede, 
at alle kan kØbe dem. Vi har forhandlet med Skatte
departementet om Fritagelse for Skat paa Soldater
billetter, men vi har desværre modtaget et Afslag paa 

vort Andragende, da der ingen Hjemmel var i Lovene 
til at fritage Billetterne for Skat. 

Meddelelse om Billetter tii Raadighed sker herfra 
til den paagældende Folk og Værn Officer. 

Alle Henvendelser om yderligere Oplysninger kan 
ske pr. Telefon til Palæ 9615, Lokal 7. Pr. Brev er 
Adressen »Teater og Musik«, Folk og Værn, Afd. II, 
Vester Voldgade 117, København V. 

Vi haaber, at alle Soldater og Orlogsgaster vil be
nytte sig af disse Ordninger. 

For Provinsens Vedkommende kan de, der skal paa 
Orlov til København, blot ringe eller skrive i For
vejen til Folk og Værn, og vi vil da sØrge for, at 
Billetterne ligger klar ved Ankomsten hertil. Men 
iØvrigt arbejdes der paa at faa Aftaler i Stand med 
Provinsens faste Teat1·e, og naar disse Linier læses, 
er det maaske en Kendsgerning. 

Quartetto di Roma. 
Det var virkelig en stor Nydelse igen at kunne 

sætte sig hen og hØre Kammermusikens Storværker 
spillet af en saa fremragende Kvartet som Quartetto 
di Roma. Kvartettens Medlemmer var hver for sig 
Solister af det store Format, og det var en Glæde at 
hØre, hvor fint de fØrte Sammenspillet op, der, hvor 
kun faa Kvartetter - som »pro arte« og »Budapester« 
- kan gøre det. Denne Kendsgerning er de fleste kø
benhavnske Kritikere da ogsaa enige om. 

Programmet, der bestod af Mozart, Debussy og 
Schubert, var glimrende valgt, og Kvartetten kom 
ikke udenom at give Ekstranumre. Her kunde man, 
hvis man skulde fremhæve en enkelt, give Prisen til 
Camillo Oblach, der fØrte en Bue, som var selv den 
ypperlige Casal værdig. 

Vi maa haabc, at Kvartetten paa Vej fra de andre 
skandinaviske Lande kan faa Tid til at give endnu 
en Koncert her, og vi vil da med Glæde hØre den igen. 
Maaske er Stærekassen dog mindre velegnet paa 
Grund af sin haarde Akkustik. 
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Med Odense Teater kan der i Dag ikke opnaas en 
fast Spilledag pr. Uge (i Lighed med de københavn
ske Scener), da Foreningsforestillinger fra hele Fyn 
optager en meget stor Del a! Teatrets Spilletid. Men 
Teatret vil 4-5 Dage i Forvejen overfor Folk og Værn 
Officeren meddele Tid@un1ctct for, hvad Dag man kan 
fa-a Billetter. Prisen bliver Kr. l,20~ og vi kan forvente 
ca. 30 Billetter pr. Uge, saaledes at samtlige Soldater 
der er interesserede, kan faa Lejlighed til at overvære 
den lØbende Forestilling. 

• 
Aalborg Teater ved Direktør Poul Petersen er ogsaa 

meget interesseret og har lovet os 2 faste Spilledage pr. 
Uge a 15 Bi!letter til en Pris af K,·. 1,20. 

Denne Ordning er særdeles god, da de Afdelinger 
m. fl., der hai:- Station i Vendsyssel f. Eks. kan lægge 
et Program for et TeaterbesØg lang Tid i Forvejen. 

• 
I Korthed skal vi derefter fortælle lidt om de Re

sultater, der er naaet indtil i Dag (15. Maj). Der har 
været ca. 800 Soldater og Orlogsgaster i de køben
havnske Teatre i Tiden 1. Maj-15. Maj, samtidigt har 
der været ca. 750 til Konce1·ter og lignende i samme 
Tidsrum. 

Dette gode Resultat kunde ikke opvises uden at de 
københavnske Teaterdirektører havde s,tillet sig meget 
imØdekommende og afhændet Billetter til Folk og 
Værn for en rimelig Pris. 

Følgende Forestillinger har været besøgt: 
»Silkeborg«, »6 Kammerater«, »Den grønne Eleva

tor« og »Den skønne Helene«. 
Det er ganske naturligt, at de værnepligtige er glade 

for denne Ordning, hvorved de kan komme i Teatret 
for en ringe Pris, og vi haaber, at vi ogsaa fremover 
kan bevare og maaske uddybe Samarbejdet med 
Teatrene. Men Forudsætningen er, at Soldater, der 
af en eller anden Aarsag ikke ser sig i Stand til at 
benytte sin Billet, ikke sælger den til civile endda 
til den ordinære Billetpris. Dette maa ikke finde Sted. 
For saa vil Ordningen øjeblikkelig ophøre. 

• 
Vi har iØvrigt tænkt os i Fremtiden her paa denne 

Side at bringe en Samtale med en Skuespilforfatter, 
Musiker, Dirigent e.l. for saaledes at hØre deres Me
ning om det Værk, vi har haft Lejlighed til at høre 
i den forlØbne Maaned. 

ForelØbig minder vi denne Gang een af de Fore
stillinger, som har gjort det største Indtryk, nemlig 
Kjeld Abell's >>Silkeborg« paa Det Ny Teater; og for 
alle de, der ikke naar at se det her i København og 
for vore Læsere i Provinsen1 vil vi derfor bringe en 
kort Gennemgang af Stykket. 

»Silkeborg« blev skrevet i 1944 dog ikke som en 
københavnsk Anmelder skrev, paa Baggrund af Kaj 
Munk's Jordefærd gennem Bakkerne ved Silkeborg, 
»»Silkeborg«! Det er Danmark; det er os. En Borg af 
Silke, det b1Ødr.st. tænkPJige Stof; men netop naar 
alting slasker allerskikkeligst og mest eftergivende, 
kan Vinden springe om, blæse op som en Orkan og 
faa det blide Stof til at staa stramt og smældende 
haardt som en Fane, der fejer alt over Ende.« 
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Saadan ser Forfatteren paa o.c; Og i Skul:'spillet har 
han lagt en fin poetisk Ynde, samtidigt med at Slag 
efter Slag rammer og forhaabentlig giver Men. 

Hnnmelbjerget i 1905, 2 Studenter paa Travetur gør 
Ophold ved Foden af Stien, der fører op til Toppen. 
Den ene SLm.1ent lægger sig til at sove, medens den 
anden oplever Danmark gennem de næste 40 Aar. 
De mØrkc Skyer omkring 1914, Verdenskrigens Ud
brud, Folks »hvad kommer det os ved, hvad en til
fældig Nabofamilie laver«. 

Hitlers Magtovertagelse, Kontrationslejre! Igen 
dette »hvad kommer det os ved«! Saa den anden Ver
denskrig med den borgerlige Collaborationisme efter 
den 9. April 1940. Man fØlger Familien Martinsen
Smith med Døtrene Git og Thyra. Git, der er Enke, 
har en Søn, Jørgen, desuden en »Forelskelse« Cm·l
Otto, der var Barndomsven (tysk fØdt) nu tysk Of
ficer, der er kommet til Danmark. Thyra er den altid 
oversete Pige, men Familiens Anklage. Hun er klar 
over, hvad der sker i Danmark. Hun er aktiv Friheds
kæmper, men fØrer ogsaa sin egen private Kamp. 

Efter en Vaabenmodtagelse bliver Jørgens Ven, 
»Lille Ulriksen« dræbt; og da saa Carl Otto kommer 
paa Besøg hos Jørgens Moder, skyder Jørgen ham, og 
dermed er Stykkets Klimax naaet. 

At »gengive<( dette smukke Skuespil i Citater vilde 
være en Helligbrøde; men nogle faa maa dog ud, thi 
de rammer lige i Centrum og har Bud til os alle. »Lil
le Ulriksen« svarer Studenten der i Epilogen siger, 
at det alt sammen ikke kan nytte noget, »jeg ka' da 
hverken gØre fra eller til. Naar jeg en Gang ad Aare 
er blevet en gammel Mand, er jeg ligesom Martinsens
Smith med Posen fuld af Ideer og Meninger om at 
faa det til at glide saa nemt som muJ.igt.« 

Da svarer Lille Ulriksen: »Nej, netop ikke. Det er 
der vi har Brug for Dem. De har skam ikke oplevet 
dette forgæves, vi er trætte af de unge som kun er 
med saa længe Ungdommen varer. Vi har Brug for 
gamle Mænd, der kan huske, hvord·an det var at være 
tmg. 

• 

En Kritiker skrev om »Silkeborg«: »Det er det man 
har Teatret til.« Og det var virkelig en Oplevelse. 
Forhaabentlig vil mange endnu kunne naa at benytte 
sig af Lejligheden til at se denne Forestilling, der er 
Kunst af hØj Karat. 

Vi vekslede et Par Ord med Forfatteren efter Fore
stillingen og var der selvfØlgelig straks med et Par 
Spørgsmaal ... 

- Vilde De i Dag give Borgerskabet en større »Sa
lut«, hvis De vidste, hvad Vej det gik med Udrens
ningen o. s. v.? 

- Ja ubetinget, det var ikke itil at overskue, at man 
vilde slaa en saadan en Kolbøtte og vende saa hurtigt 
tilbage til det gamle. 

- Hvad siger De til, at det er blevet en saa stor 
Sukces særlig iblandt de unge, der alle giver Dem Ret? 

- Det glæder mig, og gid de vilde »huske som 
gamle Mænd«. 

* 



Kl. 24 blev Eleverne Kornetter, og 
Damerne satte den eftertragtede 
Stjerne paa Skuldrene. 

De ny Kornetter. 
Kornetskolen i Sønderborg -

»Skolen ved DybbØl« - har af
leveret sit første Kornethold til 
Fodfolkets Afdelinger. Forinden 
Afrejsen fandt Sted fejrede Ele
verne deres Udnævnelse ved en 
Fest, hvori der ialt deltog 800 
Personer. Aftenen forlØb paa 
bedste Maade, idet de 366 be
staaende Elever paa bedste 
Maade beværtede deres Gæster 
(Middag og senere PØlser), li
gesom de underholdt dem med 
skiftevis Alvor og Skæmt. Efter 
Middagen gik Dansen. Maaske 
mere end i nogen anden Garni
son har »Fadderskabstank.en« 
slaaet an i Sønderborg, hvor 
talrige Elever Vinteren igennem 
har fundet et midlertidigt Hjem 
hos Byens Borgere. Nu sagde 
Eleverne Tak ved at invitere 
de unge Døtre til Festen. 

KL 24,00 blev Eleverne Kor
netter. Chefen, OberstlØjtnant 
Th. Gebecke, markerede det 
hØjtidelige Øjeblik ved at brin
ge Eleverne Skolens gode Øn
sker for Fremtiden, hvorefter 
de unge Damer fæstnede Kor
netstjernen paa Kavalerernes 
Skulderstropper. 

En helt igennem vellykket 
Aften, hvorfra »Folk og Værn« 
bringer nogle Billeder. 

Den smukt pyntede Sal. 

Et af Bordene. 

Deny 

KORNETTER 



TARZAN 

i. Unif,c,hm 

Her er nogle Billeder fra Felt
banen i Odense, taget af Pressefoto
graf C. A. Raasum, der den 1. Juni 
meldte sig til Uddannelse ved 2. Pio
nerbataillon paa Ingeniørkasernen. 
De vil sikkert vække Minder om 
lignende Situationer ved de andre 
Garnisoner - og give de ny-ind
kaldte Forventningens Glæde. 

Klar til at springe 

Tm~~nn. i _!!!i i form. 

Bagefter kommer ... det værste! 

De indkaldte og >)Folk og Værn« 
Under vort Arbejde i Garnisonerne møder vi selv

fØlgelig en Del Kritik, men heldigvis ogsaa megen 
Opmuntring. Som et Eksempel aftrykker vi et Brev, 
Folk og Værns Kontor i Aarhus har modtaget. 

Folk og Værn, Am·hus. 
Paa 9. Batl.s 2. Komp.s Vegne beder jeg Dem mod

tage en Check 
Kr. 54,50 

som Tak for~ hvad De har gjort for os i vor Soldater
tid. 

Paa 9. Ball.s 2. Komp.s Vegne 
hjemsendt Menig 248/45 Buch. 

Beløbet stammede fra Overskudet fra en Kompagni
fest og blev afsendt med eenstemmig Tilslutning. 



Paa Vagt 

for 
defaldne 

Hær og Flaade holdt efter 
4. Maj 3 Dage Vagt ved Min
dekorseL for de faldne alliere
de Soldater. Her er et Par 
Billeder derfra. 

Korset i Projektørbelysning. 

Mindekorset for de allierede Faldne rejst paa Frederiksberg 
Runddel. En Æresvagt af 2 Marinere (tilv.) og 2 Gardere 
(tilh.) stod hver Time Vagt fra Kl. 6 til 24. 

I Anledningen af Aarsdagen af Danmarks Befrielse 

var der i Canterbury arrangeret en Fest for alle de 
danske Soldater i Lejren. 

Festen fik et straalende ForlØb, idet der, efter den 
hØjtidelige Del med Tale for Hans Majestæt Kong 

Christian og Afsyngelse af »Kong Christian stod ved 

hØjen Mast« var arrangeret Aftensmad med Kakao for 

de mange Hundrede Jenser, og yderligere blev Stem

ningen sat op, da det·blev meddelt, at Fru Valdemar 
Graae, London, havde foræret fire store Ankere ØL 

Adskillige af Soldaterne havde meldt sig for at gøre 

Bidrag til Festen og fornøje de glade Jenser med 
Sange, Komik, Tryllekuns,ter og Musik. Ved Afslut

ningen talte Grev Holstein, der som den eneste Civile 

tog Del i Festen. Grev Holstein er Legationssekretær 
ved den danske Legation i London. 

Aftenen sluttede med begejstret Fællessang, samt 

en Indsamling, hvorved der indkom 84 Kr. til faldne 

Frihedskæmperes Efterladte. 

FOLK og VÆRN 143 



Saadan gaar Tiden 
hos os 

Af Rekrut 944/45 Elm-Larsen. 

Hjemmene aabnes for Soldaterne. 
Der rejste sig mange Problemer, da 14. Artilleri

afdelings Rekrutter i November Maaned sidste Aar 
mødte op og tog Artillerilejren ved Hjertingvej i Es
bjerg i Besiddelse. Byens Erfaringer med Hensyn til 
Soldater havde nemlig ikke været gode, og Befolk
ningens Holdning var som Følge deraf ogsaa noget 
reserveret i Begyndelsen. Det skal dog straks be
mærkes, at denne Reservation snart afløstes af Vel
vilje og Gæstfrihed fra saavel Borgeres som Institu
tioners Side, en Velvilje og Gæstfrihed, som bl. a. 
avlede Institutionen »Soldat og By«. Det Omslag, der 
saaledes i LØbet af forbavsende kort Tid fandt Sted, 
havde Byens Folk og Værn-Officer, Kaptajn i Artil
leriet Aage Olsen, Æren for, 

Med Esbjergs Erhvervskontor som Mellemled og 
efter velvillig Støtte af Byens Presse og de lokale 
Soldaterforeninger kunde Folk og Værn-Officeren i 
Esbjerg i de første Maaneder, de nye Rekrutter op
holdt sig i Byen, uddele Invitationer fra private Hjem 
til ikke langt fra Halvdelen af dem, og fra flere For
eninger modtog Folk og Værn permanente Indbydel
ser til Soldaterne til Foreningernes Arrangementer. 

At »Soldat og By« blev en Suk.ces, er uomtvisteligt. 
Og at ikke alene Soldaterne har været glade for at 
faa Adgang til Esbjerg-Hjemmene, kan ses af den 
Omstændighed, at Soldaterne i adskillige, ja, maaske 
snarere mange Tilfælde er fortsat med at komme i 
Hjemmene. 

Fik NØglerne, da han gik. 
Som et Par Kuriosa kan nævnes, at een Soldat be

søgte og besøger sine »Plejeforældre« gennemsnitlig 
fire Gange om Ugen, og en anden fik udleveret Nøg
ler til det Hjem, hvori han var Gæst, saa h'an kunde 
komme og gaa, som det passede ham, uden Hensyn 
til om Værtsfolkene var hjemme eller ej. 

Soldaterne paa SkolebænkeJL 
Jævnsides med den fornøjeligere Tidkort, som Be

søgene i Hjemmene var og stadig er, har :t-Folk og 
Værn«s Aftenkursus i hØj Grad bidraget til at for
korte Vinteraftenerne for Mandskabet. 

Af praktiske Grunde begyndte dette først wnid
delbart efter Nytaar. Som fØr nævnt var Problemet 
»Soldater<< nyt for alle Institutioner, og Kaptajn Aage 
Olsen, Skoledirektøren, Repræsentanter for Statssko· 
len og den tekniske Skole maatte udarbejde omhyg
gelige Planer, for at den bedste Kombination af Fa
gene blev mulig. SkØnt det stod Mandskabet frit for 
at melde sig til Undervisningen, var Tilslutningen fra 
fØrste Færd særdeles, ja overraskende stor. Fra et 
enkelt Batteri mødte saaledes ca. Halvdelen af Re
krutterne. Fra de andre Batterier var 'l'ilslutningen 
nogenlunde tilsvarende, men dog lidt mindre. 

Skolerne udelt tifredse med Soldaterne. 
Jeg har haft Lejlighed til at tale med Lederne af 

og Lærerne ved de Skoler, der tager sig af Rekrut-
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ternes Undervisning, og der hersker blandt disse udelt 
Tilfredshed saavel med Soldaternes Optræden som 
rlPrP.s JntE~rP.SSP. for Arbejdet med Undervisningen. 

Forstander I. C. B. Øhlenschlæger, Teknisk Skole, 
udtaler om Aftenundervisningen: 

- Vi har her paa Teknisk Skole været glade for at 
kunne give vort Besyv med, for Folk og Værn-Opga
ver er os jo bekendte bl. a. gennem de Foredrags
serier, der er holdt forskellige Steder i Landet. Og 
da Garnisonen kom til Esbjerg, og Kaptajn Aage Ol
sen bragte Undervisning for Soldaterne paa Tale, var 
Tanken ikke fremmed, og vi sagde derfor straks, at 
vi var til Tjeneste. 

Ganske det samme Billede, som Teknisk Skoles 
Ledelse tegner af Undervisningen der, ridser Repræ
sentanten for Undervisningen i de humanistiske Fag 
paa Esbjerg Statsskole, Adjunkt Ka·ae, op. Adjunkten 
udtaler saaledes: 

- Undervisningen er - ikke mindst takket være 
Aage Olsen - blevet en stor Sukces, og Lærerne er 
glade for det gode Elevmateriale, de har faaet at ar
bejde med. Det er et stort Gode, at der er Elever fra 
alle Samfundslag, for det bevirker, at de og vi lærer 
hverandres Problemer at kende paa allernærmeste 
Hold. 

Elevernes Standpunkter er selvsagt meget forskel
lige, og det præger ogsaa Undervisningen. Den er 
lagt an efter HØjskolemØnster. Det gælder her om at 
paakalde Elevernes Interesse, og derfor gøres Under
visningen saa morsom som muligt under Hensyn
tagen til, at den samtidig skal bibringe et vist Maal 
af Kundskaber. 

Musikken dyrkes. 
Ogsaa den tidligt i Aar oprettede Esbjerg Folke

musikskole har slaaet sine Porte op for Soldaterne, 
og Rektor ved Statsskolen Thure Hastrup, der admi
nistrerer Folkemusikskolen, oplyser, at Kaptajn Aage 
Olsen er mØdt op med 24 Soldater, der søger Under
visning i de almindelige Fag: Violinspil, Sang, Høre
lære o. s. v. Rektor Hastrup beklager dog, at Skolen 
ikke magter at stille Instrumenter til Raadighed; men 
den kan byde Undervisning i Brugen af praktisk taget 
alle Instrumenter. 

* 
Som det fremgaar af det allerede skrevne, er der 

fra Folk og Værn-Officerens Side blevet gjort et 
kæmpemæssigt Arbejde for at skabe Soldaterne den 
bedst mulige og mest udbytterige Fritid - og den 
smukkeste PaaskØnnelse heraf har naturligvis været 
stor og levende Interesse. 

Samtidig skal det siges, at alt det, der er blevet 
arrangeret, slet ikke har tappet Soldaterne for Energi. 
De har ogsaa selv haft Lyst og Kraft til at foranstalte 
Underholdning, dels i Form af Musik, dels i Form af 
en nylig opfØrt Revy, som for tre eventyrligt fulde 
Huse hentede en solid Sukces hjem, .til Glæde for 
saavel de optrædende som Kammerater og alle »Pleje
forældrene«, der havde Adgang og mødte talstærkt op 
- og saaledes ogsaa gjorde Kaptajn1Øjtnant Skjer
nings »pessimistiske<t Betragtninger i Januarnummeret 
af ,Folk og Værn« til Skamme. !-w. 



En lille Solstra.a.lefortælling 
Af en, Rapport fra en iudsk Garnison (li.mw ni., ti.1. 

Orientering, fØ!gende Uddrag: 

For 3 Dage siden stod en lillebitte Notits i »Jyl
landsposten«, hvori en Soldat beklagede sig over at 
være blevet afvist fra en Restauration, som han vilde 
aflægge et Besøg hos, med den Motivering, at her 
ikke var Adgang for Soldater. 

Vi sendte denne Notits til Byraadet i Byen, der 
har foranlediget, at alle Aviserne optager en Artikel 
om, at naturligvis er Soldaterne velkomne paa alle 
Byens Restauranter. 

Endvidere har Byraadet skaffet sig at vide, hvil

ken den paagældende Restauration var og har over 
for denne udtalt, at man ikke vilde tolerere den Slags, 

under Henvisning til, at Byraadet er en god Kunde 
i denne Restauration. 

Endelig vil Byraadet sende en Skrivelse ud til alle 
Byens Restauranter, hvori man anmoder om at 

behandle alle Soldater med god Service, idet man 
peger paa, at Soldaterne gør en Pligt til Gavn for os 
alle og derfor skal støttes i enhver Henseende. 

Tonen i Hæ1·en 
er ogsaa Tonen blandt 
de menige 

Vi var til en virkelig god Fest i K. B.-Hallen den 

4. April 1946, hvor vi skulde komme Kl. 18,30 præcis. 

Men man maa som Soldat skamme sig over, at Kam
meraterne ikke kom til rette Tid, - ja, mange præ

sterede at komme dryssende over Kl. 19. Der er maa

ske undskyldende Momenter til Stede for dem, hvis 
Damer ikke kunde naa at komme; men naar de saa 

kommer ind i Hallen, saa bØr de vide, at de skal være 
stille og ikke gaa og tale med hinanden eller lave 
Spektakel paa anden Maade. 

Det var ogsaa skammeligt, at nogle af Kammera
terne oppe bag i Hallen ikke kunde forholde sig roligt 
den sidste halve Time af Underholdningen, men ab

solut skulde ud og hente »Bajere«, som de sad og 

drak og klirrede med Flaskerne, saa de generede de 
Optrædende og de andre Kammerater, der gerne vilde 
hØre efter. 

Man skulde tro, at man var paa Krostue, og det er 
virkelig manglende Forstaaelse af Kammeratskab at 

opfØre sig paa den Maade. Jeg synes, at vi Soldater 

og Orlogsgaster ikke kan være det bekendt, naar der 
bliver lavet saa god en Fest for os, som »Folk og 

Værn« havde arrangeret. Lad os haabe, at vi kan 
opføre os bedre ved de næste Fester. 

Garder 150/45 I Rasmussen. 

ET AFSLAG -
Fra en Del Garnisoner er der spurgt

1 
hvorfor vi 

ikke skaffer dem gode og moqomme Spillefilm. Og 
Forklaringen er desværre c.len, at c.lct er umuligt, saa
ledes som Forholdene ligger her i Landet for Øje
blikket. 

Sagen er nemlig den, at der mellem Filmsudlej
ningsselskaberne og Biografejerne er en Overens
komst, hvorefter disse Film kun udlejes til Biograf
bevillingshavere, et Forhold, det hidtil har været 
umuligt at komme uden om. Vi har forgæves sØgt 
Bevilling, og vi har bedt Udlejningsselskaberne om 
Dispensation fra Overenskomsten af Hensyn til de 
indkaldte, der oven i KØbet mange Steder ligger i 
Lejre fjernt fra Biografteatre, men faaet et blankt 
Afslag. Ikke engang ældre Film, som vi har kØbt af 
enkelte Firmaer, der stillede sig velvilligt, synes vi 
nu at kunne komme i Besiddelse af, hverken ved Køb 
eller Leje. 

I andre Lande ligger Sagen anderledes. De a~eri
kanske Soldater i Tyskland faar f. Eks. Fibn at se, 
fØr de vises i Hjemlandet, og i Sverige blev der under 
Beredskabet vist alle de nye Film for de indkaldte. 

Men i Danmark kan dette altsaa ikke lade sig gøre 
Fore!Øbig i hvert Fald. 

01oget at vælge imellem 
I Aarhus har man ved Forhandling direkte med 

By- og Erhvervsraad opnaaet fØlgende Fordele for de 
indkaldte: 

1) Gratis Adgang til alle Aarhus Teaters Oc--nPral
prØver (950 Pladser). 

2) Gratis Adgang til Aarhus Vædde!Øbsbanes 1. 
Plads. 

3) Gratis Adgang til Aarhus Cyklebane. 
4) Adgang for 25 Øre pro Persona til Aarhus 

zoologiske- Have, forudsat at mindst 10 menige
samtidig møder ved Indgangen. 

5) Bes_Øg paa De forenede Mejerier, hvor der efter 
en Gennemgang af Virksomheden serveres Nou
gat-Is og SØdmælk. 

6) Besøg paa det jydske Kølehus. 
7) Besøg paa A/S Thomas Ths. Sabroes KØleskabs

fabrikker. 
8) Besøg paa A/S Frichs Fabrikker og Remise. 
9) Gratis Besøg i Aarhus Domkirke og Forevisning 

af denne. 
10) Eftermiddagsbesøg i Regina Teatret for 60 Øre 

pro Persona, saafremt mindst 20 Dagen i For
vejen bestiller Pladser. 

11) Gratis Adgang til Naturhistorisk Museum. 
12) Besøg i Den gamle By for ¼ Pris, naar mindst 

10 møder samtidig. 
13) Besøg paa Wilhelmsborg. 
14) Det overvejes at arrangere natlige- Besøg paa 

Observatoriet. 
15) Der forsøges opnaaet ekstraordinære Tildelinger 

af Tekstilvarer, navnlig Sokker og Underben
klæder. 

16) Der fors.Øges opnaaet ekstra Tildeling af Ciga
retter og Pibetobak. 
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fiORTKERN MILITARY PUBLISHING CO. 

præsenterer: 

2. ARTILLERI· 
AFDELING'S S T O R E 

Forsiden af Programmet. 

I sidste Nr. bragte vi Billeder fra den store Fest i K. B.-I-Iallen, 
der iøvrigt blev gentaget med stor Sukces. Denne Gang bringer vi et 
Par Snapshots fra 2. Artilleriafdelings store Show i Odd Fellow Pa
læet, Det var noget af det helt rigtige, Programmet var tillige en 
Slags l\Iindebog om Soldaterlivets. Befalingsmænd og andre »Gen
vordigheden(. Paa Scenen var man heller ikke bange for at fremhæve 
det soldatermæssige ved at vise elegant Eksercits, - men Soidabms 
Pige blev heller ikke glemt. 

Billederne giver et lille Indtryk Ueraf, og Aftenen blev en slor 
Sukccs. 

Fra Tilslrnerpladscn. 
I l\Udten Chefen for 2. A. A. Oberstløjtnant IIoffnmn. 

11.6 FOLK: og VÆRN 

En af de Optl•ædende, 

Eksercits paa Scenen, 



Mand ag Morgen. 6b: - Det var det forkerte Ge
vær!! 

66: - Ja, saa forstaar jeg dig. 
K:aptajnen: - Naa, til Lykke, 

62! - HvorU.an gik. del? 
- Hvis det var mig, skar jeg Hal
sen over paa mig selv! 

62: - Kaptajnen havde Ret! Der 
var ingen, der vilde ha' mig! 

I KASERNEGAARDEN 
Sketch af E. Scherning·. 
Personer: 65 og 66. · 

65: - Det har jeg gjort!!! 

* 
E.S. 

PAA ORLOV 
Sketch af E. Scherning. 
Personer: 62 - Kompagnichefen. 

62: - 62 beder om Orlov paa 
Søndag. 

Kaptajnen: - De skal maaske 
til Deres Bedstemors Begravelse 
igen? 

P½ ~ 
I , 

Tæppe. 
E.S. 

Paa en Bænk i Kasernegaarden 
sidder 65 og ser trist ud. Han har 
Kappen op om Ørene og er fuld
stændig ubevægelig. 

" ·==,,;.. 
r Jo-

»Husk mig paa, at jeg skal ringe 
til min Svigermoder!« 

66 kommer hen og sætter sig ved 
Siden af 65: 

- - Hvorfor ser du saa trist ud? 
- Har du været hos Chefen? 

65 grynter et næppe hØrligt 
»Nej«. 

66: - Har du da nægtet at spise 
Mad'en? 

65 som fØr. 
66: - Hvad er der saa i Vejen? 
65 (mumler): Jeg har pudset 

Gevær! 

' I j\ 1/17 
[ 

!~ Si~)_ 
62: - Nej, jeg skal hjem og 

giftes! 

66: - Det er da ikke noget at 
være trist over. - Det skal jo til! 

Kaptajnen: - De skal ikke bilde 
·- mig ind, der er nogen, der vil ha' 

Dem. - - - Naa, men værsgo' 
- bevilget! 

»Er I Fyre ikke snart færdige 
med at reparere det Periskop?« 

Uddrag af Reglement for Hærens og Søværnets Læger 
Angina: 

Hyppigs_t forekommende l\Iandag l\Iorgen eller før 
lange Marchture. Lades Patienten alene med Termo
meter og varmt Vand, vil Termometret i heldigste 
Tilfælde vise 41 - eller sprænges. Behandles med 
forhaandenværende Piller, Afførings-dito eller lign. 

Besvimelse: 
Forekom tidligere paa Grund af Overanstrengelse. 

Nu udgaaet. 

Drandsaar: 
Forekommer ved Berøring med tysk Ammunition. 

Helbredes ved 10 Dages streng Arrest. 

Delirium tremens: 
1. Fluer. 
2. Hvide Mus. 
3. Elefanter. 

Undersøg hvor Patienten har været henne - og 
meddel Adressen til Overlægen og andre interes
serede. 

Drukning: 
Er De sikker paa, at Patienten er druknet - er 

Deres Assistance overflødig. 

Døvhed: 
Hyppigst forekommende kort efter Indkaldelsen 

og skyldes oftest Underkorporalen - naar denne 
bliver hæs, fortager Døvheden sig automatisk. 

Forstoppelse: 
Skyldes Overfyldning af Maven. Nu meget sjælden. 

Hedeslag: 
Kan fremkomme ved for hurtig Fremrykning i 

Terrænet. Nu meget sjælden, Kan helbredes med 
Cognac. Nu meget sjælden. 

Jljulbcnet: 
Eftertragtet Skønhedsfejl hos beredne. Behandling: 

se Angina. 
E. S. 
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DEN DANSKE 
KOKARDE 

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 Mari

nens Kokarde. 

* A. MICHELSEN 
KGL.HOF•OG ORDENSJUV(LERER 

ORUNOlAOT 1841 

CARL.AttERS ETABUSSEM~NT'o/s 

CHERRY 
HEERING 
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tegnes hos Postvæsenet 

Bl-andt de Indlæg om »Tonen i Hæren« og Hærens Demokratisering, 
der fremkonimer i d'en offentlige Diskussion, vidner desværre mange 
- selv om de velmenende - om manglende Kendskab til og For
staaelse af Problemet. 

Andre Indlæg er det derimod vel værd at tage ad notam, selv om 
ogsaa de pæa visse Steder skyder over Maalet; for de giver uden Tvivl 
Grundlag for en Meningsudveksling, som de forskellige Parter kan 
lære af. 

Vi bringer derfor et saadant Indlæg, skrevet af Villemoes Eliasen 
i »Højskolebl:a.det« den 14. Juni, idet vi har udeladt Navne, der ingen 
Interesse har i denne Sammenhæng. 

Gennem to Artikler her i Bladet, En Menig og en 
anden Menig ser paa Hæren, og et Svar til den 

fØrste fra en Kaptajn, er dette Spørgsmaal rejst, og 
det er meget betimeligt, at SpØrgsmaalet rejses netop 
nu, da Hæren staar overfor en Genopbygning. 

Da jeg havde læst Hyldgaard Poulsens Artikel, 
maatte jeg tænke: »Det er næsten, som jeg selv kunde 
have skrevet den, da jeg for 40 Aar siden kom hjem 
efter et Aars Tjeneste ved Feltartilleriet.« Jeg tror 
ogsaa, jeg skrev dengang, men da var der ingen, der 
svarede. 

Jeg kom fra et stærkt forsvarsinteresseret Hjem, 
havde faaet en stor Del af min Opdragelse gennem 
Skytteforeningen og paavirket af den Aand, der var 
udtrykt i denne Forenings § 1: 1>at udvikle Evnen og 
styrke Viljen til Fædrelandets Forsvar og i hele Fol
ket vække og styrke den Aand, som er den sikreste 
Borgen for Bevarelsen af Frihed og Selvstændighed.« 
Jeg kom med gode Forudsætninger og gode Mulig
heder, men hentede mig en af min Ungdomstids stør
ste Skuffelser. I mit fØrste Brev hjem lyder et Afsnit: 
» Vi flyver og farer omkring som en Flok forvildede 
Gæs, og alle Vegne bliver vi skælt ud. Banden og 
Skælden fra Morgen til Aften er det, vi hØrer. Det 
er dog et Hundeliv at være Soldat!« 

Det forandrede sig snart, man vænnede sig til det 
og tog det hele med Gemytlighed, hver Morgen op
fyldt af det ædle Fonnaal at holde igen og pjække 
den saa meget som muligt. Jeg kom dog paa Korpo
ralskole og gik ud som Nr. 1 af mit Hold. Der var 
meget i Soldaterlivet, ogsaa i Øvelserne, der kunde 
have været tiltalende, ja det kunde have været en 

saare skØn, ogsaa udbytterig Tid paa HØjde med Sko
leophold og Kursus af anden Art i unge, gode Kam
meraters Lag. At det ikke blev det, skyldtes i meget 
hØj Grad den Aand og Tone, hvori vi levede, og hvor
under Øvelserne udførtes, og det var Synd og Skam. 

Den militære Skole kan ikke blive som en Højskole, 
det forstaar jeg. Der maa være Disciplin, haard, stærk 
Mandstugt. Krigstjeneste ligger bag ved Uddannelsen. 
Krig er djævelsk ondt og haardt. Ingen gaar til den 
som Leg, derfor maa det militære Krav være: » Ube
tinget nøjagtigt og villigt adlyde o. s. v.«, som det hed. 
Intet »tilQagf::<<, naar der k~mmanderes »frem!«. 

Jeg er ikke saa sart, at jeg ikke kan tage et Kraft
udtryk. BjØrnson skal engang, da han var blevet 
spurgt, hvorfor han bandede, have svaret: »For at 
give Sproget indre Kraft.« Og jeg indrømmer, at der 
kan gives Situationer, hvor UdlØsning i et Kraftud
tryk kan være paa sin Plads og næsten virke vel
gørende. Der bandes meget i Danmark, uhyggeligt 
meget, og Ederne er for mange ligefrem gaaet ind i 
Sproget, men dog tror jeg, de ingen Steder blomstrer 
saa frodigt som i Militæretaten. Naar Kraft og Satan 
tilsat Udsagnsord i en saa rig Variation, at alle djæ
velske onde Anslag udtømmes deri, saa giver det ikke 
indre Kraft til Sproget, men saa bliver det moralsk 
nedbrydende, bliver grim Tone, Raahed og Brutalitet. 

Et Par smaa Eksempler. Vi havde en Premierløjt
nant, som vi hØjagtede. Streng i sine Krav ved Øvel
ser, men Officer, en Mand. Vi havde Time i Tjeneste
forhold. Nogle Soldater havde været fulde. Han paa
talte det meget rigtigt, men med fØlgende Udbrud: 
»I maa sg .. ikke drikke jer fulde, for mig maa i sg .. 
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drikke hvordan F. . . . I vil, men I maa sg. . ikke 
drikke jer fulde!« Hvorfor skulde denne Formaning 
nu lyde saadan fra en retlinet, god Officer? Jo, det 
var ham naturligt. Det var Hærens 11'one 1 bhd .!!'orm. 

12 Aar senere var jeg indkaldt i Sikringsstyrken 
som Korporal, 33 Aar gl., midlertidig ansat som Stald
underofficer. Premierløjtnanten havde været ude at 
ride om Aftenen. Hans Hest var sluppet ind i sin 
Boks med Bind om Forpiberne. Oppasseren, som pas
sede Hesten, var paa Stuepigegerning hos Premier
lØjtnanten og mødte den Morgen ikke til Tjeneste 
sammen med det øvrige Batteri; det var derfor ikke 
blevet bemærket, at Hesten gik med sine Bind. Pri
mus kom. Tak Skæbne! Bud efter Korporalen, og saa 
vankede der i blomstrende Sprog med Skælden og 
Banden. Primus mer og mer opstemt med Kulør i 
Hovedet som en Hankalkun, Korporalen med Haan
den til Huen, gentagende sit bestandige »Javel!<<. Han 
vendte en Majskerne i Munden. Udbrud: »Lad da for 
H . . . . det Gumleri være!« Endelig udtømt !Ød det: 
»Træd af!<< »Om igen!<< .. »TrOC!d af!« - 20 Gange 
i Træk med fØlgende Slutsalut: »De skal Kr .... 
kn .... ikke slØje af paa Deres militære Anstand!« 

Hvor stammer Ederne og Forbandelserne fra? 
spørger Kaptajnen, og svarer: »De kommer med 
Mandskabet ind i Hæren.<< Engang jeg paatalte disse 
Forhold over for en OberstlØjtnant, svarede han no
get lignende og sagde saa: »Jeg har mange Gange 
gaaet bag om Batteristalden om Aftenen og hØrt 
Mandskabets Samtaler paa Belægningsstuen, og det 
var ikke fin Tale.« Nej, desværre. Men det skulde 
vel heller ikke være Mandskabet, der lærte Befalings
mændene god Tone, men omvendt, og det daglige 
Eksempel var her i hØj Grad til den negative Side. 
Ungdom er heldigvis modtagelig for Paavirkning, 
derfor er Opdragelse mulig, og derfor er Eksemplet 
og den daglige Tone i Hjem og Virksomhed af meget 
stor Betydning i Henseende til Paavirkning af Ung
dommen. Den Dag, vi blev hjemsendt, og kom med 
vort militære Kluns til Aflevering, saa stemte 84 i 
med: »Her komme, Jesus, dine smaa«, og alle disse 
brave Karle stemte i med i fuldt Skraal. Ungdom
melig Kaadhed, kan man sige. Nej, ikke alene. Med 
den militære Straffelov over Hovedet havde vi lært 
Respekt for Distinktioner paa Ærmer og Skuldre, men 
vi havde ikke lært nogen Respekt for hØjere Værdier 
i Aandens Verden, ikke engang for det danske, end 
mindre for det kristne. Efter 5 Maaneder paa en 
HØjskole vilde den samme Ungdom ikke have præ
steret dette Optrin. Det er Forskellen paa Eksemplets 
og den daglige Tones Magt. 

Naar Kaptajnen siger, at den forsvarsnihilistiske 
Agitation i 20crne og 30ernc ncdbrØd Kraften i vort 
Værn, maa hertil siges: »Hæren forberedte Jorden, 
Agitationen saaede Sæden.« Hæren maa derfor tage 
sit Ansvar sammen med Agitationen. Ungdommen 
kom hjem med Uvilje mod Militærlivet og blev let 
Bytte for denne Agitation. Agitationens skadelige 
Virkning paa Tidsaanden skal jeg ikke bestride. Den 
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satte ind ikke alene paa det politiske, men ogsaa 
paa det folkelige Omraade, baade gennem HØjskoler 
og Ungdomsorganisationer, og Resultatet kunde ikkP 
udeblive. Det blev den Jammerlighedens Aand, som 
symboliseredes saa træffende i det sovende Danmark 
i Pyjamas om Morgenen den 9. April. Men en vaagen 
Ungdom har varslet en ny Tid, denne Nytid maa Hæ
ren være med til at skabe. Nu har jeg en SØn, der er 
Soldat. Han mødte med samme gode Vilje og Forud
sætninger som sin Far, men blev vist ogsaa lige saa 
skuffet. Hans fØrste Brev hjem gav temmelig nøje 
Udtryk for det samme som mit for 40 Aar siden. Han 
har selvfØlgelig forlængst vænnet sig til det og tager 
det med Gemytlighed som andre, og der er jo da trods 
alt noget raskt og friskt over Soldaterlivet. 

Jeg forstaar af hans Beretninger, at de har haardere 
Strabadser og stærkere Træning end i min Tid, og 
det fryder mig. Der er lagt stærk Vægt paa ad denne 
Vej at skabe Mandfolk; men naar han i al Gemytlig
hed sidder og fortæller smaa Episoder fra Dagliglivet 
og Øvelserne, saa forstaar jeg, at Nissen er flyttet 
med, og at Aand og Tone vist ikke er meget forskel
lig hverken fra min eller Hyldgaard Poulsens Tid. 
Ja, men det er en Skam. Nu skal Hæren genopbygges, 
men det maa være til noget friskt og stærkt i Pagt 
med den nye Aand fra Frihedskampens ideelle Sider 
og fra Befrielsens fØrste skØnne Foraarsdage. En Gen
opbygning under kraftig Træning og den stærke 
Mandstugt, som kan aftvinge Respekt og fra alle Si
der anerkendes som noget positivt opbyggende, ikke 
alene militært, men ogsaa folkeligt, Haand i Haand 
med, ja, maaske som Kronen paa Værket i det Ung
domsarbejde, der har til Maal en modig og villende 
dansk Ungdom, sund og stærk og tillige med en 
aandelig Aarvaagenhed, der indefra kan give Gni
sten og Drivkraften til et daadrigt Liv. 

Hr. Kaptajn! I Stedet for at blive fornærmet over 
en velment Kritik af noget, der fortjener Kritik, no
get, der er saa stort og betydningsfuldt, at en saadan 
Kritik ikke maatte kunne hæftes paa det, saa skulde 
De rejse SpØrgsmaalet i Deres egen Lejr, f. Eks. ved 
at faa disse Artikler optaget i Deres egne Blade, som 
Officerer og Underofficerer læser, og faa det videre 
behandlet der. 

Jeg Ønsker ikke, der skal udstedes et Forbud mod 
Banden og Skælden i Hæren. Det vil ikke være me
get værd, heller ikke virke heldigt. Men som der 
skal være en streng Mandstugt under Uddannelsen 
af det unge Mandskab, maa der ogsaa være det i Of
ficerers og Underofficerers egne Rækker, og denne 
Justits maa Befalingsmændene selv holde, og den er 
nødvendig, om deres Arbejde skal blive respekteret 
og anerkendt i Befolkningen. Og til streng Mands
tugt i en Befalingsmandskreds hØrer der selvfØlgelig 
sømmelig Tone og et rent dansk Sprog i Tale som 
under Kommando og et godt Eksempel i de Livets 
Forhold, hvor de omgaas de unge Soldater. En videre 
Demokratisering skal jeg ikke være med til at kræve. 

Villemoes Elia.sen. 



1-2 Den engelske Exercitsgang. 

3 V(mding med højE 
Knæloftningcr. 

Move your feet in double time!« - runger en 
Tordenrøst ud over den engelske Exercitsplads, 

og saa ved Tommyerne, at deres Time i Drill er be
gyndt. Kommandoen udslynges af en imponerende 
Drilh:;ngP:mt, der Dagen igenm'!m herskn enevældigt 
paa Exercitspladsen, hvor han giver Delingerne deres 
daglige Dosis af engelsk Drill. Han er i Soldaternes 
Øjne den mægtigste Mand i Regimentet, alle bæver 
for ham. Møder man ham en enkelt Gang uden for 
hans Domæne, retter man sig en ekstra Tak i Vejret 
og marcherer forbi i elegant Stil. Han er Manden, der 
er ausvarlig for Disciplinen i Regimentet, og han be
handles af alle - Officerer saavel som Menige -
med en vis Ærefrygt. Et Par Gange om Ugen har 
han Officererne til Drill, og selv om han da siger 
:->Gentlemen« i Stedet for »bloody idle things«, er 

Af 
Kornet 

Thomsen 

-



De 3 Stadier i: »Gevær i Hvil«. 

Tonen dog streng - og Sveden hagler ned ad Ansig
terne. Officersdrill'en finder selvfølgelig Sted om 
Morgenen, fØr Mandskabet er kaldt op. 

Det kan i Begyndelsen se mærkeligt ud for danske 
Øjne, at man i den engelske Hær lægger s.aa stor 
Vægt paa Exercits, at man har Specialister med op 
til 30 Aars Erfaring bag sig, der knn arbejder med 
Drill, at man har specielt byggede drillsquares -
Exercitspladser - og at saa meget af Uddannelses
tiden benyttes til Drill. Men vi berører her noget -
et Princip - der er rodfæstet i den engelske Hær, 
nemlig at al Disciplin opbygges paa Drill, den Di
sciplin, der betinger Soldatens Optræden og Holdning. 

Ligesaa vigtigt som selve Geværgrebenes Ind
øvelse er Soldatens Udseende, en Ting, der betyder 
meget for hans Selvtillid - og ve den Soldat, der 
møder uden Pressefolder i Bukserne eller er lang
haaret, han bliver stillet op foran sin Kompagnichef 
og straffes haardt. Dovenskab under Drill straffes 
ofte af Drillsergeanten paa Stedet, idet Soldaten sæt
tes under aaben Arrest og afhentes af en Vagt. Hvis 
paa den anden Side Støvlerne og Messingtøjet skin
ner, ydes der mest mulig Frihed, og er en engelsk 
Deling perfekt i Drill, er den perfekt i alt, og Tonen 
mellem Mandskab og Befalingsmænd bliver langt 
behageligere. 

Hvordan er da dette Tryllemiddel, der skaber df'n 
engelske Soldats frie, selvbevidste Holdning og gode 
Udseende? - Her er en Time i Drill. Delingsføreren 
marcherer efter en grundig Inspicering sin Deling 
ned til Exercitspladsen og afleverer den rtil Sergeant 
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»Tiger«, og saa begynder Skærsilden for de forsøm
melige, medens de velpudsede faar et anerkendende 
Nik. Sergeant »Tiger« er meget streng, og Kompagni
chefen har altid meget travlt efter en DriUtime med 
Tildeling af Straffe for Mangler i Paaldædning: mang_ 
lende SØm i Støvlerne, en Plet paa Uniformen eller 
upresset TØj. Efter Drillinspektionen kommanderes: 
»Hurtig March«, og med en Fart af 180 Skridt i Mi
nuttet flyver Delingen Pladsen rundt, indtil den dam
per af Sved. »Tigeren« brøler og Luften svirrer med 
Eder og Forbandelser over det »langsomme« Tempo 
og Haan til de ulykkelige, der besvimer eller sakker 
bagud. Som Afslutning paa Opvartningen lØber De
lingen Pladsen rundt med Gevær i Hvil, en Metode, 
som den danske Soldat ogsaa kender. Der gøres Holdt 
og rettes paa Paaklædningen, og alle er klar til 
Marchøvelserne, Vendinger med hØje KnælØftninger, 
forskellige Geværgreb og Formationsdrill. Hvert Regi
ment har sin egen Drill, men Formaalet er overalt 
det samme: at skabe Disciplin og Holdning. Gennem 
den Øjeblikkelige Reaktion paa en Exercitsordre op
øves Evnen til hurtigt og ubetinget at lyde enhver 
Ordre givet i andet tjenstligt Øjemed. Ved Indøvelse 

B.K. 



af den akavede »Anders And March«, hvor Armene 
presses' saa langt Lilbage1 saa LI.et knager, upnaas en 
rank Ryg og en fri Gang. En Udenforstaaende morer 
~ig ~ih.ke1 t herligt OVPr dP lf,5jf!rllgP Tlng1 ti Pr ØVP-~ 
i en Drilltime, men Formualct helliger Midlet, og 
Sergeant »Tiger« sparer ikke paa KrudLeL. Det .for
tælles, at en pæn, ældre Dame, der spadserede forbi 
Drillpladsen, blev saa opbragt over alt det, han fik 
de smaa Soldater til at gØre, at hun fo'r ind PWa 
Pladsen og hamrede sin Paraply i Hovedet paa ham, 
saa den knækkede. 

Paa Billederne ses de mest karakteristiske Stillin
ger, som bruges ved de fleste Vagter i England. Vag
tens Holdning er jo Resultatet af de mange Timers 
Drill. Han er Repræsentant for sit Regiment og sam
tidig Afdelingens »Ansigt«. Mange Mennesker kom
mer Dage igennem forbi Stedet, hvor man staar og 
betragter ham og hans Bevægelser. Urokkelig roligt 
staar han, et respektindgydende strengt Ansigt og 
saa pillen i sin Paaklædning som en Nipsfigur. Hans 
Gevær er saa poleret, at det skinner som Glas, og 
for Garden gælder det, at deres Støvler skal være 
saa blanke, at de kan bruges som Barberspejl - og 
de er det! Hvis det er Vagten tilladt at marchere, 
er det kun et bestemt Antal Skridt, hvor Vendingerne 
udføres med hØje KnælØftninger. 

Saa snart Drilltimen er forbi, liver det op i. de 
»underkuede«. De, der slap igennem uden at »loose 
their names<<, det vil sige blive »knaldet<<, er stolte 
over at de har klaret Dagens frygtede Time, og for 
alle falder det ganske naturligt at svinge Armene 
og holde Hovedet hØjt, 

'1 Præsenterstilling 
»Se til venstre«. 

-jc 

8-9 Exercitsstillinger 
ved »Eftersyn af Gevær«. 
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Af Kaptajn E. Fisker 

Forsyninger til Krigens Millionarmeer under Inva
sionen i Europa har voldt de allierede Stabe enorme 
Spekulationer. Forsyningerne med det egentlige Krigs
materiel, saasom Tanks, Kanoner, Ammunition og 
endvidere Forplejning kunde endda gaa an. Værre 
var det med de enorme Mængder af Brændstof og 
Smøreolie, som var en Livsbetingelse for de vældige 
motoriserede Armeers Fremmarch. Tankskibe kunde 
nok fØres ind, men derefter meldte 
Problemet med store, perm'olnente 
Tankanlæg sig, og hvorledes skulde 
man endelig faa det videre til Trop
perne paa en baade hurtig og sikker 
Maade? De tyske, firkantede Ben
zindunke er kendt af alle, og de 
kunde maaske nok lØse Problemet 
med Transport fra Havn til Trop
per, men kun med et meget betyde
ligt tidsmæssigt Tab til Aftapning 
og Omladning, og derefter store 
Transportvanskeligheder. Opgaven 

Billedet øverst paa denne Side: Kabel
tromlerne bugseres over Kanalen. 
Til højre: Saa bøjelige var Kablerne, 

var at bringe Brændstoffet længst muligt frem mod for_ 
reste Linie, for saa der at cprette Apb.pningsstationer. 

Ideen med et undersøisk Rørnet fra Moderlandets 
Baser, over Kanalen og videre fra den franske Kyst, 
frem gennem det erobrede Omraade - stadig lige i 
Hælene paa Tropperne - laa svimlende nær, og blev 
da ogsaa fØrt ud i Livet af et af de store Olieselska
bers IngeniØrer. Vanskelighederne var selvsagt enor-



me - fØrst de rent tekniske med Fremstillingen af 
Ledningen, og derefter Problemet med Udlægningen. 
De første Ledninger fremstilledes med Telefonkab
lerne som Forbillede og bestod af svært armerede 
Blykabler, hvor - om man saa maa sige - det ind
vendige manglede. Kablerne blev fremstillet med 
2-3" Aabning, og for at give en passende Ydelse 
gennem dette ret snævre Rør, maatte Brændstoffet 
pumpes igennem under et Tryk paa over 100 Atmo
sfærer. Paa denne Maade kunde der pr. Døgn pumpes 
op imod 350 Tons gennem en enkelt Ledning. 

Ledningen maatte endvidere kunde udlægges i eet 
Stræk fra Kyst til Kyst af Hensyn ·til Faren for For
styrrelsesaktioner fra tysk Side. Resultatet blev, at 
Rørene blev »skudt op« i store Bugter paa en Kabel
damper og derefter udlagt som et ganske almindelig 
Telefonkabel. De længste Ledninger af denne Type 
gaar fra Dungeness paa den engelske Sydkyst til 
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1) 200 miles Kabler parat til at blive opspolet 
paa de store Tromler. 

2) Pumpestationen og Olietanke camoufleret som 
smaa Villaer. 

8) Den første Olieledning til Boulogne lægges i 
Oktober 1944. 

4) En af de svømmende Kæmpetromler - hvorfra 
Oliekablet afspoledes. 

5) Camoufleret Pumpestation paa den engelske 
Side af Kanalen. 

6) Beboelseshuse? Nej, Pumpestationer og 
Kontrolrum. 



Boulogne og er ca. 50 km lange. Vægten pr. km 3" 
T.P<lntng Pr hPlt oppP p,:ia 3!3 Tons. 

Medens man endnu eksperimenterede med disse 
»KahPllPc'lningP-r«, fik to IngeniØrer <len Tanke, at 
man dog maatte kunne anvende anvende _ganske al
mindelige sØmløse Jernrør i Stedet for. Her va.r kun 
Udlægningen et Problem, idet Fremstillingen jo gan
ske simpelt indskrænkedes til Sammensvejsning af 
saa mange Standard-RØrlængder, som var nødvendigt 
for at række fra Kyst til Kyst. ~fter at have tænkt 
lidt over Problemet, fandt man p:1.a at »spole« 3" 
Røret op paa en stor, flydende Tromle, og saa gan
ske simpelt bugsere den over Kanalen efter et Skib, 
alt medens Røret spoledes af. Det viste sig, at det 
var muligt at spole Røret op paa en Tromle med 10 m 
Diameter, og den konstrueredes saadan, at den kunde 
flyde med 120 km Rørledning paaspolet. Tromlen med 
Rør vejede kun 1600 Tons. 

Snart efter blev det nødvendigt at forøge Kapacite
ten, og mellem Dungeness og Cherbourg fØrtes der
paa 17 Ledninger over - Afstanden er her ca. 50 km. 

'De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 

A-S D A N S K 8 K I N K E K O G E R I 
Ingeulevsgade 116 . København V 

Central 1930 

S~inken! j 

LEVERANDØR TIL HÆR OG FLAADE 

160 FOLK og VÆRN 

I Slutningen af November 19•!4 var de fremrykken
de lnva:-;lonshære oppe paa eL Forbrug· ar ca. 0000 Tons 
Brændstof pr. Døgn, hvoraf de 21 »Pluto<< Ledninger 
kunde levere ca. 4500 Tons Fra Kysten pumpedes 
Brændstof og Olie videre over Land til Tankanlæg, 
der dannede Mellemstationer paa Ledningen, og :fra 
disse Tankanlæg pumpedes der igen videre frem til 
de kæmpende Tropper, idet der efterhaanden blev 
indskudt nye Mellemstationer. 

b'ra den fØrste Pumpnmgs Paabegyndelse i August 
1944 til Kapitulationen (ca. 9 Maaneder) har »Pluto«
Ledningerne befordret lige ved 600.000 Tons Benzin 
over Kanalen. Det er et enormt Kvantum og forstaas 
maaske bedre, naar man hØrer, at det svarer til 2 
Aars Normalforbrug herhjemme. 

Uden disse Ledninger vilde det have været en næ
sten haablØs Opgave at klare Brændstofforsyningen, 
og der er vist ikke Tvivl om, at den kolossale Indsats, 
der blev gjort paa dette vigtigt Felt, har betydet store 
Lettelser for den allierede Generalstabs Dispositioner, 
og maaske sparet mange Ugers Krig. 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og Jrlineralvand, 

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

~:j'ø 
Guldtrækkeriel 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 



indtil de endelig ophævedes Allerede paa et meget tid
ligt Stadium under den 

første Verdenskrig foresatte 
Bolchevikkerne sig ai for-
vandle den imperialistiske 
Krig til en Krig, hvori alle 
var personligt interesseret. 
For at naa dette Maal satte 
de en Agitation i Gang, som 

Paa Grundlag af officielle russiske 
Dokumenter og Artikler i den rus
siske Soldaterpresse gives her en 
Fremstilling af den russiske Hærs 

i Begyndelsen af den næste 
Verdenskrig. 

I Bestemmelse Nr. 1 blev 
det endelig vedtaget, at Sol
daterne i Tjenesten maatte 
underkaste sig en streng 
Disciplin. Udenfor Tjenesten 

Krav til Officerer og Mandskab. 

i Forbindelse med Krigs-
træthed, Mangel paa Levnedsmidler og Materiel 
samt Meddelelser, der skabte N ervØsitet, fra Hjem
mefronten, sluttelig opløste Zararmeen og gjorde 
den uanvendelig. De Ledende inden for Kommunis
men har siden forklaret, at den paa proletarisk An
svarsfølelse og kommunistisk Kammeratskab hvilende 
Disciplin, som de fØr Revolutionen forkyndte, kun var 
et Midde! til at oplØse Zararmeen. Naar dette vel var 
gjort, vilde man oprette en ny Arm€ med fast Disci
plin. 

Som en Begyndelse kom Bestemmelse Nr. 1, der 
udfærdigedes den 14. Marts 1917 og bestemte, at alle 
Grene indenfor Militæret skulde have et SoldatP.r
raad. Soldaterraadet skulde udtage Repræsentanter 
til Arbejdernes og Soldaternes Deputationer, og de 
Ordre, som udfærdigedes af Dumaens Militærkom
mission, skulde kun adlydes, naar de ikke stred mod 
de Anvisninger som Arbejdernes og Bøndernes De
putationer udfærdigede. I visse .Henseender skulde 
Soldaterne overvaage og kontrollere Officererne. 
Disse Bestemmelser lagde Grunden til Uoverensstem
melser og voldte derved langt frem i Tiden Uklarhed 
og Stridigheder indenfor den russiske Krigsmagt, 

maatte Soldaternes borger
lige Rettigheder derimod 

ikke indskrænkes. Hilsepligten afskaffedes. 
Bestemmelse Nr. 1 fuldstændiggjordes lidt efter lidt 

med en Deklaration angaaende Soldaternes Rettig
heder. Det hed deri bl. a., at det staar enhver Soldat 
frit at give Udtryk for sine politiske, religiøse, sociale 
og andre Anskuelser, mundtlig, skriftlig eller paa 
Tryk. Hilsepligten var ikke mer tvungen hverken 
for den enkelte eller for Militær i Trop. Den gensidige 
og frivillige Hilsen traadte i Stedet for den obligato
riske. Hilsepligten for Befalingsmænd- og Militær
grupper bibeholdtes kun ved Parader og lignende. 
Det valgte Befalingsmandskab havde Ret til at ud
færdigP. Ordrer angaaende Kompagniets Vaabenøvel
ser og Uddannelse eller andre Tjenesteforhold. I Til
fælde af Uenighed mellem Officerer og Menige var 
Soldaterne pligtige til at lade Kompagniets Soldater
raad afgøre Sagen. 

Orden og Disciplin skabtes ikke gennem disse Be
stemmelser. Det var velsagtens heller ikke Meningen, 
thi det drejede sig jo stadigvæk om Resterne af den 
gamle Zararme, indenfor hvilken Magtkampen mel
lem de russiske Partier gik videre i Tiden indtil No
vemberrevolutionen. Saalænge denne Strid stod paa 
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Russiske Faner ved Sejrsparaden i "Wien. 

og de Social-Revolutionære med Held konkurrerede 
med Kommunisterne om Magten, saa længe havde 
disse ingen Interesse af en fast Disciplin. 

Kravene til en fast Disciplin. 

Efter Novemberrevolutionen blev Situationen imid
lertid ændret. Nu maatte Kommunisterne kæmpe for 
deres egen Eksistens baade mod indre og ydre Fjen
der. Af den røde Hær, som udførte Revolutionens 
grovere Arbejde, voksede efterhaanden den røde Ar
bejder- og Bondearm& frem, og allerede i dens fØrste 
Maaneder skabtes nye Disciplinærbestemmelser. Valg 
af Officerer afskaffedes, strenge Straffebestemmelser 
indfØrtes, og i Lighed med de fØrste Bestemmelser 
for den rØde Armes Organisation skulde Rekrutterin
gen være frivillig. Kun paalidelige Arbejdere og Bøn
der blev optaget i den rpde Arm&, og deres Paalide
lighed skulde attesteres af Militærkomiteer eller af 
Partiafdelinger. Men Tilslutningen blev for lille, og 
allerede efter et Par Maaneders Forløb maatte man 
gribe til almindelig Værnepligt og tvungen Indkal
delse af baade Menige og Befalingsmænd. 

Eftervirkningerne af den Uklarhed og Mangel paa 
Disciplin, som havde raadet under den foregaaende 
Tid, gjorde sig imidlertid gældende. Ved den syvende 
Partikongres Aar 1918 fandt Lcnin sig derfor foran
lediget til at indskærpe Nødvendigheden af, at Di
sciplinen opretholdtes. »Vi maa sige til de russiske 
Arbejdere og BØnder: Skab Selvdisciplin, streng Di
sciplin, om I vil undgaa at komme under den tyske 
Støvlehæl. Lær Disciplin af Tyskerne, eller vi er en 
fortabt Nation og maa forblive Trælle for altid.« 
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Kommunisterne havde saaledes i Princippet erkendt 
Nødvendigheden af den strenge Disciplin. De mente 
imidlertid, at Forskellen mellem Befalingsmænd og 
Menige skulde udjævnes saa meget som muligt. Of
ficerstitlerne afskaffedes og erstattedes af Tiltalefor
men )>Kammerat«, som i Begyndelsen anvendLes baa
de opefter og nedefter. Officererne maatte ikke til
tale en Menig med Ordet »dtH. 

+:-

De Resultater, som disse nye Principper afstedkom, 
maa imidlertid ikke have været tilfredsstillende. 
Dette fremgaar af en Diskussion i den alrussiske 
Exekutivkomitci i Maj 1922, da man behandlede 
SpØrgsmaalet om den røde Armes Reorganisation. 
Chefen for den rØde Arme forklarede Offentligheden, 
at meget i den røde Arme var Hastværksarbejde, og 
at alt, som ikke fra et militært Synspunkt var første
klasses, maatte forkastes. Den røde Arme burde byg
ges op efter Krigstidens strenge Krav i alle Henseen
der og gøres til en Mønsterarme. 

Det fremhæves i den 
Anledning bl. a., at man 
for at betrygge Tilgangen 
af Befalingsmænd maa tte 
forbedre de materielle Vil
kaar, skaffe dem en mere 
autoritativ Samfundsstil
ling, saa de kunde være 
stolte af deres Stilling og 
overalt blive mødt med Ær
bØdighed. Det foresloges 
derfor, at Officerstitlen 
skulde genindføres af tre 
Grunde: Den havde Tradi
tion, den var kort, og man 
var straks klar over, hvem 
man stod overfor. Titlen 
Officer vo.r en ærefuld Be
tegnelse. En fast og bestemt 
hierarkisk Orden indenfor 
Militæret ansaas for nØ 1-
vendig. Til Slut forklare:i, 
man, at det vilde være 
hensigtsmæssigt at indfØre 
smukke Uniformer og ty
delige Dekorationer for 

Befalingsmandskorpset. 
Dette vilde være af Betyd
ning for at gøre Forfrem
melser attraaværdige. 

Ved den Diskussion, som 
fØrtes, ytrede en af Pro
fessorerne: »Krigskunsten 
er ikke ny. Den er lige saa 
gammel som Verden. Lige
saavel som dens Organisa
tionsformer og Skikke er 
gamle. Aarhundreders Er
faringer har bestyrket de
res Nytte, og ustraffet har 
ingen ignoreret dem. Filo-

Fra Krigens Tid: En ung rus
sisk Soldat, der skal til Fronten 
tager Afsked med sin Fader. 

noffcn siger, at Bcnævnc!Gcr er uden Betydning. Men 
Armeen er ingen Samling Filosoffer. Den bestaar af 
Mennesker, dyrebare for hele Menneskeheden, og Kri
gen er et ligesaa uundgaaeligt som sørgeligt Faktum. 
Benævnelser og Uniformer saavel som en sulten Mave 
er Ting, som en Filosof betragter med Foragt, - men 
i Hæren er de af største Betydning. 

De foreslaaede Ændringer gennemførtes ikke den
gang, men hdt efter lidt er de blevet realiseret. Af 
Interesse i denne Sammenhæng er imidlertid, at man 
relativt tidligt var paa det rene med1 at Ændringer 
i den Retning var nødvendige. 

·udviklingen i den røde Arme har stillet stadig 
større Krav til saavel Befalingsmænd som Menige, 
i Almindelighed og i Detailler, og Tjenesten og uden
for Tjenesten. I en Artikel i »Krasnaja Zvesda«, den 
røde Armes Avis, indskærpes Aar 1945: 

»Disciplinen er en af den røde Armes Hovedkræf
ter.« »Kun med den strengeste militære Disciplin kan 

Fortsættes Side 166. 



Traditionen 
holdes i Ære i den 
engelske Hær. 
Disse Billeder vise 
hvorledes 
en Afskedsparade 
former sig 
paa en Officerssko 



er at være afmarcheret og afleveret inspiceres det af
le Kompagni. Hver l\:Iand bliver underkastet et nøje 
m. Det hvide 1\-Iærke i Huen og de hvide Skuldersløjfer 
r, at 1\-Iandcn er Officeraspirant, Kadet. De inspicerende 
striktsgeneralen, Chefen, dennes Adjudant (med Skraa
bedste Elev, del' denne Dag kommanderer Kompagniet, 
~d Monty-Hue) Kompagniets Sergent-l\Iajor, der er an-

for Pudsningen. 

l stort Ceremoniel overrækkc-r en Cadet fra det af
le Kompagni SkolcLJ,'ærdet til en Cudet fm det nu ældnte 
·bli,·ende Kompagni med en Formaning til at holde dets 

ren ved en rettelig Efterleven af Skolens stolte Tra
ir. 

lslt:! Cadet modtager et Æresbælte. Han er den eneste 
som paa denne Dag maa bære Officersuniform. Ser man 
til, opdager man, han har 2 Stjerner paa Skulderen 

:e. Han er nemlig en gammel, regulær Soldat med 12 
~jencste og bliver derfor straks 1. Løjtnant. 

·eftPr passerer det afgaaende og det nu ældste Kompagni 
rpladsen i Delingskolonne, lange snorlige Rækker, med 
Timers haard Øvelse som Baggrund. 

· at markere, at de nu forlade:r Olrnkn, men give:r Tra
·i-ne i Arv til næste Kompagni, ma!'cherer det afgaaende 
tgni derefter i langsom :March til Orkestrets ))Old long 
gennem det nu ældste Kompagnis Rækker. Orkestret 
sYagere og s\·agere. Og naar den sidste Cadet er for

:t, ophører Orkestret helt. Der er tyst i nogle faa Mi-
og saa -

til Slut marcherer det nu ældste Kompagni ud, næste 
· deres. I\Ien forst maa de nu til at hilse paa deres Kam
,. frn rlf't lirr,; nfennr:rk Jfompneni, for naar d,c JlNdcr 
Lejren et Kvarter efter, har disse alle faaet en Stjerne 



DisciJ)linen i «len 1'(Hle Hæ1· 
Fortsat fra Side 163. 

man sammensvejse et Regiment og dets Underafde
linger. Disciplinen forhøjer den enkelte Soldats Kraft 
ligesom hele Regimentets og skænker Troppernes 
Virksomhed Kraft og Maalbevidsthed.<{ - »Den sov
jetrussiske militære Disciplin hviler paa den ens
artedo Interesse for de fol'skellige Rangklasser inden
for den røde Arme, paa den opofrende Heng-lvenhed 
hos Folket og paa den enkelte Soldats store Ansvm·s
fplelse f01· vort Fædrelands Forsvar og for dets Magt 
og Blomstring.<{ - »GTundlæggeren, af den jernhaarde 
Disciplin indenfor hvert Regiment er dets Chef, og 
han er d'erf01· i Besiddelse af store Rettigheder og 
megen Magt.« - »Det er Chefens Pligt at oplære 
hver Soldat, saa denne altid fuldtud opfylder sine 
Tjenestepligte1·, saavel naar han staar under den 
Overordnedes personlige Opsigt, som naar dette ikke 
er Tilfældet. Man maa indprente de Underordnede, at 
det burde væ1·e lige saa umtt.Hgt ikke 'at efterkomme 
en Ordre som at undlade at trække Vej1·et.« (Hvor 
langt er man ikke her kommet fra den Opfattelse, 
som kom til Orde i Bestemmelse Nr. 1 og Deklara
tionen om Soldaternes Rettigheder.) »Alle Forsøg paa 
at Ødelægge den vedtagne Ordning indenfor den rØde 
A1·me, ved at forsøge at skyde sig ind under person
lige Fortjenester og Bedrifte1· under Krigen maa til
bagevises. En virkelig Helt, som har gjort sig for
tjent f01· Fædrelandet, er fremfor nogen selv en For
kæmpe1· for den haarde Disciplin, han er selv disci
plineret og fordrer d'et samme af sine Underordnede. 
Tapperheden, Viljestyrken, Standh'aftigheden, Bered
villigheden til altid at efterkomme den Overordnedes 
Befaling, Forstaaelsen af, at d'et altid og overalt e1· 
strengt nødvendigt at understøtte den militære Ord
ning - e1· udmærkede Egenskaber for den røde Anne 
og en Forpligelse for alle, som staar i Forbindelse 
med Armeen.<{ 

Befalingsmændenes Pligt til strengt at straffe dem, 
som forbryder sig mod Reglementerne, indskærpes 
meget kraftigt, samtidig med at det fremhæves, at 
Befalingsmanden ikke maa misbruge sin Magt. 

»Men man maa ikke omgaas de Soldater, de1· fo1·
bryde1· sig mod Disciplinen, paa lige Fod, eller libe
ralt indlade sig med d'em - thi det forvolder en Ska
de, som berøver Regimenterne deres Krigsduelighed.1 
»Den, som ikke opretholde1· Disciplin og Orden, er 
en Fon·æder - han skal skaanselsløst likvideres.« 

(Lenin, citeret af »Krnsnaja Zvesda« 1945) 

A/s MONTANA 
Montergaarden . Montergade 19 . Telf. 9246 (8 Ledningu1 
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Særlig betegnende for Russei'11e er dog den ejen
dommelige Forestilling, at Strengheden maa være 
11P11synsf111d, en Opfattelse, som stammer fra Zar
armeens Tid. Dermed mente man, at Chefen vel 
skulde stille store Krav til Soldaten, men at han jkke 
maatte krænke hans menneskelige Værdighed, at Che
fen maatte være overbevist om Soldatens Skyld, in
den Strafuddelingen, og sluttelig at Straffen skulde 
være af en saadan Beska:!:tenhed, at den ikke dræbte 
Soldatens Tro paa sig selv. Disse Grundprincipper 
turde kunne godkendes af hver tænkende Militær
chef, selv om Betegnelsen »hensynsfuld Strenghed« 
lyder fremmed. 

De Straffe, som tildeles ved Brud paa Disciplinen, 
er strenge. Som Eksempler paa den røde Armes Straf_ 
felov kan anføres: Ulovlig Udebliven første Gang af 
Underofficerer i indtil to Timer har til FØlge, at den, 
der har forbrudt sig, stilles for en Kammeratdomstol 
eller tildeles Disciplinærstraf. Ulovlig Udebliven næ
ste Gang eller Udebliven fØrste Gang i mere end to 
Timer har til Følge, at den Skyldige sendes til en 
Straffebataillon i mindst seks Maaneder og hØjst to 
Aar. Sker Forbrydelsen i Krigstid, er Straffen Fæng_ 
sel i mindst tre Aar og højst syv Aar. Ulovlig Borte
bliven mere end et Døgn betragtes som Desertering 
og straffes med Fæ~gsel i mindst fem Aar og hØjst 
ti Aar. I Krigstid er hØjeste Straf herfor Henret
telse ved Skydning og Konfiskering af Ejendom. 

Bestemmelserne for Soldatens Opførsel i Fritiden 
e1· meget nøjeregnende og indgaaende. En Soldat maa 
ikke vise sig offentligt i upresset Uniform, Knapperne 
i Militærkappen skal være blanke. Han maa ikke 
være ubarberet eller snavset. Bortset f1·a Ophold paa 
Stationer er det forbudt at bære Bagage. En: lille 
pænt udseen:d'e Pakke maa bæres i ven.stre Haand. 
I Uniform maa m'an ikke vise sig paa Torvepladser 
eller i Bazarer. I Busser og paa Sporvogne nuta Sol
daten ikke sidde ned, hvis nogen højerestaaende Mi
litærperson er til Stede. I Krigsaarene indskærpedes 
det endda, at selv om en Sold'at kom direkte fra 
F1·onten, var dette ingen. Undskyldning for at være 
sjusket klædt eller at have forsømt at pudse Knap
perne i Uniformen. Der op1·ettedes Ordenspatruljer, 
som særlig skulde kont1·0Uere dette. 

Naar en Soldat paa Permissionsrejse kom til sit 
Hjemsteds Station, fik han ikke Lov til at forlade 
denne, fØr hans Udseende var kontrolleret af den 
tjenstgørende Ordensofficer. (Krasnaja Zvesda, 1943). 

Officere1·nes Eksempel indprentes dem: 

.TORS. T.UDVTGSF.N 
Hammerensgade 6 M København K 

Central 1140 og 1240 



Sejrsparaden i Wien: Russiske Tropper defilerer forbi den allierede Kontrolkommissions Kontorer. 

)>En Officer skal drage Omsorg for sine Underord
nede, men ogsaa for sig selv. En sjusket klædt Of
ficer bØr ikke forekomme. Uniformen kræver samme 
Omsorg som Tjenestens Udfø1·sel. Officeren skal i sin 
Opførsel altid være et godt Eksempel for de øvrige 
Borgere. Hans Uniform bemærkes overalt, derfor 
stilles der de største Fordringer til ham ... Officeren 
skal væ1·e hØflig, forstaa at opfØre sig med Værdig
hed, han maa ikke et Øjeblik glemme, at han repræ
senterer Armeen~ og at Folket af h'ans Optræden be
dpmmer Officerskorpset som Helhed. Heraf fØlger 
Pligten til altid 'at fØlge sine Kammeraters OpfØnel, 
og hvis det er nødvendigt at irettesætte dem.« 

Samtidig med at Russerne har opstillet disse Krav 
for Officererne og Befalingsmændene i det hele taget, 
har det været dem magtpaaliggende at støtte Befa
lingsmændenes Autoritet og Stilling. - Officerstitlen 
genindfØrtes 1940 som et Led i det almindelige Re
organisationsarbejde efter Vinterkrigen. - De mate
rielle Vilkaar har lidt efter lidt bedret sig. Officers
sønner eller sønner af Krigshelte, der har gjort sig 
særlig bemærket, har Forrettighed ved Udnævnelsen 
af Officerer. Bestræbelsen for at udjævne Forsk~llen 
mellem Officerer og Menige er blevet efterfulgt af 
maalbevidst Arbejde paa at frPmha?ve OffirPrnnP 
fremfor de øvrige tjenstgørende. Den rØde Armes 
Klubber, som tidligere besøgtes af alle, er blevet om
organiseret til den rØde Armes Officersklubbe1· og den 
rØde Armes Mandskabsklubber. 

)>Hidtil havde den røde Annes Klubber best1 æbt 
sig paa at betjene alle Kategorier blandt Personalet 
- fra den Menige til Obersten og Generalen. Re
sultatet blev fo1· det meste, at hverken den ene eller 
den 'anden kund'e blive ordentligt betjent. Unde1· de 
nuværende Fo1·hold maa det kulturelle Arbejde 
strengt differentieres og opdeles. Officersklubberne 
skal hjælpe vore Officere1· med at blive alsidigt ud
dannede sovjetrussiske Befalingsmænd: ladede med 
Marx-Leninske Teorier og Stalins vejledende K1·igs
kunst.« (Krasnaja Zvesda 1945) 

Erfaringer fra Soldateruddannelse under Fredstid 
og Krigsdeltagelse har saaledes lidt efter lidt fØrt til 
Skærpning af Disciplinen, ligesom man har fundet 
det nødvendigt paa forskellig Maade at styrke Befa
lingsmændenes Autoritet. Visse Foranstaltninger kan 
maaske endda synes overdrevne for udenforstaaende. 
Særlig interessant er det at lægge Mærke til, at Over
gangen til Fredsforhold snarere har medfØrt en 
Skærpning af Disciplinen end det modsatte. 

)>Man maa ikke glemme,<< skrev )>Kl·asnaja Zvesd.a.« 
angaaende disse Ting i Oktober 1945, »at Krigen selv 
disciplinerede Tropperne~ og ·at Soldaterne under 
F'redstiri. føler sig meget friere og e1· udsat for mange 
fle1·e Fristelser. Dette medfører, at man i Fredstid 
maa straffe langt strengere, saafremt Reglementer, 
Instruktioner og Ordrer ind·enfor Kompagni eller 
Garnison ikke bliver nøje efterfulgt.« 
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GELS 

V ed Krigens Udbrud stod England Ansigt til An
sigt med den kolossale Opgave at skabe en mo

derne Millionhær i en Brøkdel af den Tid, Tyskerne 
havde til deres Raadighed. 

Med Undtagelse af Flaaden eksisterede kun en lille, 
men veltrænet professionel H_ær og Luftstyrke, spredt 
over Imperiets v~ldige Omraader. Kun nogle faa 
Hundredetusinde ny Indkaldte havde lige begyndt de
res Uddannelse. 

Men som Tiden gik, flØd en stadig svulmende Strøm 
af nyt Mandskab til Kampstyrkerne. Som Hær og 
Luftstyrke voksede, forØge?es Byrden for de militære 
Instruktører i en uforholdsmæssig Grad. Kun Troen 
paa, at den franske Hær vilde holde Tyskerne Stan
gen, gav England Haab om at vinde Tid. 

Men Haabet brast med Frankrigs Fald. Det var da 
i denne den mørkeste Time, da kun Flaaden og en 
Haandfuld heltemodige Flyvere holdt Fjenden paa 
Afstand 1 at nogle Officerer i Hærens fotografiske Af
deling fandt LØsningen paa Problemet. Under Frem
visningen af en Rekognosceringsfilm fik de Ideen, at 
Film kunde benyttes til Træning af Mandskab, hvil
ket maatte være en stor Hjælp for de overlæssede 
militære Instruktører. 

Myndighederne gav straks deres Tilladelse til Frem
stilling af et Par militære Træningsfilm som et Eks-

Kulturfilm 
I Af SKAT PUGGAARD MØLLER I 

periment, dog ikke uden at give Udtryk for en vis 
traditionel skeptisk Holdning. Eksperimentet lykke
des over alle Forventninger. Efterspørgslen efter nye 
Træningsfilm blev saa stor, at de militære Filmafde
linger ikke kunde overkomme Produktionen alene. 
Det blev nødvendigt at give Ordrer paa Hundreder af 
Film til de forskellige Filmselskaber i England. 

Paa et ret tidligt Tidspunkt fandt man det mest 
praktisk at kopiere alle Film paa 16 Millimeter Smal
film, da Projektører til den Størrelse kun vejer en 
Brøkdel af Normalapparaternes Vægt. Disse Projek
tører, udrustet med Lydgengivelse, er lette at trans
portere og haandtere. Men Smalfilmens største Fordel 
er, at den er uantændelig og derfor ingen Brandfare 
medfører. Med andre Ord, en Forestilling med Smal
film er uafhængig af særlige Lokaler. Saa snart det 
nødvendige Strømforbrug kan garanteres, kan en In
struktør straks gaa i Gang med Fremvisningen. 

Paa den Maade kunde selv de nyeste Metoder i 
Krigsførelsen bibringes Soldaterne selv paa de fjerne-

Instruktions-Tegnefilm. 



Optagelse af Filmen 
:>Eirthday«. 
(Scottish Office). 

ste Krigsskuepladsen næsten uden Tidsspilde. Træ
ningsfilmen forbavsede selv de største Optimister, 
Soldater blev trænet i en Brøkdel af den sædvanlige 
Tid og med bedre Resultater, end de blev under det 
gamle System. Paa det militære Omraade har Filmen 
utvivlsomt ydet en betydelig Indsats, og det er sik
kert ikke overdrevet at paastaa, at uden den vilde 
de Allierede næppe have gennemført Befrielsen af 
Europa med saa utrolig Punktlighed, som det skete. 

Men er i Tilfælde af Krig Hær, Flaade og Luft
styrke en Nations Lemmer, saa er Hjemmefronten 
dens Hjerne og Puls. Et sundt Legeme er den første 
Betingelse for at overkomme alle Strabadser og naa 
det endelige Maal - Sejr. 

Med Erforingcn fru de militære Træningsfilm som 
Grundlag blev Myndighederne hurtigt overbevist om 
Filmens store Værdi for Hjemmefronten. Trænings
film for Civilforsvaret, for Brandvæsen, Hjemmeværn 

og Produktion blev en Selvfølge. Ogsaa paa andre 
Omraader viste Filmen sig at være: af ubetinget Nytte. 
Efterhaanden som flere og flere Mænd blev indkaldt 
og maatte forlade Værksteder og Fabrikker, maatte 
deres Pladser udfyldes fra Befolkningslag, der kun 
havde ringe eller slet ingen Erfaring i Haandværk 
og Industri. Med den stigende Krigsproduktion for 
Øje spillede Filmen en stor Rolle i Uddannelsen af 
nyt Personale. 

Men lige saa vigtigt var det at tilfredsstille de aan
delige Fornødenheder og at udbrede Sandheden om 
Krigens Formaal, Farer og Forpligtelser. En ustand
selig Strøm af Oplysnings- og Dokumentarfilm, baade 
i Form af Kortfilm og Helaftensfilm, gik ud til den 
brede Befolkning. Selv de fjerneste Landdistrikter fik 
mobile Biografer med SmalfilmsprojektØrer, som bi
drog mere til den engelske Landbefolknings Oplys
ning i Krigens G Aar, end Aviser og Skoler havde 
kunnet udrette i en hel Menneskealder. 

Men uden den engelske Filmindustris Erfaring og 
Tradition paa Kulturfilmens Omraade, vilde Filmen 
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som Uddannelses- og Oplysningsmiddel næppe have 
opnaaet dette straalende Resultat. Paa det Felt har 
Englænderne et stort Forspring forud for Amerika
nerne. Grundlæggeren af dens Traditioner var en 
lille uanselig Mand, den nylig afdøde Mr. Percy Smith, 
Kulturfilmens Fader, der i 1912 fremstillede den før
ste Dyrefilm. Senere samarbejdede han med Mr. 
Bruce-Woolfe, som grundlagde det første Selskab i 
England, der specialiserede sig i Naturfilm. 

I Slutningen af Tyverne fandt Mr. Bruce-Woolfe en 
ny Medarbejder i Miss Mary Field, en forhenværende 
Lærerinde, som blev Englands fØrste kvindelige Film
instruktør. Hun blev hurtigt overbevist om den store 
Betydning, Film vilde have for Skolebrug. Miss l!'ield 
har i mange Aar været den ledende Forkæmper for 
Brugen af Undervisningsfilm i Skoler og Universi
teter. 

I 1929 fØdtes en helt ny Retning, inspireret af den 
russiske Filmkunst, da Jon Grierson lavede »Drifters« 
(Fiskerbaade), den første dokumentære Kortfilm, 
hvis Indflydelse gav Vækst til en Bevægelse blandt 
de yngre Filmsinstruktører og Filmsfotografer, blandt 
hvilke Paul Rotha er den mest fremragende, Side om 
Bide merl Grierson. Hidtil havde Naturfilmen behand
let Dyre- og Plantelivet, nu kom Dokumentarfilmen 
med Skildringer af Menneskelivets sociale Forhold. 
En af de bedste engelske Dokumentarfilm, »Ørken
sejr«, kender man ogsaa i Danmark. hvortil den 
naaede som en af de første Film efter Befrielsen. 
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Instruktions
Tegnefilm. 

I Forbigaaende maa jeg nævne en vigtig Sidelinie, 
der spiller en stor Rolle i Produktionen af Kultur
film. Det er Diagrafilmen (teknisk Tegnefilm), som 
danner et forklarende Led, hvor det levende Fotografi 
maa give fortabt. Flere rent tekniske Tegnefilm blev 
fremstillet under Krigen med glimrende Resultater, 
som aabner store Muligheder for Fremtiden. Englæn
derne har udviklet denne Form for Tegnefilm til en 
saadan Grad af Fuldkommenhed, at selv ledende ame
rikanske Eksperter, fra Walt Disney, maatte :indrøm
me, at Hollywood endnu har en Del at lære. 

Var de engelske Myndigheder i Mellemkrigsaarene 
vanskelige at overbevise om Filmens kulturelle og 
praktiske Værdi for Samfundet, saa har vi set, hvor
ledes Krigens tvingende Nødvendigheder fuldstændigt 
ændrede deres Indstilling. De forskellige Ministerier 
for Undervisning, Handel, Industri, Landbrug o. s. v. 
er nu i fuld Gang med Arbejdet paa deres Fredstids
programmer. I Hundredevis af Dokumentarfilm og 
Undervisningsfilm er under Fremstilling. De vil spille 
en revolutionerende Rolle i Englands kulturelle og 
sociale Udvikling i de kommende Aar. Men Kultur
filmen vil ikke alene virke indadtil, den vil ogsaa have 
en uvurderlig Betydning som Englands Budbringer 
til hele den Øvrige Verden. Internationalt set vil Ud
vekslingen af Kulturfilm mellem Nationerne kunne 
bidrage meget til indbyrdes Forstaaelse, den vil gøre 
sit til at læge Krigens Saar, vil hjælpe til at genop
bygge Verdens Økonomi og Kultur. 



(7' 
c.Tra 

GRÆNSEN 
Forleden var der større Prem:;ebcsøg ved Grænsen, 

og Resultatet blev en Række Artikler om det ud mær_ 
kede Samarbejde, der udfØres af Grænsekommandoet, 
Grænsegendarmeriet, Politiet og Toldmyndighederne. 

Besøget sluttede med en Frokost, som Tønder By
raad gav til Ære for Gæsterne, og vi bringer her en 
Række Billeder dernede fra. 

Chefen for Grænsekontoret, General Allcrup, 

diskuterer Tonen i Hæren med Redal;;:tør 

Mogens Auning, »I.:.and og Folk<:. 

Chefen for Grænsegendarmerne, Oberst An
kjær. 

Politikommandør Brix i Samtale med Oberst

løjtnant Wiboltt. 

Raadmand Thorvald Petersen og Politimester 

Bøving, begge fra Tønder. 
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5. Redaktør Poul Hansen, Berlingske Tiden, 
nedlægger paa Pressens Vegne en Kr~ 
ved Mindesmærket ved Krusaa for de fa 
ne Gendarmer. 

6. En af Grænsekommandoets Patruljer i J 

bejde, 

7. Paa den anden Side Grænsen staar tyi 
Gendarmer under engelsk Kontrol. 

8. Bag Gendarmens og Soldaternes dybe Zc 
afpatruljerer Politi Vejene. Det er udsty 
med Radio. 

9. Dette er Faarhuslejrens Kommandant, Fængselsinspektør Gj• 
strup. 

10. I Rudbøl ligger Grænsestenene midt ned gennem Landsl 
gadcm. Journalister og Officerer ))paa Stribe« bag Græn: 
bomme~. 

11. IDn karakteristisk Marskgaard paa Tønderegnen. 



-"=================================.* 

UD I VERDEN ... 
I denne Sommer er baade Søofficers- og Mathelev

skolen gaaet paa Togt til fremmede Lande for at vise 
Flaget. Samtidig har Marinen sendt »Heimdal<< til 
Grønland, hvor det vil besøge saa mange af Koloni
erne som muligt, - selv det nordligste Thule. 

SØofficersskolen er ombord paa »Holger Danske«, 
hvis Chef er Kommandør Westermann, det skal bl. a. 
besøge England, U. S. A. og New Foundland. - Men 
ombord er desuden et af Folk og Værns Filmsfore
visningsapparater samt en Række af vore Film og 
endelig Sabotagefilmen »De røde Enge«, som ASA gra
tis stiller en Kopi af til Raadighed for dette Formaal. 
Foruden til Forevisning for Besætningen skal Filmene 
nemlig ogsaa vises for de danske i Udlandet samt un
der Sammenkomster med de officielle Myndigheder 
og andre, hvor Skibet kommer frem. 

Mathelevskolen sejler med »Niels Ebbesen«, og den 
har i samme Øjemed en Række Film med. Det samme 
gælder Heimdal; men dette Skib har tillige en Strøm
maskine med, saaledes at der kan gives Forestillinger 
selv i de smaa Bygder, hvor der ingen elektrisk Strøm 
er. Det bliver for mange Eskimoer første Gang, at de 
ser og hØrer Talefilm, der baade fortæller dem om 
Danmark og skal give dem almindelig Underholdning. 
- Det vil blive interessant, hvad de f. Eks. siger til 
»Paris paa Hjørnet af Ækvator«. 

Folk og Værn Officeren paa »Hejmdal«, 
Maskinmester Michelsen, har forøvrigt et ;-
Optage-Apparat og Raafilm med, og naar 
den fremkaldes, faar vi maaske Svar paa 
SpØrgsmaalet og i Tilgift en Række Folk 
og Værn-Filmbilleder fra Grønland. 

Ogsaa paa anden Maade sørger Folk og 
Værn for at sprede Kendskabet til vort 
Land ud over Verden ved Hjælp af Film. 

Holger Danske 
lægger fra Bolværket. 

... med 

"Folk 
og Værn" 

Kommandør Westermann. 

Saaledes har baade »Metro Goldwun<< og Paramounts 
U gerevyer vist Billeder fra Begivenheder inden for 
Værnene - heriblandt ogsaa Festen i K. B. Hallen -
i Sverige, England, Belgien, Holland og U. S. A. -
»Brigaden i Sverige« gaar forøvrigt i Sverige som 
Forfilm til »De røde Enge<<. 

Da de britiske og amerikanske Orlogsskibe var paa 
Besøg i København, viste »Folk og Værn« ligeledes 
en Række Film for Befalingsmænd og Mandskab om 
Bord. Paa »Frobisher« vistes saaledes: 

Danmarksfilmen og »Fremad igen<<, paa den ameri
kanske Eskadre, der var større, tillige »Hæren i Ar
bejde« og »De rØde Enge« hvoraf ASA havde laant os 
en Kopi. 

I I I/ 

I 



cfl3affetm.m. I TØNDER 

Den 21. Juni blev der i TØndcr afholdt en Fest, her
under Revy med efterfØlgende Bal. Festen, der var 
arrangeret af Korporal Huusfeldt og Menig 254 Biilow 
med Assistance af Folk og Værn Officeren, Prernier
lØtnant IshØi, fik en Knaldsukces. Overskuddet gik til 
Frihedsfonden, og der var indbudt Medlemmer fra 
Forsvarsbrødrene, Skytteforeningen og flere danske 
Foreninger. 

Men hvorledes fik de to Soldater Ideen til denne 
Fest? Herom fortæller Korporalen: 

»For et Stykke Tid siden afholdt Skytteforeningen 
en Fest, hvor de havde indbudt Soldaterne fra GaTni
sonen. Denne Fest gjorde Urlsfaget, og 254 og jeg syn
tes, at vi lige saa godt kunde Lave en Fest, til hvilken 
vi vilde indbyde Medlemmer- af forskellige danske 
Foreninger samt Soldater fra Garnisonen. Vi fandt 
endvidere ud af, at hvis vi satte Billetprisen til Kr. 
2,00 pro Persona, vilde vi kunne faa dækket vore Ud
gifter og samtidig faa et Overskud, der i dette Tilfælde 
b1ev 250 Kr. 

Vi fik lejet Sal, Orkester og Forstærkeranlæg og 
fik trykt Programmer, der samtidig var Adgangstegn 
og Lodseddel, idet vi udsatte en Gevinst, der bestod 
i Smørrebrød, Øl og Snaps til to. 

Parykker og Kostumer havde vi lejet i København, 
da vi syntes, at naar vi endelig skulde lave noget, 
skulde det gøres godt. Kulisser slap vi let om ved, 
da vi kun skulde bruge en Stue og en Skov, og det 
var der paa Scenen, hvor vi skulde opfØre Revyen. 

Vi holdt Generalprøve den Formiddag, vi skulde 
vise Revyen om Aftenen og syntes saa, vi var klar til 
de Smæk, der vilde komme. De kom ikke, saa vi er 
allerede nu i Hang med at forberede nogle flere af 
den Slags Fester.« 
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Soldaterne havde ogsoa Grund til a.t være tilfrcd3c. 
Her er et Referat i »SØnderjyden<< og et Billede. 

Virkelig udmærket Pioner-Revy, 
Pioner-Revyen 1946 lØb af Stabelen forrige Aften 

paa Hotel TØnderhus. 
Faderen til Revyen hedder vist Korporal Huusfeldt, 

og man maa sige, at han har været ualmindelig heldig 
med sit Produkt. 

Selv bar han sin store Del af Byrden, og han bar 
·den meget let. Dermed være ikke sagt, at de andre 
Medvirkende ikke kunde deres Kram - tværtimod. 
De fyldte it.il fulrle deres Roller ud. 

Aktørerne, otte ialt, stammede naturligvis alle, paa 
nær tre Damer og et Vidunderbarn af en Pianist, fra 
Garnisonen. 

Revyen er afgjort noget af det bedste, der er set af 
Amatørrevyer her i Byen i lange Tider. Der var saa 
at sige noget af alt, lige fra Taadans og Viser til de 
mest barokke Klownnumre. 

Mest Lykke gjorde vel nok »Misses Balletten«, der 
efter en virkelig flot Solo-Taadans af en nydelig ung 
Dame, pludselig forvandledes til den mest grinagtige 
Parodi af tre Mandfolk, klædt ud som Damer med alt, 
hvad dertil hØrer. Det var pragtfuldt, og Publikum 
kvitterede med minutlangt Bifald. 

Et Nummer, der ogsaa fortjener at fremhæves, var 
en Pianosolo, der blev udført af den 12-aarige Leif 
Slot. Han er en Virtuos paa sit Instrument, paa hvilket 
han behersker enhver Gren inden for Musikken. Pub
likums Begejstring var meget stor. 

Endelig slipper man ikke udenom Slutningsnumeret, 
der bragte en i fuldstændig C1rkusstemnmg. Det var 
rene KlownelØjer med »falde paa Maven« osv., mester

ligt udfØrt, og Folk jublede. 
!Øvrigt fortjener alle 

Numrene lige stor Aner
kendelse, idet der absolut 
ikke var noget indlagt til 
»at fylde ud«. 

Efter Tæppets Fald var 
der da ogsaa bragende Bi
fald, og de Optrædende 
maatte frem adskillige 
Gange, fØr Publikum holdt 
op med at klappe. 

Aftenen sluttede med en 
særdeles livlig Svingom. 

Det er en meget smuk 
Gestus fra Soldaternes Si
de, idet hele Overskudet 
g<Hff til J<'rih0rlsfonrlPn. 

»Misses Balletten«. 



Send Billeder ind! 
Der forekommer jo overalt i Garniso

nerne mange Begivenheder, - under 
Øvelser, Sammenkomster o. s. v., som vi 
andre vil have Glæde af at se. Send dem 
ind til »Fra Skib og Kaserne« med en kort 
Tekst eller lille Artikel. Men der skal 
være Liv og Fart over dem. 

Vi har nogle, men alt for faa og gen
nemgaaende ikke saa livfulde og spæn
dende, som det er Ønskeligt, naar Læseren 
skal have Fornøjelse af dem. - Her er 
eet, indsendt af Kst. 307/45 Gustavsen 
11 A. A., 2. Bt. De vil sagtens kunne sende 
nogle, der er endnu bedre. Vi betaler Kr. 
4,00 for de Billeder, der anvendes. »Vaskebjørnen« gaar i Vandet. 

Rundturs dag 
Ved een af vore Artilleriafdelinger er der dannet et 
udmærket Sangkor af Menige, der har sunget i den 
danske Radio, og forleden fik dets energiske Leder 

- ogsaa en Menig - arrangeret Deltagelse i en Fest 
(»Rundtursdagen«) i Goteborg. Billederne viser Af
rejsen og Festpladsen, medens de danske Soldater 
sang. - Det helle blev en stor Sukces. 
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.. Soldater
REVUEN 

der nu har været rundt i Garnisonen 

startede med en Premiere i Nørrebro 

'Teater i København. Billedet viser et 

Udsnit af Tilskuerne med Forsvars

ministeren og General Gørtz i Spidsen 

samt Lise· Ringheirn som Swingpige. 



Det første Hold Overkonstabel-Elever efter Befrielsen 
til Parade. 

Prins Knud takker for 
Præmierne til sine Folk. 
Foran Paraden: 
Næstkommanderende 
Kaptajnløjtnant Gyller. 

Overkonstabel-Elever 

Billederne viser Chefen for Kongelundsfortet, Or
logskaptajn Prins Knud, der ved en Parade tager Af
sked med det første Hold Overkonstabel-Elever efter 
Befrielsen. Chefen uddelte selv de erhvervede Idræts
mærker og Røde Kors Diplomer til de paagældende 
Elever, medens Kystartilleriforeningens Formand, Fa
brikant E. Clausen Uddelte de af denne Forening ud
satte 3 Bog-Præmier og Formanden for »Dannevirke«, 
Kaptajn V. Billow, 3 SØlv- og Bronze-Præmier. De 3 
førstnævnte tildeltes for bedste Eksamenskarakterer 
til henholdsvis Nr. 1, 152 Thorshøi, Nr. 2, 148 Lorent
zen og Nr. 3, 167 Christensen. »Dannevirke«s Præmier 
tildeltes 167 Christensen for bedste Karakter i Faget: 
»Militær Uddannelse« med 1 Præmie og 2 til 152 
ThorshØj for bedste Karakter i Fagene: »Teoretisk 
Artilleri« og »Praktisk Atilleri«. 

Ved det paafØlgende Kaffebord udbragte Chefen et 
Leve for Flaadens og Kystdefensionens Øverste, Hans 
Majestæt Kongen, hvorefter Forsamlingen afsang 
:<>Kong Christian stod -«. Efter at Chefen havde holdt 
en Tale for Aarets Elever, der besvaredes m€!d en Tak 
fra en af Eleverne, fandt et fornøjeligt, kail}Illeratligt 
Samvær Sted, hvor nationale Sange vekslede med for
skellige Taler og et af Eleverne muntert Causeri over 
det svundne Skoleaar. 
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UHA ... 
Min gode Ven Sergent Lassen 

v.ar endnu dybt rystet, da han for
leden fortalte mig, hvorledes han 
den foregaaende Aften var blevet 
tilraabt af den Soldat, der stod 
Vagt ved Forlægningen. 

- Hvem der? 
- Sergent Lassen. 
- Hvem der? 
- ScrgcnL Las3cn. Men hvo1for 

bliver De ved med at spørge? 
- Jeg har Ordre til at raabe 

»Hvem der« tre Gange og saa 
skyde. 

* 
r_i..,/ 

==sa-.="" 

( , 
( 

Enhver Ordre effektueres. 
Paa et Garnisonssygehus ligger 

en ung Officer, og den kønne, lille 
Sygeplejerske h'ar lige puslet om 
ham til Natten og skal netop til 
at gaa,' men spørger fØrst venligt: 

»Er der mere, jeg kan gøre for 
Dem?« 

»Ja,<r. svarer Officeren kaad, »jeg 
vil gerne have et Kys!« 

»Det skal De faa,« lyder det ro
lige Svar, »nu skal jeg kalde paa 
Portneren, han gØr alt det grove 
Arbejde her.« 
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Lukket, slukket, færdig 

Foranlediget af min Soldaterhi

storie forleden: ringede en Mand 
til mig og fortalte en Soldaterhi
storie om Storm Andersen-Nexø, 
der blev Kaptajn i Hæ1·en efter 

sin Indsats under Frihedskampen. 
Han har fØr Krigen været Flyver

kadet i Værløse, og naar man hav
de været i Luften med en Maskine, 

skulde man ved Afleveringen af 
den melde: Lukket, slukket, fær

dig. 
En Dag styrtede Ande1·sen-N exø 

ned med den Maskine, han førte, 

alle paa Pladsen fo'r hen til det 
forvredne Jernskelet og ventede at 

finde ham som Lig; - men han 
traadte frisk frem fra Dyngen, 
gjorde Honnør og meldte: 

- Lukket, slukket, færdig. 
Om FffatnriPn• Pr srmd, 11Pd jPg 

ikke. 

* 
Mere US Army-Humor ... 

Rekrutterne var ude paa Skyde
banerne og skulde for fØrste Gang 
prøve, hvor dygtige de var til at 
ramme Cen trwn. l!'Ørst fra 300 Me
ter. Ikke en af dem ramte Skiven. 
Saa rykkede de frem til 200 Me
ter. Ikke en Træffer. Endelig for
søgte de fra 100 Meter. Ikke en 
Træffer. 

- Alle Mand r-r-ret! brØledic! 
Sergenten. Bajonetterne paa! Frem 
til Angreb! Det er jeres eneste 
Chance! 

Stopklodser 
Der var Undervisning paa Ka

sernen, og Korporalen hersede 
taalmodigt med en af de nye Re
kruter, som enten ikke kunde eller 
vilde være kvik. 

- Hvis jeg nu ta'r en BrØdkniv 
og stikker Øjnene ud paa Dem, 87 
- hvad saa? 

- Saa kan je'tte se. 
- Rigtigt. Og hvis jeg snitter 

Ørerne af Dem? 
- Saa kan jeg heller ikke se ... 
- Det var ... De mener, at saa 

kan De ikke høre. 
- Nej. 
- Jo. 
- Nej, for saa falder Hjælmen 

ned over Øjnene! 

* 
Løjtnanten: Hvad gør De, 83, 

naar De stiger op i en Sporvogn 
og ser mig sidde derinde? 

83: Saa skynder jeg mig over i 
Bivognen ... 
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tegnes hos Postvæsenet 

Hvis 
danske Soldater 
skal til 
Tyskland 

Indtryk fra den danske Delegations Studietur 
til den britiske Besættelseszone 

Der er stadig ingen bestemt Afgørelse, om danske 
Soldater kommer til at deltage i Besættelsen af 

Tyskland. Indtil videre maa vi henholde os til For
svarsminister Harald Petersens Udtalelse om, at 5000 
Mand forelØbig er afgivet til at passe paa de tyske 
Flygtninge herhjemme, men Værnenes Ledere har 
stadig den Mulighed for Øje, at der til sin Tid maa 
sendes et Kontingent danske Soldater til Tyskland. 

Forsvarsministeriets Foredragsudvalg var i Begyn
delsen af August som Deltagere i en dansk Delega
tion paa en Uges Studietur i den britiske Besættelses
zone for at se, hvad Englænderne gør for de mellem 
3 og 400.000 Mand, som passer paa Tyskerne. Besøget 
var et Led i »Folk og Værn«s Arbejde for at op
bygge en effektiv Organisation, som det indkaldte 
Mandskab kan have Gavn af paa den ene og anden 
Maade. Som bekendt har den engelske Hær en saa
kaldt »Welfare«-Institution, som tager sig af ethvert 
Problem, Soldaten maatte mØde, enten i Form af 
tjenstlige, sociale eller rent private Sager, og hvis 
danske Soldater skal til Tyskland, kan der ventes at 
blive stillet lignende Krav til »Folk og Værn«. 

- Det var paa denne Baggrund, vi modtog en Ind
bydelse af Englænderne til at komme derned og se 
deres Indkvarteringsforhold og Fritidsbeskæftigelser, 
siger Formanden for Forsvarsministeriets Foredrags
udvalg, Folketingsmand Th. Haube1·g, i en Samtale 
om sine Rejseindtryk. Og jeg maa sige, det var en 
særdeles interessant Tur. Mange af de Arrangementer, 
der er truffet for at belære og underholde de engel
ske Soldater i Fritiden, var kun et Par Dage gamle, 

Folketingsmand Th. Hauberg 

mens andre havde bestaaet længe, men fælles for det 
hele er, at der baade blandt Mandskab og Befalings
mænd er stor Tilfredshed med Udformningen. 

Hjertet lettes bedst for en Kvinde. 
- Vi begyndte Turen i Hamborg, hvor vi blev mod

taget af en engelsk Major, som ledsagede os under 
hele Besøget. Man var informeret om vor Ankomst, 
og vi fik straks en Plan over hele Turen udleveret. I 
Hamborg saa vi Soldaterkantinerne, der nærmest kan 
sammenlignes med vore grundtvigske Soldaterhjem. 
I den ene Kantine havde man et dagligt BesØg af 
cirka 6000, og der kunde kØbes alt fra Kaffe og 
Kage til Chokolade, The og Cigaretter. Til Under
holdning var der Billardsale, Bordtennis og Radio. 
Endvidere var der enkelte Stuer, hvor Officererne 
kunde opholde sig og modtage Besøg af V cnner og 
Bekendte. 
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Hvad der forøvrigt gik igon florc Steder, hvor vi 
aflJ.gde Dm,}'Jg, V,ff r,muu Kupeller, hvor en Præ.st kom 
engang imellem for at holde Andagt. Og saa har Vel
færdskontorerne fundet paa en særdeles formaalstJen
lig Maade at hjælpe Soldaterne med deres private 
Problemer. Kuntone111e hd.1 d.llSdt en J\tlæng<l.e K.v1n
dcr, der har meldt sig frivilligt til at hjælpe Sol
daterne. Det har nemlig vist sig, at 'rommyerne taler 
mere aabent ud til Kvinder om private Forhold. Disse 
frivillige Kvinder søger først at ordne Sagerne ved 
Samtaler med Soldaterne, eller sørger for at de bliver 
sendt hjem. Hvis <let er nødvendigt, sørger de for en 
Sagfører, og iØvrigt paatager de sig at ordne alt ved
rørende Soldaternes Forretninger eller private Fa
milieforhold. Kvinderne skal inden Ansættelsen gen
nemgaa en sær lig Uddannelse. 

Tyske Professorer underviser. 
- Velfærdskontorerne har lagt stor Vægt paa Un

dervisningsarbejdet, og Soldaterne kan komme til at 
lære praktisk taget alt, hvad de har Lyst til. I Ham
borg er der indrettet Skoler, hvor de unge Soldater, 
der hjemme har maattet afbryde deres Studier, kan 
fortsætte deres Læsning til Lærere og Jurister, og 
hvor der undervises i videnskabelige Retninger, lige
som Soldaterne kan lære at tegne og modellere. 

Universitetsbyen G0ttingen staar uskadt - det si
ges, at Englænderne skaanede den gamle By, fordi 
Tyskerne ikke bombede Oxford - og paa Universite
tet fortsætter de engelske Soldater deres Studier, idet 
de gaar til Forelæsninger baade hos engelske Pro
fessorer og hos Tyskere, der har Adgang til at under
vise Studenterne, hvis de vil. Tyskernes Fyndord fra 
Nazitiden om, at her gælder ingen Krav - alt skal 
gøres for Staten, er endnu opslaaet paa Tavler, men 
neden under har Englænderne tilføjet deres Valg
sprog ... 

Der mangler Lærere. 
- Det er karakteristisk, at en Del af Undervisnin

gen foregaar i Tjenestetiden, mens en Del finder Sted 
i Fritiden. Englænderne regner med, at Udgifterne til 
dette Velfærdsarbejde pr. Soldat kommer op paa, hvad 
en almindelig Arbejder tjener, og i Budgettet maa 
regnes med, at Soldaterne selv betaler for lidt af 
den udstrakte Service. Der er Undervisning fire Ti
mer om Ugen, deraf Halvdelen i Tjenestetiden, og i 

ovo 

Valget nf Fag er Hovedvægten lagt paa engelsk. Sam
fundslære. 

En af de største Vanskeligheder er Manglen paa 
Lærere, og selv om mange af de Indkaldte selv un
derviser, kniber det haardt. De menige, som under
viser, bliver forfremmet til Betalingsmænd 1netl stØ1Te 
LØn, men de faar ikke særlig Løn for deres Under
visning. 

Det er ogsaa en betydelig Del af Soldaterne, der 
gør Brug af Undervisningen - 60-80 Procent. Offi
c0.rerne er meget glade for Undervisningen, som de 
finder meget betydningsfuld. Deres Maal er - hvis 
en Soldat er sur eller uoplagt - at finde ud af, hvad 
der er i Vejen, og afhjælpe Manglen! De Ønsker, at 
Soldaten skal kunne leve lige saa frit og glad som 
den civile. 

Soldaterne i Selvvirksomhed. 
- Et Led i Underholdningen og Opdragelsen er 

Alverdens Blade, der staar til Soldaternes Raadighed, 
og udover den mere tvungne Undervisning har Mand
skabet Lejlighed til at dyrke en Mængde Fritidsinter
esser - ikke mindst Sport, der er et særligt Kapitel 
i den engelske Ungdomsopdragelse - endvidere for
skellige Arbejdsfag som SlØjd og Motorlære. Først 
og fremmest sørger man for at faa Soldaterne bragt 
i Selvvirksomhed. 

I Hamborg har Englænderne beslaglagt en Bygning, 
hvor der er indrettet en særlig Radiostation med spe
cielt Program for Soldaterne. Radioledelsen bruger 
ikke B. B. C.s Programmer, men sender et specielt 
Sammendrag af Tidens aktuelle Begivenheder med 
korte Reportager fra England, saa Soldaterne er fuldt 
orienteret om, hvad der sker. 

Soldaterne ma.a gifte sig med Tyskerne. 
- Hvad med Fraterniseringen? 
- Befalingsmændene svarede, da vi spurgte om det 

samme, at de har Opmærksomheden henvendt paa 
Problemet, men man anser det ikke for at være nær 
saa slemt, som mange vist tror. Man regner med, at 
6-8 Procent af Soldaterne nu godt maa tale med 
Befolkningen - og gifte sig med tyske Piger. Men 
det er afgjort forbudt at aflægge Besøg i Hjemmene. 
Om det fremdeles skal være saadan, vil Tiden vise. 

kpo. 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Krigsskolen »Karlberg« i Stockholm har fostret svenske Officersslægter siden 1792. En Uddannel
sesanstalt med Tr~ditioner, men ogsaa en Forsøgsanstalt. 

Af »Fol/, och Forsuar«s Redaktor, HARALD JACOBSEN 

Svensken er træg af Temperament, men bliver let 
ophidset«, skal Gustav Vasa have sagt om sit 

genstridige Folk, og der er meget rigtigt i denne 
Definition. Den svenske Folkekarakters specielle Sær
heder har ikke mindst Militærets Befalingsmænd faaet 
Lov at prØve sin Duelighed og Taalmodighed paa, 
naar det gjaldt at forvandle en Flok i Bund og Grund 
loyale, men vrantne og stikne svenske unge Menne
sker til en veltrænet, disciplineret og kampdygtig 
Hær. 

Kasernen og det militære Liv er nu en Gang en 
Verden for sig, hvormeget man end søger at tilpasse 
Levemaaden efter civile Vaner. Aarsagen er jo sim
pelthen den, at Militæruddannelsen tager Sigte paa 
at forvandle fredelige Medborgere til noget, som de 
i mange Henseender og med Rette finder unaturligt. 
Lad være, at den legale og rosværdige Hensigt er 
Selvforsvar - selve Formen for Selvforsvar er i 
Krigstid saadan, at det af og til kan være svært at 
opnaa den rette Entusiasme, naar det gælder at op
Øve sig til at føre Krig, som gaar ud paa at Ødelægge, 
sprænge, afbrænde og dræbe. 

Selv om Rekrutten akcepterer sit nye Arbejdsfelt, 
maa han dog overvinde en stærk psykologisk Mod
stand for at indpasse sig i det militære Fællesskab 
med dets specielle Disciplin. En Disciplin, som er 
haard, idet den er afpasset efter Krigens Krav og ikke 
efter Fredens. Men i Fredstid kan det være svært 
for den enkelte Værnepligtige at forstaa Betydningen 
af de mange Forholdsregler, som han tvinges til at 
maatte tage under Uddannelsen. Det militære System 
er i hele sin Struktur autokratisk, ikke demokratisk. 
Den i Demokrati opdragede Borger stiller af og til 
sig selv det SpØrgsmaal, om ikke den militære Disci-

plin kunde »demokratiseres«. Gang paa Gang blusser 
Diskussionen om den militære Disciplin op, stilner 
paany af for efter en Tid igen at tage Fart. Saadan 
har det i hvert Fald været i Sverige i de sidste Aar. 

Hvad er da Disciplin? Saa godt som ethvert Men
neske har sin egen Mening om Sagen fra den gammel
dags, militære Indstilling, som ganske enkelt siger, 
at »Disciplin, det er Disciplin<<, til den moderne Psy
kolog, som definerer Ordet med »at opretholde den 
Orden, som er fastsat for en vis Gruppe og som 
anses at ville tjene denne Gruppes Hensigter«. 
At disciplinere betyder ifØlge denne Opfattelse at bi
bringe Mennesker en vis Orden, at lære dem at op
træde paa en bestemt Maade. Veldisciplineret er den, 
der omhyggeligt iagttager den Orden, som gælder for 
den Gruppe, han tilhØrer. Udisciplineret er den, som 
viser mindre Omhyggelighed i samme Henseende. 
(Armeens Studierektor Erik Bjelfvenstam i Ny Mili
tar Tidsskrift Nr. 8/1945). Samme ~'orfatter frem
hæver, at der mange Steder i det civile Samfund 
kræves mindst lige saa streng Disciplin som i det 
militære: »Hvorledes forholder det sig i den Hen
seende f. Eks. ved det civile Flyvevæsen eller den 
civile SØfart eller paa et Sygehus? Lydighedskravet 
er utvivlsomt lige saa strengt. Militær Disciplin kræ
ver Punktlighed, men ingenlunde i hØjere Grad end 
en Skole, en J ernkme eller et industrielt Foretagende. 
Soldatens Bajonet skal være skinnende blank, Læ
gens Kniv skal ikke alene være blank, men ogsaa 
steril. Et Logi skal være rent og nydeligt. Hvad vilde 
vi sige, hvis ikke et Hotel eller et Sygehus stillede 
store Krav om Renlighed og Orden. Rekrutten maa 
maaske finde sig i, at hans Uniform efterses, inden 
han tager paa Orlov. Hvor mange Fabriksarbejdere 
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}>Den frie Krig« eller Partisankrig sætter S,1ldatens Selvvirksomhed paa den allerstørste Prøve. Smaa Grupper opererer paa egen 
Haand langt fra de høje Befalingsmænds vagtsomme Øjne, men udforer deres Opgaver uden at tøve. Her gælder det Disciplin 
i dybere Betydning - Selvdisciplin. Billede fra en svensk Manøvre ved den norske Grænse i Lapland. 

eller Forretningsmedhjælpere maa ikke lade sig un
derkaste en Kropsvisitation, inden de forlader deres 
Arbejde. 

Mange Rekrutter er dog ik:ke blevet klar over, at 
den militære Disciplin saaledes ik:ke er strengere end 
den, som raader paa mange Arbejdspladser. Men For
skellen er, at sit Arbejde har man i Reglen valgt af 
egen fri Vilje, og hver og en forstaar lettere, hvorfor 
Disciplin er nØdvendig. Med Undtagelse af Befalings
mænd, som har valgt at gaa Militærvejen, og som 
tager Disciplinen som en SelvfØlge, er Soldaterne 
tvungen til at aftjene deres Værnepligt. Det usynlige 
Middel, som ligger i den Økonomiske Magt og andre 
Faktorer eksisterer ikke i det militære, - her maa 
man gribe til drastiske og upopulære Foranstaltnin
ger, saasom Permissionsforbud, Arrest og andre Ube
hageligheder. 

Krigsuddannelsen er ens i alle Lande, følgelig har 
ogsaa den militære Disciplin i sine Grundlinier vist 
sig at være international. Men man maa dog tage 
Hensyn til de forskellige Folkekarakterer ligesom til 
Nationens politiske Styre. De haardhændede Metoder, 
som anvendtes f. Eks. i den :tyske Arme, skulde ikke 
kunne anvendes i England eller U. S. A. lige saa lidt 
som i Danmark, Sverige eller andre demokratiske 
Lande. Den militære Disciplin kan aldrig blive »de
mokratisk« i den Forstand, at en Afdeling selv kan 
diskutere og træffe en Beslutning, men i en anden 
og lige saa vigtig Henseende maa den blive det: Dis
ciplinen maa tage Hensyn til Soldatens Menneske
værd, den maa ikke berøve ham hans Selvagtelse, 
men skal tværtimod bidrage til at udvikle hans bedste 
Egenskaber. Disse Principper er blevet Retnings
linierne for de Maal, som er trukket for den svenske 
Armes disciplinære Bestemmelser. I en ledende Ar
tikel i det ovenfor nævnte svenske Militærblad Ny 
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Militar Tidsskrift fremføres fØlgende som Indledning 
til en Debat i et Disciplin-SpØrgsmaal: »Det er altsaa 
af Vigtighed at faa fastsat klare Linier vedrØrende 
visse almindelige Principper, der kan tjene til Støtte 
og Hjælp for dem, som skal omgaas den Flok, som 
kaldes svenske Værnepligtige, og som ikke altid er 
lige lette at have med at gøre. Dette er selve det 
svenske Folk med alle dets nationale Særpræg, dets 
Indstilling og Sædvaner. Det gælder altsaa paa den 
ene Side at staa Vagt om Disciplinens Grundregler, 
saadan som de har været gyldige al Tid (fra den 
romerske Legion til den rØde Arme) og paa den 
anden Side tage tilbØrlig Hensyn til de svenske For
hold og anvende Disciplinens Principper paa en saa
dan Maade, at de virkelig vinder Fodfæste og faar 
Slagkraft. For os gælder det ikke at efterabe tysk, 
britisk eller russisk Disciplin, men at skabe en svensk 
Disciplin af samme Smidighed som det svenske Staal. 
Derigennem kan man være i Stand til at tillempe 
Principperne noget anderledes efter en Gruppe fra 
Nordsverige og en Gruppe Værnepligtige fra SOder 
i Stockholm«. 

Erfaringerne har vist, at en svensk Trop lyder en 
Befalingsmand, som de har Tillid til uden Hensyn til, 
om den ser nogen Mening med de vedtagne Forholds
regler. Under disse Forudsætninger forsvinder de 
smaa Irritationsproblemer, og man samles for at naa 
det fælles Maal. »Streng, men retfærdig« er en 
god Regel for svensk Karakter, men Strengheden maa 
vel at mærke ik:ke forveksles med Brutalitet og I-Io
venhed - da reagerer Svenskeren ubØnhØrligt. 

»Det turde være manges Erfaring<<, skriver en ung 
svensk Officer, Kaptajn Sven W. Erhardt, »at netop 
den Hanrdhod, der er Tulc om, i dette Tilfælde gan□kc 

særlig tiltaler vor svenske Soldat. Han befinder sig 
vel med strenge, dygtige Chefer. Han finder da nogen 



Mening med ait Soldnterliv. Demokratisk Diaciplin 
er for saadanne Soldater intet Slagord. Men Hoven
hed, Vigtighed, Brutalitet og Opblæsthed og andre 
Udslag af menneskelig Svaghed har Svenskeren i 
A1mindP.1ighP.ci svært VP.d at forlif!P. sig- mf'ci til Trorls 
for, at netop saadanne Egenskaber ikke er fremmede 
for ham selv. Naar saadanne Egenskaber forekommer 
i det militære Liv, reagerer han imidlertid med fuld 
Ret voldsomt - thi hvor bØr man kunne kræve mere 
Selvdisciplin end hos de militære Chefer?<< 

Krigslukt er et svensk Ord for Dlsclplln. Et gam
melt Ord, som gengiver noget af tidligere Tiders 
haarde Aand i Hær og Flaade. Første Kapitel i svensk 
Arme's Tjenestereglement handler om Krigstukt. 
Nogle Citater. fra Reglementet kan tjene til at illu
strere, hvorledes det efter svensk Opfattelse er hen
sigtsmæssigt at anvende den militære Disciplin. 

God Krigstukt er den første Betingelse for, at Hæ
ren kan udfylde sin Opgave: at værne Fædrelandet. 
Krigstukten fordrer af hver Soldat Lydighed og Pligt_ 
opfyldelse, godt Kammeratskab og hæderlig Vandel, 
Viljekraft, Mod, Udholdenhed og Snarraadighed samt 
Forstnaclscn af NØdvendigheden af al untlerortlue ::.ig 
det fælles bedste<<. 

Er dette forøvrigt ikke god Definition paa Disci
plin: at underordne sig det fælles bedste. 

Lydighed er Grundlaget for god Krigstukt, hedder 
det videre i Paragraffen om »Soldatens Pligter<<. 
Om den moderne Krigs specielle Krav erindres man, 
naar der tales om, at »en Soldat skal, naar han paa 
Grund af uforudsete Omstændigheder eller andet ikke 
kan fØlge en Ordre eller Instruktion, og han ikke er 
i Stand til at indhente Oplysning om, hvorledes han 
skal forholde sig, handle paa eget Ansvar efter de 
ændrede Omstændigheder og snarest afgive Rapport 
derom. En Soldat skal dernæst ved pludselige Angreb 
mod Landet eller ved andre tvingende Omstændig
heder, hvis en Befaling udebliver, handle paa eget 
Ansvar og gøre Modstand mod Fjenden i enhver Si
tuation.« 

Her møder vi altsaa den moderne Krigs specielle 
Krav - den faste Disciplin, og Fællesskabet maa ikke 
dræbe det personlige Initiativ. Grundlaget for dette 
er Tillid mellem Befalingsmænd og Mandskab. Det er 
derfor af Interesse at studere de Regler, som gælder 
for den militære Chefs Optræden: 

Chefen er ansvarlig for sin Afdelings »Krigstukt« 
og Krigsduelighed. Det skal være ham en bydende 
Pligt at fremme Hærens Hæder og Anseelse. 

En Chef skal fremsætte sine Befalinger med Kraft 
og Fasthed, vise Mod, Retfærdighed og Velvilje. Han 
maa ikke unddrage sig det Ansvar, som hans over
ordnede Stilling medfører. Naar han ikke er i Stand 
til at faa Forbindelse med højere Overordnede, skal 
han paa eget Initiativ og Ansvar handle i Ledelsens 
Aand. 

Chefen skal, inden han afgiver en Befaling, under
søge om den er hensigtsmæssig og mulig at udføre. 
Han skal fastholde en given Befaling og overvaage 
dens Iværksættelse. 

* 

Større militært Opbud kræver Disciplin og Præcision. Billedet 
viser svensk Infanteri under en Parade i Stockholm. 

Rcttclac og Kritik 3kal frcmaættcs pnn en saadnn 
Maade, at den Skyldiges Værdighed og Anseelse 
ikke nedsættes. 

• 

Chefen skal bestræbe sig paa hos sine Undergivne 
at vedligeholde den rette Indstilling overfor Hæren og 
et godt Kammeratskab samt oplære dem til uden Be
tænkning at gøre deres Indsats overfor Fædrelandet. 
Han skal søge at styrke sine Undergivnes Pligttro
skab og Hædersfølelse, vække og vedligeholde deres 
Evne og Vilje til at handle selvstændigt, uden Per
sons Anseelse anerkende Dygtighed, modarbejde Li
gegyldighed, ved Raad og Klarlæggelse forebygge 
Ubetænksomhed og Misgreb samt søge at undgaa alt, 
der kan forringe den Agtelse, som tilkommer en 
Soldat. 

Chefen skal blandt sine Underordnede fremme en 
enkel, sparsom, nøgtern og sund Levevis. 

En Chef skal sørge for, at der sker de Underord
nede deres Ret og i det hele tage sig af dem. Han 
skal forvisse sig om, at der bliver handlet rigtigt mod 
tlem. 

En Chef skal ved sin Optræden være et godt Eks
empel for Mandskabet. Han skal optræde værdigt 
og taktfuldt overfor Soldaterne og søge at vinde deres 
Fortrolighed og Agtelse. 

En Chef skal, i den Udstrækning Omstændighederne 
tillader det, søge at blive klar over enhver af hans 
Underordnedes Dygtighed og Brugbarhed i Tjenesten, 
samt hans særlige Forhold. 

Saadan lyder altsaa nogle Afsnit af det svenske 
Tjenestereglement. Som man ser, bygger det paa 
Hensyn til Individet og Agtelse for hans Menneske
værd. Er dette nu blot en from Ønskeliste, eller dæk
ker Beskrivelsen Virkeligheden? 



Livet i Felten kræve\· en anden Slags Disciplin end paa 
Kasernegaarden. Jernbanetransport af svenske 'l.'ropper Som

meren 1941. 

Det være langt fra os at udmale Forholdene som 
ideelle. Der er fremsat mange Klager, og MO (militie 
ombudsmannen, Rigsdagens juridiske Tillidsmand, 
som varetager de Værnepligtiges Interesser overfcir 
Befalingsmændene) leverer hvert Aar en ret stor 
Bunke Anklager, Fejl og Overgreb fra Befalings
mændenes Side. Ogsaa indenfor Befalingsmænd fin
des der mange Slags Mennesker, og man kan ikke for
lange, at alle skal være saadanne Idealer af Karakter 
og saadanne Pædagoger som Tjenestereglementet sø
ger at oplære dem til. Adskillig Konservatisme og 
Modvilje mod »Nye Ideer« findes vel endnu paa sine 
Steder, og det kan heller ikke forhindre, at Personer, 
som ikke er saa egnede for Professionen, af og til 
opnaar en overordnet Stilling. Men de Værnepligtige 
hØrer paa den anden Side langtfra altid til Guds bed
ste Børn, og det er sjældent, Fejlen kun er paa den 
ene Side, naar to skændes. Alt i alt kan man sige, at 
Forholdet mellem Befalingsmænd og Mandskab - og 
dermed Disciplinen - er udmærket i den s_venske 
Arme, hvilket klart fremgik af en Gallupundersøgelse, 
som blev foretaget for nogen Tid siden. 

Dette gode Forhold er opnaaet paa Grund af god 
Rekruttering til de forskellige Militærgrupper, fordi 
Cheferne har tilpasset sig det moderne demokratiske 
Fællesskab og ikke mindst gennem Beredskabstjene
sten, som afslørede V ærdi!Øsheden i mange af de 
gamle Former og bragte Befalingsmænd og Mand
skab i direkte, menneskelig Kontakt med hinanden. 
Disciplinen har aldrig været bedre end under de 

Carl M. Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 
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skæbnesvangre Dage i Foraarct 1940, da Faren var 
overhængende, og alle blev klar over, at »de var i 
samme Band«. Men <l0.t mmrkcliRe er, at Disciplinen 
holdt ogsaa under de fØlgende Aars krævende, be
givenhedsløse Venten ved Grænserne. Den Arme, som 
i 1945 stod ved Sveriges Grænser, var ikke blot dob
belt saa stærk i materiel Henseende som Forsvars
magten i 1940, den var tillige i SpØrgsmaalet orn 
Disciplin og Stridsmoral af hØj Standard. 

Men Debatten om den militære Disciplin fortsætter 
alligevel sporadisk. SpØrgsmaalet om Hilsepligten, 
som for et Par Aar siden blæstes op til et stort Slag
nwnmer, hØrer man nu ikke meget mere om, siden 
der blev indført en Reform, som indskrænker den 
obligatoriske Hilsen under Tjenesten, men bibeholder 
den udenfor Tjenesten. - Fra militær Side hævdes 
Hilsepligtens disciplinære Betydning, hvilket den ci
vile Opinion imidlertid har svært ved at akceptere. 
Det har været foreslaaet, at »Pligten« til at hilse af 
psykologiske Grunde skulde udveksles med »Retten 
til« at hilse paa Befalingsmænd, og det er muligt, 
at SpØrgsmaalet bliver aktuelt igen i denne Form. 
Siden Dcrcdskabstjene~ten med de mcmge InU.h.d.1-
delser af ældre Aargange ophørte, har dette SpØrgs
maal imidlertid tabt meget af sin Aktualitet. Derimod 
efterlyses paa sine Steder en friere Tone og bedre 
Kontakt mellem Officererne og de Menige. Det hæv
des, at en saadan Udvikling skulde styrke Tilliden 
til Officererne yderligere og derigennem gØre Tjene
sten ikke blot behageligere, men ogsaa mere effektiv. 
Man bØr imidlertid ikke fortie, at Udviklingen alle
rede er naaet ret langt i den Retning. Ikke mindst 
de aktive Officerers Samarbejde med Hjemmeværnet 
har virket fremmende. Den Værnepligtige og Hjem
meværnsmanden er for den moderne Officer ikke 
kun et sjælløst Nummer, men et tænkende Indi
vid, som i de allerfleste Tilfælde gør sit bedste, hvis 
han bliver behandlet med Agtelse og lærer at for
staa, at hans Job er nødvendigt, selv om det ikke er 
lige morsomt. Harald Jacobsen. 

Den moderne Krig kræver gode Evner, men ogsaa særligt 
Initiativ, Mod og Snarraadighed. Øvelse i Gadekampe i Stock

holm 1944. 



A ngrebet paa Hir0shima clPn 6 August 1945 hP
tegnede et Vendepunkt i Krigshistorien - Na

turens inderste Kræfter, Bindingsenergien i Atomet 
- blev under Menneskets Kontrol sluppet lØs, og 
foraarsagede en Storm af Rædsel, hvor den ramte -
og - ikke mindst - en underlig ubevidst, utryg 
Følelse over hele den civiliserede Verden. Krigen 
havde fØrt meget ondt med sig og vist os Vaaben, 
som vi ikke fØr havde kendt, men det, der skete nu, 
løftede en Flig af Sløret for en ny Tid og lod os ane, 
at den Krig, der evt. vilde følge, maatte blive ufatte
lig i sin Rædsel. 

Det var i Januar 1939, at Amerik:anerne for fØrste 
Gang blev klare over, at den nye Kraftkilde kunde 
tages i Krigens Tjeneste. I 1942 gik man fra Under
søgelsens til Konstruktionens Stadie, og i Begyndelsen 
af Aaret 1944 sattes den egentlige Fabrikation i Gang. 

Atombombens Mærkedage siden da blev 16. Juli 
1945, da det nye Vaaben for fØrste Gang stod sin 
Prøve ved Forsøgene i New Mexikos Ørkener, der
efter fulgte Hiroshima 6. August 1945 og Nagasaki 
9. August 1945 - og derved var Bolden givet op for 
Verdens videre Spil med dette uhyggelige Vaaben. 

Hemmeligheden var fantastisk bevaret, men det er 
et stort SpØrgsmaal, om DØlgsmaalet i Praksis har 
været noget videre værd, thi der er ikke Tvivl om, 
at mange Atomvidenskabsmænd med tilstrækkelig 
Kapital i Ryggen er i Stand til at gøre Amerika Kun
sten efter. Omkostningerne i dette Spil er af under
ordnet Betydning, og Atombombefabriker findes sik
kert i.dag andre Steder end i Amerika. Lad inter
nationale Vedtægter forbyde dens Konstruktion, og 
Anvendelse - det bliver dog aldrig andet end Papir! 

Under denne Synsvinkel maa man idag - godt et 
Aar efter Hiroshima - se Amerikas storstilede For
sØg ved Bikini. En enestaaende, verdensomspændende 
Reklamekampagne viste Verden, at Amerika laa i 
Teten - dels var det en Beroligelse for den ameri
kanske Opinion, og endnu mere en magtfuld Demon
stration for Omverdenen. 

Røgsøjlen efter den første Atombombe ved Bikini. 



Solopgang? Nej. Atombombeeksplosionen som den blev opfattet af et elektrisk Kamera mange Kilometer fra Eksplosionsstedet 

Man maa dog ikke tage det som Reklame alene -
ud fra den sande Betragtning at »det bedste Værn 
om Freden er et skarptslebet Sværd« - er det ganske 
nødvendigt at faa praktiske Resultater frem. Flaade
stormagterne England og Amerika maa vide, hvor
ledes Atombomben virker mod den i alle Fald hid
tidige Livsnerve i deres Værn. Der maa indføres en 
Atomtaktik og en Atomstrategi! »Bikini<< - kranset af 
palmeklædte Kyster og azurblaat Hav blev udset til 
Skueplads for Krigshistoriens største Forsøg. Øens 
Befolkning, godt halvandethundrede Sjæle, blev eva
kueret til nærliggende Øer, og Viceadmiral Blandy, 
Skuespillets Chefinstruktør, havde hermed Scenen 
rede til de enorme Forberedelser, der nØdvendigvis 
maatte træffes. 

Ingen kunde selvsagt opholde sig paa Øen under 
selve Eksplosionen - og forøvrigt heller ikke i lang 
Tid efter paa Grund 
af Aktiviteten fra den 

20.000 m 

to.ooo m 

Utal af velbeskyttede Maaleinstrumenter - dels i 
Bunkers, og dels monteret paa hØje Staaltaarne, saa
ledes at alle Maalemuligheder og Synsvinkler blev 
dækket ind. 

I Lagunen udfor Bikini opankredes den dØdsdØmte 
Flaade, bestaaende dels af udrangerede amerikanske 
Krigsfartøjer, og dels af Bytte fra den tyske og ja
panske Flaade. Hangarskibene »Saratoga« og »Inde
pendence«, Krydserne »Pensacola«, den japanske 
»Saaka« samt Slagskibene »New Y 01·k«, »N agato« og 
»Prins Eugen« var saaledes blandt de indbudte til 
dette exclusive Selskab. Herudover var alle tænkelige 
Krigsskibstyper repræsenterede, f. Eks. Undervands
baade, Landgangsbaade, Destroyere, Transportskibe 
o. m. a., saaledes at der var Mulighed for virkelig at 
faa et Billede af Bombens Virkning paa alle Ma
terieltyper. 

b-10MIN. 

3 fvfiN 

uhyre Mængde af radio
aktivt Stof, der vilde 
blive spredt overalt. 
Eksplosionens forskelli
ge Faser maatte derfor 
registreres af automati
ske Maaleinstrumenter 
af alle mulige Arter, 
samt gennem Lydopta
gelser og Fjernsyn fra 
fuldautomatiske Statio_ 
ner ,føres til de forskel
lige Kommando- og 
Maalesk.ibe, som paa 
lang Afstand dirigerede 
Forsøgets Gang. Over
nlt paa Bikini og nær• 
liggende Smaaøer blev 
der derfor installeret et 

Spræn9pvnif t 

Hertil kommeri at der 
ombord paa Skibene 
var alt Tilbehør samt 
en udsØgt Samling 
Krigsmateriel, saasom 
Tanks, Flyvemaskiner, 
Kampvogne, Automobi
ler, Kanoner af enhver 
Art samt endelig almin
delig Enkeltmandsud
rustning og FØdevarer. 
Alt dette er selvsagt 
nødvendigt for at have 
Mulighed for at under
søge de kraftige Straa
lers Indvirken paa Ma
teriellet, for herefter at 
udfinde passende Be
skyttelsesmidler der
imod. Mennesker maat
te man desværre af-
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. o;fa::i fra ::it hav<" omhor<i, ~0lv om H11nrlrC"rkT nf 
Straffefanger og Eventyrere meldte sig frivilligt 
bOlll For::.øg~objekter, men :for LI.og at skabe sig et 
nogenlunde Billede af Bombens og ikke mindst dens 
fm JH()dr.>rlr.'- Jnfh-'1 vf1 knlngr.'-1 !i Tndfl:y dr.'-l!ir.'- p~1~1 lr.>v,.,.ndr.> 
Væsener, og ganske særligt paa Skibsbesætninger, som 
jo i alle FalU paa større BaaU.e er ret velbeskyttede 
mod anden Vaabenvirkning, blev Faar, Geder, Svin, 
Rotter og Mus anbragt overalt paa Fyrpladsen, Kom
mandobroer, Kanontaarne - kort sagt alle Steder, 
hvor cllcm Mcnnc□kct under Kamp havde Funk 
tioner at udfØre. Som bekendt rejste der sig en Storm 
af Harme i Dyrebeskyttelsesforeninger Verden over, 
og helt i Overensstemmelse med vore Følelser over
for Dyrene er det maaske nok heller ikke at bruge 
dem paa denne Maade, men paa den anden Side maa 
man huske paa, at kan Virkningen mod disse Dyr 
tjene til at give Retningslinier for Beskyttelsesforan
staltninger mod Mennesker, vil dette relativt ringe 
Offer maaske bidrage til at redde Titusinder af Men
neskeliv under en kommende Storkrig! 

Fjernstyrede Flyvemaskiner indrettes til at flyve 
gennem Atom.skyen umiddelbart efter Eksplosionen 
for straks at foretage Fotograferinger og Maalinger. 

Hele dette umaadelige Sceneri, der har krævet 
Maaneders Forberedelse og har kostet umaadelige 
Summer - der har alene af Mandskab været indsat 
35.000 Mand! - udspilledes i LØbet af faa Sekunder, 
og hvad blev saa Resultatet? 

Vigtigst af alt er vel de amerikanske Eksperters 
Øjeblikkelige Svar: »Atombomben overflØdiggØr paa 
ingen Maade Flaader og Hæ1·e eller de almindeligt 
kendte Vaaben.« 

Den fØrste Bombe, der eksploderede over Vand
overfladen sænkede ca. 5 Skibe - en let Krydser, 
et Par Torpedojagere samt to store Transportskibe 
og anstiftede Brande paa ca. 15 Skibe, et Fænomen, 
som maa tillægges den enorme Varmeudstraaling, der 
er saa karakteristisk for Atombombeeksplosioner. U
Baadene viste sig at være delvis beskyttede af Van-

ilf-'t, ickf- r1<' <'T ~lnppC"t. mC"f{C"t lrt frn J.ilrnplonionrm . 
Den tyske Lommeslagkrydser »Prins Eugen«, der 
1enl kvalitativt laa i Topklasscn, viste gig at mod
staa Eksplosionen bedst, hvad der sikkert rent kon
ff.l.111Jdh1 ( k~m ghw vi'f11r.> Fingr.'-J!)l'ij T dt-'f lwJ.,. l~lgr.>t 
var Forsøgets store Overraskelse den Modstandskraft 
U.e store Slagskibe havU.e overfor Atombomben, idet 
det viste sig, at de svært pansrede Skibe kun van
skeligt beskadigedes, medmindre der indtraf Træffere 
under Vandlinien. Med Hensyn til radioaktive Efter
virkninger foreligger der endnu intet offioiclt, men 
efter Avisreferater at dØmme lader det til, at man 
ret hurtigt efter Eksplosionen har kunnet gaa ind i 
Lagunen og paabegynde Slukningsarbejdet paa de 
brændende Baade. Formodentlig fØrst efter nogen 
Tids Forløb kan der ventes noget offentliggjort om 
de egentlige radioaktive Virkninger. 

Den 24. Juli præcis Kl. 23,45 dansk Sommertid 
fulgte den næste Atombombeeksplosion i Bikinila
gunen, denne Gang ca. 10 m under Vandets Over
flade. De rent ydre Effekter afveg ikke fra, hvad 
man ellers kender ved store Undervandseksplosioner, 
bortset fra at Forholdene her var multipliceret mange 
Gange op. En kæmpemæssig VandsØjle, mindst 3000 
m hØj og omkring 700 m tyk skØd op fra Lagunen, 
og den enorme Varme forvandlede den til en flam
mende Heksekedel, saaledes at det endnu over 10 Mi
nutter efter Eksplosionen var umuligt at se noget 
som helst inde over Maalomraadet. Beretningerne 
synes at være enige om, at denne Undervandseks
plosions Virkninger var væsentlig voldsommere end 
den foregaaende Bombes. Det gamle Slagskib »Ar
kansas« var saaledes helt forsvundet, medens » Inde
pendence<<, »New York« og »Saratoga<< havde faaet 
alvorlig Slagside. Endnu flere Baade er sunket, og 
denne Gang lader det til, at ogsaa Undervandsbaadene 
er blevet haardt skadede. Denne Gang er der ikke 
Tvivl, at Radioaktiviteten har spillet en væsentlig 
større Rolle end ved den foregaaende Bombe, fØrst og 
fremmest paa Grund af de enorme Vandmængder, 

Atombombe
eksplosionea 
set fra et 
amerikansk 
Krigsskib 



Saa fredeligt og smukt saa der ud paa Bikini~Øen -
før Atombomberne. 
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Saaledes udstyret var det Personel, der forcerede 
de radioaktive Eftervirkninger af Atombomberne, 
for at undersøge Bombestederne. 
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som har været i direkte l!'orb!ndelse med den radio
aktive »Eksplosionssky«, og som derefter er sprøjtet 
md over Omgivelserne langt omkrmg. 

Meget tyder saaledes paa, at Atombomben, i alt 
l!"ald ovc1.f01 IjcndL11gc l!'foadcc11hcdc1, ::ikal anvendes 
som Undervandsbombe, men IØr der foreligger njZSjere 
Oplysninger, er det selvfØlgelig for tidligt at drage 
sikre Slutninger. 

Der er senere planlagt en Dybvandseksplosion, men 
der er vel ingl:'n paavisl:'lig Grund til at ontogc-, at 
denne skulde give overraskende Resultater, idet den 
store Vandmasse vel næppe vil fremkalde st,Ørre Un
dervandsstØdvirkning, end Tilfældet var for den paa 
lavere Vand eksploderende Bombe. 

Grundstrukturen i Hære, Flaader og Vaaben vil 
Atombomben saaledes næppe ændre, men der er efter 
min Mening den alvorligste Anledning til at advare 
mod at bagatellisere Begivenhederne i Stillehavet, 
idet de faa Resultater, der alt i alt foreligger om 
Atombomben, tilstrækkeligt vidner om dets frygte
lige Egenskaber. Det maa fremdeles staa fast1 at dens 
Udnyttelse i en fremtidig Krig aabner de grufuldeste 
Perspektiver, og det gØr det til en endnu større For
bzydelse end nogensinde fØr at styrte Verden ud i 
Konflikter, der ikke lader sig !Øse ad fredelig Vej. 



OLDATER TIL SØS 

De fleste Soldater, der kommer til Esbjerg, kan 
litle Byen, og det e1 egentlig meget fo1·:slaaeligl. 

Folk er saa flinke herovre i Vesterhavsbyen, og· vi er, 
om vi saa maa sige, næsten populære, og det er min
sandten »en helt ny Fornemmelse« ... 

Sidder man en Dag i Anlægget og nyder Solen og 
sludrer lidt, kan det godt hænde, at en forbipasserende 
kommer hen til os og forsøder vor Tilværelse med en 
Pakke Cigaretter el. lign., for det meste engelske Ci
garetter, for dem findes der som bekendt en Del af 
i Esbjerg. - Saadan gaar det altsaa til herovre, og 
det er jo slet ikke saa daarligt. 

Det, der skulde fortælles om her, drejer sig imid
lertid hverken om Cigaretter eller Dasen i Anlægget, 
men om en anden Maade, hvorpaa de gæve Esbjerg
gensere har vist, at de gerne vil være med til at gøre 
Soldaternes Tilværelse morsom og interessant. 

Lørdag den 13. Juli var ikke færre end ca. 250 af 
Esbjerg Garnisons Soldater, saavel Befalingsmænd 
som menige fra 14. Artilleriafdeling og 13. Bataillon1 

til SØs i Vesterhavet i de store Fiskekuttere. K. F. U. 
M.s Soldaterhjem havde faaet Tanken om at vise Ve
sterhavsfiskeriet i Praksis for Soldaterne, og da Ideen 
blev forelagt for Fiskerne, stillede de straks de nØd~ 
vendige Fartøjer til Raadighed. 

Nogle af Soldaterne havde maaske næret Betænke
ligheder ved at komme ud paa Vesterhavet, der jo 
ikke altid viser sig fra sin behagelige Side, men der 
var ingen Grund til at være nervøs for SØsyge og lig
nende ubehagelige Ting, for Vesterhavet laa blankt 
som et Spejl under hele Turen, og der var ikke en 
Sky paa Himlen. 

De kraftige Motorer i de seks store Fiskekuttere 
hrat;te i T ,pibet af et Par Timer ~Marineinfanteristerne 
og -artilleristerne« derud, hvor man ikke kan se Land 
nogen Steder. Det var noget helt nyt for mange og 
som Oplevelse egentlig ganske spændende, syntes 
Landkrabberne. 

Paa Turen derud spistes Klemmerne fra Kostfor
plejningen, og Sodavandsfabrikken »Jyden« havde 
leveret gratis Sodavand til Maden. 

Den stegende Varme blev bekæmpet paa forskellig 

250 af Esbjerg Garnisons Soldater med 
VesterhavsHskerne paa Havet. 
Af Menig 24 45 Marcussen, 13. Bat!. 

Maade. Mange smed Uniformen, hoppede i Vandet, 
tog Solbad, spiste Is etc., og for dem, der ikke kunde 
tage sig sammen til at hoppe i, eller som havde faaet 
for mange Forordninger og Bestemmelser banket ind 
i Hovedet til at ville vise sig med kun den nederste 
Halvdel af Uniformen paa, arrangeredes der et rask 
lille SØslag mellem et Par af Kutterne. Vaabnene var 
de kraftige Vandspr,Øjter, _der bruges til at spule Dæk
ket med, og naar de humørfyldte KutterfØrere, der 
var vældigt med paa SpØgen, styrede Skibene tæt op 
ad hinanden, gik »Skytterne« i Aktivitet og bestrøg 
de fjendtlige Skibe paa det voldsomste ... 

En 7-8 sømil fra Land begyndte en af Kutterne 
at sætte Snurrevoddet ud, og da det skulde hales ind, 
lagde de andre Kuttere sig tæt op ad den fiskende, 
hvorefter alle strømmede om Bord i denne for at se, 
hvordan det gik til. 

Det tager imidlertid ret lang Tid at hale to Liner 
Tovværk paa 1500 Meter ind, selv med de moderne 
Grejer, Fiskerne benytter sig af nu, og det var vist 
lidt trættende for en Løjtnant og en Sergent, der paa 
Grund af Qen voldsomme Trængsel var kravlet helt 
op i Kutterens Mastetop for at se bedre, men endelig 
kom dog Voddet op med sin Fangst efter den 1½ km 
lange Tur hen over Havbunden. Det var virkelig helt 
spændende. Nettet vrimlede med RØdspætter, Kuller, 
Villing, søstjerner, Eremitkrebs og mange andre un
dersØiske Uhyrer med fine Navne. - Selve Nytte~ 
fangsten, Rødspætterne, var ikke særlig stor. I alle 
Tilfælde kunde den kun betale en Brøkdel af de Ud 
gifter, Fiskerne havde haft af Turen, men paa denne 
Aarstid fisker man heller ikke saa nær ved Land, 
naar man skal have noget ud af det. Vi fik imidlertid 
at se, hvordan det foregaar, og det var ogsaa yderst 
interessant. 

Ved 22-Tiden var Kutterne igen i Havn, og fØr man 
lagde til, udbragtes der paa hver Baad et kraftigt 
trefoldigt Hurra for de gæve Skippere. 
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FRIHED 
skal 
VÆRGES 

En af Scenerne fra det Store Friluftsspil. 

Gavle er kun en lille Lens-Hovedstad paa ca. 40.000 
Indbyggere, men Røgfanerne fra de store Fa

brikker bulner sort mod dens blaa Himmel og dens 
500 Aars Jubilæumsudstilling har i Sommer været be
søgt af 800.000 Mennesker. 

Mellem smeldende, svenske Flag laa dens smukke 
Pavilloner med Udstillinger af alt, hvad det rige Sve
rige producerer, fra ,Staal over Tekstil til Træarbej
der. For Enden af Hovedgaden Iaa en stor Pavillon 
for Arbejderbeskyttelse, og det er karakteristisk for 
Aanden i Sverige, at Bygningen bar baade den svenske 
Arbejdsgiverforenings og Fagforeningernes Navne
træk. Det var lige saa karakteristisk for svensk Men
talitet, at der som et naturligt Led i Udstillingen ind
gik et Terræn, hvor det svenske Forsvar viste sit Ar
bejde og at Udstillingens 2 sidste Dage stod i For
svarets Tegn. 

Selve Forsvars-Udstillingen bestod af 3 Pavilloner 
for henholdsvis Hær, Flaade og Luftvaaben. Der vi
stes her Uddannelse, Materiel m.m., og foran Pavil
lonerne var i fri Luft udstillet Kanoner og andet 
svært Materiel. Over alt dette ragede manende en 
V.2 Bombes Spids mod Himlen. - Endelig havde 
Hjemmeværn, Lotter, RØde-Kors og en lang Række 
frivillige Foreninger, der tjener Forsvaret, andre Pa
villoner vis a vis det regulære Værns. 

Paa de omtalte 2 Fo1·svarsdage - en Lørdag og en 
søndag - hvormed Gavle-Udstilling sluttede, gaves 
der i Forevisnings-Ringen desuden en Række militære 
Opvisninger, som om søndagen overværedes af mel
lem 20 og 25.000 Mennesker. 

'De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 
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Blandt andet gik Kystartilleriets svære Kanoner i 
Stilling, og der vistes i Enkeltheder Kamp mellem en 
Deling Infanteri og Pansertropper, - alt omhyggeligt 
forklaret i Mikrofonen af Kaptajn GOsta Frykmann. 
Desuden vistes f. Eks. Hærens Hunde, der bragte 
Hjælp til saarede, fØrte Ammunition frem paa smaa 
Slæder, lØb med Meldinger og deltog i Bevogtning 
mod Sabotage. Disse veldresserede og kloge Dyrs 
Dressur blev endelig vist i en lang Række Øvelser, 
hvorunder de 2 sidste Hunde i en fri Konkurrence 
sprang over et Plankeværk paa 2,35 m. Hvem der 
var bedst af dem, blev ikke opklaret, for der var 
ikke flere Brædder til at gøre Plankeværket hØjere 
med. 

Og tilsidst kom saa Panservaabnets Motorcyklister! 
De gav samme Opvisning, som fik den berømte ame
rikanske Pansergeneral Patton til at udbryde, at han 
aldrig havde set noget lignende; og Bifaldet drØnede 
omkring dem, da de tilsidst brusede frem, staaende i 
Sadlen og skydende med deres Geværer, velsigtede 
Skud til alle Sider. 

Forsvarsdagens Højdepunkt blev dog maaske det 
store Festspil, der illustrerede Sveriges Frihedskamp 
gennem Aarhundreder. Fri for al falsk Patos og Fø
leri, understregende, at Sverige ikke gik i Krig for 
Krigens eller Erobringers Skyld, men for at værne 
selve Gundlaget for sin Eksistens, Friheden, greb dette 
Festspil ikke alene ved sin dybt menneskelige Under
tone, men ogsaa ved den Ramme af Symboler paa 
enig svensk Forsvarsfront, der var lagt om det. 

.Bryggel'iet STJERNEN * Øl og J>ti11era/va11d, 



Scenen flankeredes enkelL af 2 nøgne 3Øjler, t.ler 
lyste hvidt mod den blaa Himmel og (om Aflencn) 1 

ProjP.ktørernes Lys. Den indrammedes paa begge Si
der af en Skov af røde Fagforeningsfaner, baaret af 
kraftige Arbejdernæver. Og til begge Sider for disse 
stod 1gcn ytlcrl1gcre 2 E'uncborgc ut svenske }'aner, 
baaret af unge Soldater. ]'ra Scenen førte endelig en 
bred Trappe ned mod Tilskuerpladsen, og ind paa 
denne Trappe marcherede, hver Gang der skulde fo
retages Sceneforandring, de 2 Faneborge, skjulende 
Scenen med derea vujcnde Funcr. (Se Billedet.) 

Selve Spillet startede med, at fjendtlige Fald
skærmstropper blev kastet ned (fortræffeligt illuderet 
ved, at lavtgaaende Flyvemaskiner udkastede en Sky 
af Faldskærme). Paa og uden om Scenen greb der
efter Hjemmeværnet ind, og tilsidst knuste regulære 
Tropper Angriberen, med Kanoner, Maskingeværer, 
Haandgranater og under en realistisk Nærkamp, der 
sikkert har kostet adskillige Flænger og forstuvede 
Led. 

Dette var imidlertid kun et, ganske vist overordent
ligt virkningsfuldt Forspil, der skulde vise den Aand, 

CHERRY 
HEERING 

/' 

DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY 

HEMPEL'S SKIBSFARVER 
OVERALT 

Jer JJe.sjæle1 3ve1ige i Ddg og Je MiU.ler, tler staar 
bag den. 8encrc tullc::1 ikke et Ord. om <l.i::mc 'l'mg. 
Tableauer viste Episoder fra Sveriges Frihedskamp 
fra en Oldtidskonge, der lØftet paa Skjolde sværger 
at ville værne Friheden, over Gustav V asa, Gustav 
Adolf, Uustav 111 Ul Uene1,al VOppeln.s sto1c Tale Ul• 
Soldaterne, da Finland afgørende var tabt for Sve
rige. • Gan hjem, sagde han. Byg Fredens Sverige i 
ærligt Arbejde, men hold jer rede til stadigt at for
svare jeres ældgamle Frihed. 

Og unn. Mcdenu Faneborgene blev (;luttet, Fngfor 
enmgernes røde og Nat10nens blaa-gule 1 een bøl
gende, tæt Front, og medens »Feltartisten« Ann>a Lin
dahl, i sin Uniform lod manende Ord klinge ud over 
de tavse Tusinder, marcherede det Sverige frem, der 
vel er et Forsvar værd: Arbejdets Sverige med Sme
dene i Spidsen, Idrættens Sverige, blandt andet med 
rØde Kanoer hØjt til Vejrs paa solbrune Arme, syn
gende Studenter, Sygeplejersker, Brandkorps og alle 
Forsvarets frivillige Organisationer. - Indtil ogsaa 
de regulære Tropper marcherede op og Fanerne sæn
kedes for at hilse Frihedens Sverige. 

(Se Ilillcdsidcrnc Side l!JO og l!)i). 

A/sMONTANA 
Montergaarden . Montergade 1 9 . Telf. 9246 (8 Ledninger) 
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F1•a Forsvarsudstillingen 
i Gavle 

FRIHED SKAL VÆR«; 



J 

1. Faneborgen foran Scenen. 

2, Hærens Polarudstyr. 

3. Fra Flyvevaabnets Afdeling. 

4. En af Panservaabnets dygtige Motorcyklister 

5. Gustav III taler til Tropperne efter Slaget. 

6. Fra Hærens og 

Flaadens 

Udstillinger 



F. L. SM I DTH & CO. A/s 
lngeni'1rer og Maskinfabrikanfer 

Vestergade 33 • København K. • Telefon C. 6098 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

AUTO-SALG OG SERVICE 

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

FABRIKATION-IMPORT -SALG 
REPARATION - AUTOMOBILER 
MOTORCYKLER-RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN ¼ 
KØBENIIAVN 
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BANDERS 

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

,-/4:fd'ø 
Guldirækkerie! 

Fyns Tidende 
Øfu"ligsl og bed.l 

• HINDSBERG 
FLYGEL- OG PIANOFABRIK 

KGL HOF-LEVERANDØR 

BREDGADE 34, KØBENHAVN K 

Autoriseret (Ø#♦J Forhandler 

AUTOMOBILER 

Salg og Service 

Finsensvej 50 Central 2 604 



Det koster 5 Points - og en vaad Trøje - at vælte. 

Den britiske Rhinarme har som bekendt et stort 
Uddannelsescenter i Nordvesttyskland, thi selv 

om Krigen er forbi - og vundet - kan en Verdens
magt som Storbritannien ikke lade sin Hær forfalde. 

Men der undervises ikke alene i militære Fag. Og
saa i civile Fag er der Mulighed for at dygtiggøre 
sig. Man har saaledes overtaget et stort Gods, hvor 
engelske Soldater uddannes til Gartnere og Land
mænd. 

Ved 4. Træningsbrigade i Lippstadt gives der bl.a. 
Undervisning i fØlgende militære Færdigheder: Trans
portofficer, Depotofficer, Kaserneløjtnant, Komman
doofficiant, Afdelingsskriver, Garagemester, Fører af 
Terrænvogn, af Jeep, af halvbæltedreven Traktor, af 
Bulldozer, af Amfibievogn og andre SpecialkØretøjer. 

• 
Noget af det, der er mest Fart over, er Motoror-

donnansskolen. , 
Hver Morgen kØrer Motorcyklistdelingerne under 

Anførsel af deres Delingsfører - en Løjtnant - ud 
i Terrænet for at træne i Kørsel over de forskelligste 
Forhindringer, der kan tænkes, eller for at træne 
i Landevejskørsel, oftest ad smalle, snoede Veje, om
trent som vi finder dem i Sydfyn. 

Under Øvelserne og om Eftermiddagen i Klassen 
er der Kortlæsning og Meldingsudfærdigelse samt lige 
som hos os »Dagens Melding«. 

Desuden er der naturligvis Masser af Motorlære og 
Garagetjeneste-, Orrlonmmserne bliver virkelig dus 
med deres Maskine. 

Banen er afmærket med hvide Baand. 0/S betyder »Obstacle 
section«, d. v. s. Forhindringsafsnit. 

Uddannelre af 

Motorordonnanser 
ved Rhinarmeen 
Af 

Premierløjtnant 

P. P. Schroeder 

Maskinerne, der kØres paa, er »Matchlessq 350 ccm 
med teleskopisk Forgaffel. Det er en Specialmodel 
bygget til den engelske Hær, men den afviger ikke 
meget fra Standardmodellerne. 

En Gang om Maaneden afholdes et »Trial«, hvori 
alle Eleverne paa Motorordonnansskolen deltager, 
foruden interesserede fra andre Skoler og andre Gar
nisoner. 

LØbet køres dels paa Landevej, dels paa en For
hindringsbane, der bliver afmærket i et om Somme
ren udtørret Flodleje. I Landevejsløbet gælder det 
ikke om at kØre hurtigst muligt, men om at holde ef!. 
bestemt Gennemsnitsfart. 

Paa Forhindringsbane, der - som Billederne viser 
- er temmelig vanskelig og meget ujævn, er der 
fØlgende Opgaver: 

1) Passage af Skrænter, Haarnaalesving, Granat
huller, Skov og Krat - uden Veje -, af Sand- og 
Mudderhuller og vandfyldte Grøfter. Pointsberegnin
gen er saaledes: Kørsel uden Fejl = 0 Points, men 
sætter man Foden paa Jorden, giver det 2 Points 
(hver Gang), og en Væltetur belønnes med 5 Points. 

2) Startprøve. Motoren standses, og Motorcyklen, 
der sættes paa Stativ, forlades. Paa Tegn fra Dom
meren startes Maskinen, og der kØres 25 m frem til et 
Mærke - altsammen hurtigst muligt. Pointsbereg
ning: Hurtigste Mand faar O Points, medens de Øv-



rige faar 2 Points for hver Sekund, de er langsommere 
end hurti~ste Mand. 

3) >Gennem Leddet«. En hullet Markvej - saa 
vælter Motorcyklen lettere, naar den skal staa alene 
- er spærret af et Led. Motorordonnansen standser, 
!JII"th•r Motorrykl•m J:>F.lf.l Stetiv r1Pn mi:ii:i ildn~ JFPq
ges ned eller vælte - aabner Leddet, kØrer igennem, 
lilætter Maskinen, lukker Leddet og fortsætter Kørs
len - alt hurtigst muligt. Pointsberegning som ved 
Startprøven. 

Da der er ca. 50 Deltagere, og da Banen køres igen
nem 2 Gange, er der nok at bestille for Kampdom
merne, og er det ikke godt og grundigt tilrettelagt, 
gaar det hele i Fisk. 

Med engelsk Grundighed er der ved Banen kØrt 
to Ambulancer frem, men der er sjældent Brug for 
dem. Derimod er der livlig Tilstrømning til den Jeep, 
der midt under LØbet kommer med varm The. Alle 
Prøver standser i 10 Minutter, og bevæbnet med det 
uundværlige Krus kommer Motorordonnanserne for 
at faa deres »5 o'clock tea« - hvorefter de tager et 
nyt Styk~e Tyggegummi, der synes at være uund-

værligt for engelske og amerikanske Chauffører, og 
kph•pr viclPl'P 

Ved de danske Motorcyklistafdelinger havde man 
fØr Krigen lignende Konkurrencer, so111 ofte blev til
rettelagt som militær Terrænsport paa et feltmæssigt 
G•rnndJi::ii;r, /iJ~1:1lerlP/iJ ::if: r!P.r Oij/iJ::ll:l hlPV LP.jliijhPrl til 
Skydning, Reparation af Motorcykler m. m. 

Bedet 001n Ordonnanacn kommer jagende hen ud 
Landevejen, træder en Kampdommer frem og med
deler, at Motorcyklen er punkteret. 

Saa maa man af Sted til Fods merl den vigtig~ Mel
ding, derefter tilbage til »Rokken«, hvor den elsk
værdigt smilende Kampdommer udleverer en ny 
Slange til Ombytning med den, der punkterede, hvor
efter man giver sig i Lag med at skrue Motorcyklen 
fra hinanden, medens Viseren paa Kampdommerens 
Stopur drejer rundt og rundt og rundt ... 

I Fremtiden vil saadanne Øvelser formodentlig blive 
almindelige ved Hærens Afdelinger og ved Hjemme
værnets frivillige Motorordonnanser, og man kan vist 
roligt sige, at bedre og fornØjeligere Uddannelses
maade for Motorordonnanser findes ikke. 

Op ad Bakke og ned ad Bakke. 

Indreg, VIU'emærko 

Ny Udgave. 

Lærebog iTerrainsport 
med 4 Generalstabskort 

Udgivet af Krigsministeriet, 

Pris 4,00 Kr. 

N. Ola,f Møller 
Frederikeborggade 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - seks) 
(5 Ledninger) 
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Mecl sve11ske 

oe 
Officerer 

Af Kaptajnløjtnant 
E.H. Larsen 

»Se her, Larsen, vi har fra den svenske F0rsvars
stab modtageL en Indbydelse Lil en dansk Officer til 
at deltage i FOrsvarsstabens Kontaktkonference i Ann 
i Dagene 5.-10 August, vil De tage derop?« sagde 
Chefen for Folk og Værn til mig, Fredag den 2. 
August. 

»Javel, Hr. Oberstløjtnant,« sagde jeg, og saa blev 
Maskineriet sat i Gang; Udrejsetilladelse, National
bank, Rejsebureau o. s. v., og søndag Morgen sad jeg 
i Toget paa Vej til det ukendte, en By ved Navn 
Ann, hvis Eksistens jeg aldrig havde anet. 

Efter godt et DØgns uafbrudt Kørsel kunde jeg, ef
ter en straalende Tur gennem det skØnne Sverige, 
stige ud paa en lille uanselig Station, Ann, i det vest
lige Jfuntland. Sammen med mig steg adskillige civil
klædte Herrer ud, og jeg genkendte flere af dem, 
bl. a. Chefen for FOrsvarsstabens Sektion 3, Oberst 
SundeU, og StabsredaktØr E. Fors BergstrOm. Jeg blev 
hurtigt præsenteret for de Øvrige civilklædte Herrer, 
der viste sig at være Officerer fra de forskellige For
svarsgrene og Lærere fra forskellige Skoleinstanser i 
Sverige. 

Efter en Travetur paa ca. 25 Minutter, kom vi til 
vort Opholdssted, en halv Snes Træbygninger, der 
var opført af Jfuntlands Landstormsforbund. Smuk
ke rØde og grØnne Farver prægede Bygningerne, Syd 
for hvilke de sneklædte Fjelde tonede frem. Mod 
Sydvest dannede Aas-SØens glitrende BØiger en for
underlig Kontrast til de vidtstrakte, mørke Gran
skove, der omgav os overalt, kun nu og da afbrudt af 
Mosestrækninger. I disse straalende Omgivelser skuL 
de Kontaktkonferencen finde Sted. Det officielle Navn 
er »Centralkommitens, Folk och FOrsvar och Riksfor_ 
bundets for Sveriges FOrsvar fOrsvarskonferenser samt 
Centralkommittens for Ffiltsport friluftsledarkurser«. 
Kursusledelsen var overgivet Oberst I. GOthberg, der 
i sin Velkomsttale bl. a. foreslog, at alle i Kursus del
tagende Personer skulde være »dus« lige fra Gene
ralen og ned til de menige Ordonanser, der var stillet 
til Raadighed fra Ostersund, og dette Forslag blev 
straks vedtaget. Derpaa gik man straks i Gang med 
Foredrag af Oberst Sundell, der talte om den militær_ 
politiske Stilling og her bl. a. sagde: » Vi rtror U::ke, 

Samvær mellem Officerer og Lærere. 

vi kan besejre en Stormagt, der angriber os; men vi 
tror, at. vi kan faa Angriberen til at. betænke sig 
baade een, to og tre Gange, inden han angriber os, 
ligesom vi tror, at Tabet af en svensk Soldat vil 
koste en Angriber Livet, ja, helst baade fire, fem og 
seks Mand.« I anden Forbindelse udtalte Obersten, at 
det er nødvendigt med en Efterretningsvirksomhed i 
Fredstid, ligesom et organiseret fast Samarbejde meL 
lem Udenrigsledelsen og de militære Værn er af af
gørende Betydning. 

Om Aftenen var der Diskussion om de Problemer, 
som Obersten havde stillet op, og saavel civile som 
militære Kursister deltog livligt i Diskussionen, der 
varede til Midnat. 

Kursusledelsen, der havde forstaaet, at det vilde 
være uudholdeligt hele Tiden at lytte til Foredrag og 
deltage i Diskussioner, havde taget en Parade mod 
dette ved at indlægge Undervisning i praktisk Felt
sport, der paa fremragende Vis blev ledet af Felt
sportsinstruktøren, Direktør L. Gellerstedt. 

Af andre Foredrag, der blev afholdt, skal, for at be
lyse hele Tendensen, anfØres fØlgende: »Moderne Krav 
til en Forsvarsordning,« »Civil-Forsvarsproblemer,« 
»Problemer, der opstaar ved Valg af Erhverv;« dette 
sidste blev afholdt af FØrstekonsulent M. Eurenius, 
Statens Arbetsmarknadskommission. Endvidere saa
danne Foredrag som: »I hvilken Maalestok hØr For
svarskundskab forekomme i Undervisningen i Sam
fundskundskab?« samt »Militær-pædagogiske Proble_ 
mer, herunder Uddannelsen til Officer og Uddannel
sen af Mandskab«. 

Yderligere blev der givet en Orientering om Under_ 
visningen i civile Fag ved Armeens Skoler for Ud
dannelse af fast ansat Mandskab; dette sidste svarer 
nogenlunde til den danske Hærs Underkorporaler, 
Korporaler og Sergenter. 

Blandt de Foredrag, som hørte under Feltsporten, 
skal anføres fØlgende: »Friluftslivets forskellige For
mer,« »Lederpsykologi«, »En Friluftsleders Opgaver,ci 
»Hvorledes underviser man i Orientering?,« ~udrust
ningsspØrgsmaal·,« »Propaganda og Arbejdsmetoder,« 
o. s. v. 
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Foredrag i Naturen, 

Disse sidste Foredrag blev afholdt ude i Naturen 
paa forskellige Steder, hvor man samtidig kunde nyde 
de skønne og rigt afvekslende Omgivelser. 

Og hvad førte det saa altsammen til? 
Ja, fØrst og fremmest opnaaedes der Kontakt, og 

under Foredragene og Diskussioner fremkom der Op
lysninger, der var af den største Betydning for begge 
Parter. Her skal bl. a. anføres, at Lederen af Arbej
derbevægelsens Arkiv og Bibliotek i Stockholm, Dr. 
Tage Lindbom, gav en overordentlig værdifuld Orien
tering om den realitetsbetonede Arbejderungdom, der 
kun Ønsker at gaa ind for en Sag, som den virkelig 
kan forstaa, og som den har nogen Mulighed for at 
kunne bedømme, hvoraf fØlger, at det er absolut 
nødvendigt for Forstaaelsens og Samarbejdets Skyld 
at fremkomme med virkelig Oplysning. !Øvrigt synes 
det rent følelsesbetonede at spille en mindre Rolle 
hos Nutidens Ungdom end tidligere, og tilsvarende 
Forhold gør sig jo ogsaa gældende her i Danmark. 

Lærerne var saa absolut positive over for For
svarstanken, og vil gerne deltage i Samarbejdet med 
Befalingsmændene. En Civil-Lærer udtalte: »Jeg kan 
forsikre jer for, mine Kammerater, at Forsvarsstaben 
vil det intime Samarbejde med andre Samfundslag og 
vil gøre det saa godt som muligt for Soldaten, men 
deraf følger, at ogsaa vi maa g~fre vor Del af Ar
bejdet.« En anden Lærer udtalte: »Oplysning skal der 
til, Generation efter Generation. V~ kan ikke lØse 
Opgaven paa een Gang, som f. Eks. sprænge et Bjerg. 
Vi kan kun arbejde og forbedre Metoderne.« 

Godt Kammeratskab. 
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Det □knl dog præciGcreG, at ingen af Partorno Øn -
skede at militarisere de c1vlle ::;keler. Men hvad be
staar saa det praktiske Samarbejde i? Ja, for de clvile 
Læreres Vedkommende kunde man Ønske, at de i 
Faget SamfundskundskRh gRv ohjP.ktivP.- Oplysninger 
om det svenske !forsvar og herunder betonede, at 
dette er en Del af Samfundet, og at man som Følge 
deraf har visse Pligter over for sit Lands Forsvar. 

Hvad angaar Officererne, vilde det være af Betyd
ning, at disse bl. a. kunde fortsætte, hvor de civile 
La:>rPrP. slap, f. F.ks, mPrl HPnsyn til 8amfunrlskunrl
skab o. s. v., og deraf fØlger, at Officererne noget 
mere end tidligere maatte have saadanne Kundskaber 
present og saaledes ogsaa have Kendskab til de civile 
skole-pædagogiske Metoder. 

Møde med Befolkningen. 

At ovennævnte kræver nogen Forandring i saavel 
Lærernes som Officerernes Uddannelse, var man klar 
over, og ligeledes, at der var store Vanskeligheder at 
overvinde, men med Enighed om Maalet var man 
parat til at sætte et Arbejde ind paa at naa dette. 

Herunder hØrer naturligvis en Udveksling af Lærere 
saaledes: Militære Lærere til civile Skoler (f. Eks. 
Aftenskoler, Tekniske Skoler o. s. v.) og civile Lærere 
til videre Uddannelse af det værnepligtige Mandskab 
(Sprog, Regning

1 
Skrivning o. s. v., herunder i Sær

deleshed Fag, der har direkte Tilknytning til det prak
tiske Liv). 

Sluttelig skal anføres, at det ogsaa i Ann gik, som 
det normalt gaar, hvor Mennesker mødes, at de mest 
værdifulde, impuls- og idegivende Diskussioner blev 
fØrt Mand og Mand imellem, hvad enten det var 
paa de store Sovesale i en sen Nattetime, eller det 
var paa en solbeskinnet Plet i Skoven1 eller det kunde 
være en vindornsust

1 
nøgen Fjeldtop. Her var man fri 

over for hinanden, her fik man talt ud om Proble
merne, og her lagdes de virkeligt spirende Kim til 
Forstaaelse og Samarbejde, Værdier for Nationens 
Fremtid. 



* 

TEATER 

Samtale med Hr. Edouard Mielche. 

Riddersalen opfØrer for Tiden »Rigtige Mennesker«, 
af William Saroyan. Mange Soldater har benyttet sig 
af vor Ordning med Teatret og overværet det inter
essante Skuespil. 

Da der er meget delte Meninger om Stykket, vil vi 
i en Samtale med Iscenesætteren Edouard Milche 
prøve at belyse dette. 

- De har aldrig iscenesat fØr, Hr. Mielche? 
- Nej, det har jeg ikke. Jeg maa sige, at jeg har 

aldrig turdet. Det er som Skuespiller nok at have An
svaret for sin egen Rolle. Som Iscenesætter har man 
jo Ansvaret for alle Roller. 

- Hvad fik Dem saa til at gaa i Gang med »Rig
tige Mennesker«? 

- Ved et Tilfælde fik jeg fat i Stykket og læste 
det. Stykket greb mig allerede under Læsningen, og 
da jeg havde læst den sidste Linie, tænkte jeg straks: 
»Det Stykke kunde du lide at arbejde med.« Jeg 
mente nærmest, at jeg kunde tænke mig en Rolle; 
men da Erling Schroeder ringede og spurgte, om jeg 
vilde iscenesætte Stykket, slog jeg altsaa til. 

- Sig mig, er det ikke alle Skuespilleres Drøm at 
faa Lov at iscenesætte? 

- Jah, jeg ved ikke rigtig. Tendensen gaar, synes 
jeg, i de senere Aar i den Retning, at alle Skuespil
lere vil prøve at sætte i Scene, og særlig de unge. Jeg 
forstaar det ikke. 

- Der er jo ogsaa mange, der baade spiller en 
Rolle i et Stykke og samtidig iscenesætter det. 

- Ja, det er ogsaa meget forkasteligt, det gaar al
tid ud over Rollen. Jeg vil ikke sige, at Rollen maa-

MUSIK 

~ 
(®)' 

* 

* 

ske ikke er godt spillet; men den kunde være spillet 
bedre. 

- For at vende tilbage til Saroyan. Hvad var De
res Mening om Stykket, da De læste det fØrste Gang 

- Jeg havde egentlig ikke nogen direkte Mening, 
kun den, at dette var Kunst. I al Kunst skal der være 
noget uudsigeligt, og det har Saroyan i hØj Grad. 

- Inden De begyndte at iscenesætte Stykket, hvil
ke Linier havde De da at gaa efter? 

- Ingen. Jeg maatte prøve mig frem. Ved Prøverne 
sagde jeg til Skuespillerne: »Prøv saaledes eller saa
ledes, indtil jeg fØler, at nu har vi det rigtige«. Skue
spillerne selv var meget behjælpelige. Stykket maatte 
ikke »spilles«, det skulde være en Sang. Ordene var 
ikke saa vigtige, de skulde blot fØre en Stemning 
med sig. Som Iscenesætter af dette Stykke maa man 
egentlig ikke arbejde med Intelligensen, ikke bruge 
Tanken. Publikum skal ligeledes lukke af for det mo
derne Menneskes Intellektualisme. Man skal blot sidde 
og tage imod den Melodi, der kommer fra Scenen. 
Saa bliver det en Oplevelse. 

- Hvorledes opfatter De Stykket? 

- Jeg opfatter Stykket religiøst. Det er Historien 
om den fortabte SØn om igen. Saroyan mener, at Kær
ligheden er den højeste Fornuft, selv om det for en 
intellektuel er Daarskab. Man kan ikke dØmme eller 
bedØmme Menneskers Handlinger, da deres Forud
sætninger er forskellige. Saroyan siger det samme i 
»Livet er jo dejligt«. Det er her sagt blidere. Saroyan 
skriver om lykkelige Tilstande. Det er lettere at skrive 
om det modsatte, og det interesserer ogsaa i Alminde
lighed J:i'olk mere. 

- Saroyan bruger mange Symboler. Vil De forklare 
nogle enkelte af Symbolerne i »Rigtige Mennesker«? 
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- Næh, det kun Jeg egentlig Ikke. Som Jeg hur 
sagt saa mange Gange fØr, jeg ved det ikke; men jeg 
tror det, jeg har l!'ornemmelsen af, at saadan skal 
det være. Trompetsoloen f. Eks., tror jeg, er Sam
hf!J 1ghi~d,~n 1 Jtmntli1~n. l>l'i rr 1 og for tifg 1~t. l,rngfoh 
Punkt, ai Ver<len c.lrager sønnen bort fra IIjenunet; 
men denne Samh,ØrighedsfØlelse frelser ham. Musene 
maa være Symbol paa alle de smaa og hjælpel,Øse. 

- Synes De ikke, at det er lidt wnoralsk, at Fa
milien lever af denne Pension uden ut underrette Myn
dighederne om det rette Forhold? 

- Saroyan mener sikkert blot det, at Penge er 
ligegyldigt, Penge er ikke alt. De har ikke noget 
selvisk Ønske med Pengene, de har jo givet dem til
bage ved at bruge dem. 

- Saroyan har sagt, at hans Arbejder er saa lige
til, at et Barn kan have Glæde af dem. Mener De det? 

- Ja, det mener jeg. Jeg tror, at Saroyans Arbej
der griber BØrn mere end voksne, da Børns Under
bevidsthed ligger nærmere Overfladen. 

- Lige een Ting til; Hr. Mielche. Kan De give mig 
et Koncentrat af »Rigtige Mennesker(!!. 

- Ja, kort sagt: Aandens Sejr over Materien og 
Materiens Betydningsløshed. 

* 

De forskellige »Folk og Væm«-Arrangementer. 

D en nye Sæson staar for Døren, og vi haaber, at 
vor Ordning med Teatrene kan komme til at 

gælde hele Sæsonen med. Saaledes har vi lige faaet 
en Ordning med Folketeatret, hvor de spiller »Arse
nik og gamle Kniplinger«. Vi faar 20 Billetter å Kr. 
1.00 til Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag 
Aften. 

Ni e Is Ebbesen 
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Pau NØrrH11ros Tt.~.ater Spilles Jules Sylvalns O!lP.
rette »Zarina«, og paa Det ny Teater Noel Cowards 
»Min Kone spøger«. Vi haaber snart at kunne skaffe 
billige Billetter hertil. Maaske allerede naar disse Li
nter læm~s. VI m,1.-1 !)t)111Len?·1 at vl aldrig Bhaka, naar 
et Teater begynder paa et nyt Stykke, kan faa disse 
BillP.ttP.r, rla Tr.atrP.t lige r.ftr.r P.n Premierr. spiller for 
fulde Huse. Ligeledes slaar vi fast, at til LØrdag og 
søndag er det umuligt at faa Billetter. 

Entlnu en Ting muu vi 1ucUUelc. Der er Ueoværrc 
sket det kedelige, at enkelte Soldater har solgt deres 
Billetter til ordinær Pris til civile Mennesker. Det 
maa ikke ske, da det kan bevirke, at Teatrene stop
per Udleveringen af Billetter til »Folk og Værn«. 

Vi arbejder herinde paa det Grundlag, at vi vil gØre 
Soldaterne interesseret i Teatret og aabne deres Øjne 
for Skuespillets Værdi. 

433 45 Poul Barrevang. 

OBS.! 

Fru Alma Carlsson, tidligere boende Fælledvejs 
Passage Nr. 6, har bragt i Erfaring, at en Orlogsgast 
har faaert i Kommission at opsøge hende og over
bringe Adressen paa en SØster i Amerika, som hun 
troede var dØd. Fru Carl.sson bor nu 

St. Hansgades Passage Nr. 5, København, 

og har bedt Bladet »Folk og Værn«, om at være 
hende behjælpelig med at komme i Forbindelse 
med vedkommende Orlogsgasti som forgæves har sØgt 
hende paa den gamle Adresse. Da det er Familien 
meget om at gøre at komme i Forbindelse med søste
ren i Amerika, er de villige til at give en god Dusør. 
Navnet paa Orlogsgasten kendes ikke. 

B aade Officers- og Mathelevskolen har været paa 
Togt over Atlanterhavet i Sommer. Her ses eet 

af Flaadens ny Skibe. Niels Ebbesen med Mathele
verne om Bord. 



ØVELSE-

Forleden holdt 2. A. A.s 3. Batteri en usædvanlig 
Udrykning. Man startede om Morgenen med Løb og 
fortsatte saa med Batteriøvelser op gennem Nord
sjælland, indtil man naaede Sandkroen. Her afholdtes 
derefter en Fest, hvorunder bl. a. nogle af Befalings
mændene, der skulde hjemsendes, blev tilbØrlig,t hyl
det. 

Billederne viser Kaptajn og Næstkommanderende 
i en Situation, der vil kunne give Stof for begge Par
ter i Diskussionen om Tonen i HærE!n samt Over
sergent Madsen i Selskab med sin bedste Ven: Ka
nonen! 

Der var Sange om al:t og alle, og vi aftrykker her 
Sangen til samme Oversergent. Den indledes med fØl
gende Tegning og »Undskyldning«: 

OG 
SKOVTUR 

Ved e·,i beklagelig Fejltagelse undlod den 
lille »Ina Tonti« ved Afdelingsfesten i Odd
Fellow Palæet paa Grund af svigtende 
Hukommelse at synge det sidste Vers om 
Oversergenten. He1· er det! - undskyld Mads! 

Og her er saa Verset med dets Titel: 

3. Batteri uden "Overmads"? 

NEJ! 
Du bruger slemme Ord, 

men mener ikke Spor 

med alt det Skvalder, 

som du ofte staar og giver fra dig. 

Omend lidt lunefuld, 

dit Hjerte er af Guld, 

oh, kære, gamle Mads, 

hvor vi dog alle holder af dig. 

Paa Bunden er du li'saa god, 

som Dagen den er lang, 

at sige dig vor Mening 

her vi alle fØler Trang: 

Du er en Kammerat, 

en knippelgod Soldat, 

for dig vl gerne springer 

lige durch igennem Ilden. 
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~nen 

i Hæren 

Holbæk Garnisons Stand 
paa Ungdommens 
Udstilling i Holbæk. 

I Holbæk Badminton-Hal har forny!ig været afholdt 
en »Ungdommens Udstilling«, hvori ogsaa Garnisonen 
deltog, baade med Musikkorps og en Stand, saaledes 
som Billedet viser. 

Den grundlæggende Ide var hele Ungdommens Op
dragelse til Demokrati og bl. a. afholdtes et offentligt 
)>ByraadsmØde« med Ungdomsførere som Medlemmer. 
Om Aftenen var der endvidere forskellig Underhold
ning, og ogsaa her gav E;olbæk Garnison sit Besyv 
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med. Af Pressens Referater citerer vi Holbæk Amts
tidende1 der skrev: 

Senere paa Aftenen var der endnu større Trængsel 
om Tribunen, da en Løjtnant med 6 Menige demon
sire-rede »Tonen i Hæren«. Først gav man et psykolo
gisk rigtigt Billede af, hvilke Makaroni-Soldater man 
fik gennem en Uddannelse uden den n_Ødvendige Disci
plin. Bagefter kom saa en smeldende Eksercits efter 
de Regler, som nu engang maa og skal anvendes til 
Soldatens, Hærens, ja, Samfundets Bedste. 

Paa 
Orlov. 
Her er et karakteristisk Billede 
fra Storebælts-Færgen. 
Naar der gives Orlov fylder 
Soldaterne godt op i Toge og 
paa Færger. 



a b 

HJEMMEVÆRNS FORENINGERNE arbejcler 
Der oprettes nu Hjemmeværnsforeninger over 

hele Landet og forhaabentlig vil der snart være 
truffet en god og varig Overenskomst mellem 
dem og Krigsministeriel, saaledes al Grunden 
allerede nu kan lægges til det Hjemmeværn, 
der ikke bør savnes i vor kommende Forsvars
ordning. Der gøres fra mange Sider el godt Ar-

bejde med Hensyn til Medlemmernes Uddan
nelse og paa de viste Billeder ses f. Eks. hvor ledes 
dette gøres i P. 6. 

Billede a Hjemmeværnsmanden skal kunne bruge sit Kort 

Billede b Fra P. 6's Feltbane 

Billede c Heller ikke Hjemmeværn kan undvære Eksercits 
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___________________________________ ,,_ 
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r 

-· ~~ 
,-øc, - ----- C-.;;·c,-

Medens du var i Hæren, 
var jeg Familiens Overhoved. 
Jeg anser det for bedst, at du 
og jeg drøfter dette i en Sam
tale under fire Øjne. (Collier's) 

" 
Da de nye Rekrutter kom ind, 

blev der i en kort Indledning sagt: 
»Mine Herrer, nu maa De indstille 
Dem paa at lægge det civile Liv 
paa Hylden i h'alvandet Aar!« 

En Time efte1·, d·a Rekrutterne 
havde faaet anvist Stuer og skul
de lægge deres Ting paa Plads i 
Skabene, udb1·ød de111 Tilsynsha
vende: »Mine Herrer, nu er det jo 
ikke Meningen, at Hylden i Ska
bet skal flyde med civile Ting!« 

(»Soldatens Rost«} 

* 

- Det er dog det frækkeste. Ikke 
alene Telefonbogen mangler, men 
selve Telefonen er søreme' osse 
blevet hugget! (»Information«) 
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I Sporvognen. 
En ældre Oberst stiger -op i SjJor

vognen. Da der ikke findes nogen Sid
dep!ads, bliver han staaendc i Dor
aabningen. I det samme rejser en Me
nig sig op. 

- Nej, bliv bare siddende, siger 
Obersten velvilligt. 

Soldaten sætter sig, men rejser sig 
et Øjeblik efter atter op. 

Jeg .agdc jo, De skulde blive 
siddende! formaner Obersten let irri
teret. 

Soldaten sætter sig. kl en da han for 
tredie Gang rejser sig, og Obersten 
stadig forlanger, at han skal blive sid
dende, tager han Mod til sig og siger: 

- Undskyld, Hr. Oberst, men nu 
har jeg allerede kort tre Stoppesteder 
for langt. (»Fyns Venstreblad«) 

* 

- What, no Defence Medal? 
(Soldier) 

* 
Ikke for ivrig! 

Der kom en rødmende ung Da

me ind paa Telegrafstationen i en 

jysk By og bad om en Blanket til 

et Telegram. Hun fik den og ud

fyldte den. Adressen var en Sol

dat i Aarhus og Indholdet det ene 

Ord »Ja<<. 

- D? kan sende fem Ord for 

samme Betaling, sagde Assisten

ten venligt. 

- Joh, svarede den unge Pige 

og rødmede endnu voldsommere. 

Men vilde det ikke se lidt for iv

rigt ud at telegrafere: »Ja, ja, ja, 
ja, ja!«? {»Fyns Venstreblad«) 

Tordenskjold i Telefonen. 

En værnepligtig Landmand har 

Telefonvagt, men det kniber med 

at forstaa Navnene. En Dag kom

mer han ind i Messen og siger: 

»Melder Chefen, at Kammerat 

Tordenskjold er i Telefonen.« 

Den forundrede Chef tager Te

lefonen, og man kan forestille sig 

han,s Ansigtsudtryk, da det for

modede Genfærd viser sig at væ

re - Kammerherre Castenskiold. 

{»Politiken«) 

* 

- Don't look around until they 

whistle a second time or they'll 

think us ever so common. 
(Soldier) 



Kompagniet, der præsenterede den nye Uniform for Kong George, paa Vej til Buckingham Palace. 

The "blues" 
I Krigstid skal Uniformen fØrst og fremmest være 

saa praktisk som muligt; og selv da er det of Dctyd 
ning baade for Korpsaand og Følelsen af at være 
Soldat, at den er saa fiks som mulig samt at Regi
menternes Særegenheder og Traditioner manifesterer 
sig paa forskellig Maade, f. Eks. ved Hjælp af de 
karakteristiske Regimentsmærker, vi kender fra de 
engelske Uniformer. 

Men Feltuniformen er som sagt fØrst og fremmest 
en Arbejdsdragt, og derfor opstaar der nu - som 
efter den første Verdenskrig - et Ønske om desuden 
at have en Uniform til Parade- og Udgangsbrug, en 
Uniform, der baade viser at Manden er Soldat og er 
klædelig og festlig. 

I Engla,nd har man allerede imØdekommet dette 
Ønske - i enhvert Fald paa Papiret, for det kniber 
med at skaffe tilstrækkelige Mængder af Stof - og 
der er nu af Kongen godkendt en Udgangs- og Pa
radeuniform. Den er i Hovedtrækkene ens for alle, 
og Stoffet er blaat, hvorfor de britiske Soldater i det 
nye SØndagstØj allerede i Folkemunde kaldes »the 
blues«, 

Paa Hovedet bærer de en smart »Barett«, der slut
ter om Pande_n med et Læderbaand. For de fleste En
heder er Baretten blaa; men Regimenter med særlige 
Huetraditioner har dog en anden Farve, f. Eks. bærer 
Tank-Tropperne sorte Baretter, Riffel-Regimenterne 

Grundlagt 1810 

8yan$ ældste og $l0rsle Blad 

HA.NDELSKOl'-IP A.GNIET 
Iuiport af B-rændøel 

Holbæk Telefon 990 . Kalundborg Telefon 28 

grønne og 11. Husarregiment brune Baretter med et 
3prnglct Lædcrbnnnd. 

Frakken har opstaaende Krave, men iØvrigt et let, 
civilt Tilsnit, f. Eks. ved at have »Slids«; og Bæltet 
(Spændet undtaget) er af Klæde. Den har Epauletter 
og Regimentsknapper paa Brystlommerne. I Omtalen 
af Uniformen fremhæver den engelske Presse iØvrigt, 
hvor lidt der efter engelske Begreber er at pudse (for 
Pudsning er noget, der lægges den største Vægt paa 
af alle) nemlig »kun« 1 Hue-Emblem, 2 Mærker paa 
Kraven, 5 Knapper foran, 2 Brystlommeknapper, 2 
Epauletknapper og Messingspændet paa Bæltet, ialt 
13 Ting. 

Om Benklæderne sagde en gammel 1>regular ser
geant« i . et Interview, at »de er behagelige, falder 
smukt og har en tilpas Vidde, saaledes at de ser 
godt ud«. Langs sømmen ]Øber en farvet Stribe eller 
to, alt efter det Regiment, Soldaten tilhører; ved In
fanteriet er den f. Eks. rØd, medens »9th Lancers« har 
gule Striber. HØjlandsregimenterne bærer dog stadig 
deres »Kilt« i Stedet for Benklæder. - Paa Fødderne 
bæres endelig blaa Uldsokker og sorte Sko. 

Officersuniformerne er .af samme Snit med særlige 

Befalingsmænd af forskellige Grader i den nye Uniform, 
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Officerer i gamle Uniformer beundrer en Kollega i rhm nyn 
blaa Paradeuniform. 

Offir.PrsmærkPr og G-rafhtPgnPt hro<lPrr:-t paa Klrodgs 
epauletten. Til Parader og lignende bærer de dog 
m.Pst strn:cllPn<lø F,n;:;mlPtt@r nf M(.\falj OJt vPr1 rliR.QP 
LeJligheder ændres ogsaa Mand:skabsuniformerne ved 
Hjælp af en særlig Hovedbeklædning med en skin
nende Spids og et Baand i Regimentets Farver. Des
uden spændes over TØjbæltet et Læderbælte, dækket 
af en rØd Gjord og med en kort Bajonet. - Derimod 
hØrer der altsaa ikke Vaaben til UdgangsuniformP.n. 

* 
De nye engelske Uniformer blev præsenteret for 

og godkendt af Kongen ved en Parade over 3 Offi
cerer og 100 Mand paa Buckingham Palace i Begyn
delsen af Juli - og der synes at være almindelig 
Tilfredshed med dem. 

Det er en »10 Guineas Habit«, sagde en kendt 
Skræder fra Bond Street, hvor Verdens fineste (og 
dyreste) Herretøj bliver »bygget«. - Men Meningen 
med en saadan Uniform er jo ogsaa" at Soldaten skal 
fØle sig som en genlleman, hvls Arbejde Samhmdet 
tilfulde anerkender. Tilbage bliver saa, som Mont
gomery sagde, hans Pligt til baade i sin Fremtræden · 
og sit Arbejde at honorere denne Anerkendelse. 

!Jo lXJsafdre mødes 
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Her er den gamle Stabssergent A. J. Rasmussen, der 
har staaet Model til »Landsoldaten« i Fredericia. Han 
taler med en ung Løjtnant om Hæren nu og i gamle 
Dage. 

ATOM 
ENERGI 

i Xfif/ og Fred 

En populær Fremstilling 
vod 

PROFESSOR DR. MED. 

HARALD OKKELS 

Med Illustrationer Kr. 2.50 . Hos alle Boghandlere 

BERLINGSKE FORLAG 
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MONTGOMERY)s 
REFORMER 

De af Feltmarskal Montgomery foreslaaede og deL 
vis gennemførte Reformer vedrørende den Me

niges Kaar er fra mange Sider foreholdt de danske 
Myndigheder som efterlignelsesværdigt Eksempel paa 
en Hærs »Demokratisering«, og under Paaberaabelse 
af Feltmarskallens Krigernavn har man krævet dem 
indfØrt eller tillempet, ogsaa for danske Soldater. 

Paa Basis af THE WAR OFFICE's officie!Ze Be
kendtgØre!se af 30. August d. A. vedrørende disse For
hold samt paa Basis af engelske Presseudtalelser og 
Oplysninger fra en hØj,tstaaende Officer, der staar 
saavel danske Forhold som War Office nær, gør 
:,;.Folk og Værn« derfor nedenstaaende rede for disse 
Reformers Baggrund og for paa hvem de sigter. - Det 
vil heraf fremgaa, at disse Reformer fØrst og frem
mest sigter paa hvervet, fast eller dog fuldt uddannet 
Personel, og at de ikke uden videre - her saa lidt 
som i England - kan tænkes anvendt paa værne
pligtigt Mandskab under Uddannelse. 

Britisk Hvervekampagne. 

Det er Storbritanniens Ønske at forblive ved Sy
stemet »Den hvervede Hær«, og kun Rigets store For
pligtelser rundt omkring i Verden bevirker, at man 
i hvert Fald for de to nærmestfølgende Aar agter at 
forblive ved en delvis »Almindelig Værnepligt«. En 
nærmere Redegørelse herfor vil fØre for vidt, men 
alle Bestræbelser gaar ud paa at fremskaffe saa man
ge unge Kvinder og Mænd, der frivilligt vil lade sig 
hverve over en længere Aarrække - ca. 12 Aar, -
at saa faa som muligt, eIIer helst slet ingen, skal un
kastes den tvungne Udskrivning. Reserve1·ne for en 
saadan forholdsvis liIIe, hvervet Hær tænkes frem
skaffet ved frivillig TjenstgØren inden for The Aux
iliary Army, d. v. s. Hjemmeværn eller Territorialhær. 

Som det fremgaar af Pressen, f. Eks. »Sunday Ti
mes« for 18. August, synes det imidlertid at volde 

overordentlige Vanskeligheder at hverve det fornødne 
Antal - ifØlge Bladet 10.000 Mand om Maaneden 
fra nu af og til Marts næste Aar, - idet det indtil 
nu kun er lykkedes at fremskaffe c8.. 2.400 Mand 
maanedlig. Dette er naturligvis en meget alvorlig 
Situation, da den maa ses paa Baggrund af en (af 
erhvervspolitiske Aarsager) stærkt ønsket forstærket 
Demobilisering. Foruden at svække Forsvarsmagten 
i rent talmæssig Henseende, betyder denne Demobili
sering desuden en meget stor Svækkelse kvalitets
mæssigt. Thi som almindelig bekendt bestaar en mo
derne Hær af et overordentligt stort Antal Speciali
ster i Forhold til tidligere; men netop disse Speciali
ster er der særlig Brug for i den britiske Eksport
industri; og uden denne kan Storbritannien i Økono
misk Henseende ikke eksistere. I Virkeligheden er 
Situationen ved de britiske Afd. m. fl. at sammenligne 
med Hærdele, der lige har været i alvorlig Kamp og 
deri har mistet en stor Procent, baade af Befalings
mænd og menige Specialister. Begge disse to Katego
rier, der jo er de vanskeligste at erstatte og som kræ
ver den længste Uddannelse, staar det britiske War 
Office nu overfor at skulle forny. Og de skal fornys 
ved hvervet eIIer fast ansat Pers(?nel, da værnepligtige 
Soldater ikke vil være anvendelige i Fremtiden som 
Specialister - i hvert Tilfælde ikke i en Stormagts
hær. 

Reformernes Baggrund. 

Da nu Hvervekampagnen synes at være slaaet fejl 
under de tidligere tilbudte Betingelser, er det ikke 
mærkeligt, at man fra britisk Side prøver at for
søge sig med andre Udveje end de gængse. Men 
man maa vel vogte sig for at tro, at hele Kampagnen 
skulde gaa ud paa at slappe af paa de Fordringer, 
som Krigen har vist, at det er nødvendigt at stille til 
Soldatens Disciplin og Udholdenhed. Reformerne er 
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fremført af Feltmarskal Montgomery, og alene dette 
sk11ldP Vr.PrP Pn RorgPn for, at. rlP.r lkkF> tænkPs paa 
at slappe af - tværtimod. Som almindeligt bekendt 
gjorde denne Hærfører sig bl. a. særligt berømt ved 
de store Fordringer i legemlig Henseende1 som han 
stillede, ogsaa til sin Stab og sig SPlv. 

Ligesom vi herhjemme ikke stiller de samme For
dringer med Hensyn til Nattegn og Bæren af Uniform 
til vore »gamle, Soldater« ( det vil i denne Forbindelse 
sige Korporaler, Sergenter og værnepligtige Befalings
mænd) som vi stiller til det værnepligtige Mandskab, 
er det naturligt, at man ogsaa indenfor den britiske 
Hær Ønsker at gøre Militærlivet saa frit som 
muligt for de hvervede Soldater. Alene det, at en stor 
Procent af disse professionelle Soldater er gift eller 
hurtigt bliver det, naar de gennem Hvervningen i 
Økonomisk Henseende er saadan stillet, at de kan gØre 
dette, kræver, at der tages andre Hensyn til dem, -
naar de fØrst er uddannet - end til en almindelig 
Rekrut i dansk Forstand. 

Stram Eksercits en Nødvendighed. 
Enhver, der har betragtet en britisk Skildvagt eller 

overværet formel Eksercits ved en britisk Afdeling, 
- ja, man behøver vel egentlig kun at betragte den 
menige paa Gaden, - vil være klar over, at der af 
den britiske Soldat kræves en ganske anderledes gen
nemført Stil og Holdning, end der bliver krævet af 
en dansk Rekrut under hans pligtige Militærtjeneste. 
Lad nu Forskel i Mentalitet og Opdragelsesformer 
spille nok saa meget ind, og det er maaske muligt 
med en dansk Soldat at opnaa en tilsvarende Effek
tivitet uden de store F.agter og den store Stramhed, 
siger vor Hjemmelsmand. Men man kan ikke se bort 
fra, at baade den britiske og den tidligere saa mæg-

tige tyske Hær har lagt en overordentlig Vægt paa 
form.Pl F.ksf!rcits, og har hP.tragt.P.t. df!n som f!n Hovf!rl
faktor, naar det gælder at faa en Soldat til at handle 
rigtigt, selv under de vanskeligste Kampforhold. 
Britiske Officerer giver altid det samstemmende Svar, 
at formf!} Eksercits f!r P.n Nødvendighed, at man ]angt_ 
fra at slække af paa Fordringerne i denne Henseende 
snarest nærmer sig til Garderegimenternes Standard, 
og at det er en stor Hjælp for unge og mindre ruti
nerede Befalingsmænd - og af dem maa der i mo
derne totalitær Krig nødvendigvis være mange - at 
kunne støtte sig til de-t indPkSPr<'PrPrlP, hvor alt anrlc=>t 
slaar fejl. - De samme Forhold har altid jndtil Dato 
bestaaet i den lille danske Hær med de langtfra til
strækkelige Befalingsmandsskarer. 

Hensynet til de gamle Soldater. 
I The Dai!y Te!egraph for den 15. Maj d. A. har Ge

nerallØjtnant H. G. Martin, der senere skildrede MonL 
gomerys afgørende Møde i August med The W AR 
COUNCIL, - efter en Inspektionsrejse til Østrig, 
Italien, Grækenland, Ægypten og Palæstina - skrevet 
en Artikel om, »hvor Skoen trykker«. 

Efter at have gjort opmærksom paa den store Man
gel paa Befalingsmænd samt LØnspØrgsmaalets Betyd
ning ved Rekrutteringen, kommer Generalen ind paa 
den menige Soldats Kaar. Han fremhæver f. Eks. 
herunder, at hverken i Grækenland eller Palæstina 
kan han have sin Familie hos sig og slutter saaledes: 

»Husk, at Soldaten kun har set flygtige Glimt af 
sin Familie i de sidste 6-7 Aar og at han, hvis han 
er »Regular«, ved, at han det meste af sit Liv skal 
gøre Tjeneste udenlands ... Den tvingende NØdven
dighed af at hØde herpaa er den største Faktor i Op
bygningen af Efterkrigstidens Hær. Evakueringen af 



L"'Egyplcn, hvor det 1 Ucl mimlulc vu1· So·lLlul.nn till,HH 
at have sin Familie hos sig, og hvor han ogsaa kunde 
leJe LeJhghed til den, har akcentueret denne Nødven
dighed.« 

Overensstemmende he11ned ::;kthlrer G:eneralløj t
nanten den 12. August d. A. som et af Montgomery
MØdets 2 Hovedformaal: »At finde Udveje til at frem
skaffe en tilstrækkelig stor Hærstyrke til at tilfreds
stille Rigets Behov samtidig med, at den lever under 
betryggende Forhold. 

Men i sin Omtale af de af The War Office udgivne 
Bestemmelser understregede f. Eks. »Times« følgende: 
>>For det første fremhæver de, at der skal være For
skel med Hensyn til Lempelser i de hidtidige Regler 
vedrørende de menige, ikke alene paa Grund af diffe
rerende lokale Forhold og Tilstande, men ogsaa fordi 
man maa skelne mellem trænede Soldater, der alle
rede er indpasset i Tjenestelivet og unge Soldater, der 
ikke er det.« 

Endelig hedder det overensstemmende hermed i 
THE WAR OFFICE's omtalte Bekendtgørelse, Pkt. 3: 
»Disse lnstruktioner gælder for uddannede Soldater 
og for Soldater under Uddannelse; men den Udstræk
ning, hvori de anvendes maa varie1·e. For Størstedelen 
af d'e imge Soldater er Livet som en Del af en stor 
Enhed noget nyt; og de skal de11or lære at indpasse 
sig i den Livsform og Opførsel, der gælder for Enhe
den. I Betragtning heraf maa der paalægges unge Sol
dater Restriktioner, der er unødvendige for uddan
nede Soldater.« 

Danske Forhold. 
Montgomerys Reformer sigter - selv om det altid 

vil dryppe paa Degnen, naar det regner paa Præsten 
- altsaa fØrst og fremmest paa det specielt, britiske 
Fænomen: Den hvervede Soldat eller dog Soldaten 
med den lange Tjeneste, der er ukendt herhjemme. 

Det Personel, der i denne Forbindelse nærmest kan 
sammenlignes hermed i den danske Hær er, som tid
ligere nævnt, Korp01·ale1·, Se1·genter samt værneplig
tige Befalingsmænd; og disse har forlængst faaet de 
samme Fordele, der knytter sig til Montgomery's Re
former. 

Derimod er disse Reformer, som paavist, kun i min
dre Gr.ad tænkt anvendt paa Mandskab under Uddan
nelse; og det er derfor ikke rigtigt, under Paaberaa
belse af Montgomery's Navn, uden videre at kræve 
dem anvendt paa dette. Det er tværtimod i direkte 
Modstrid mod deres Aand og Mening. Skulde det 
imidlertid vise sig, at der inden for Rammerne af 
en ny, dansk Forsvarsordning bliver Brug for et An
tal menige »Specialister«, hvis Tjenestetid nødven
digvis i Længde vil komme til at nærme sig den hver
vede britiske Soldats, - ja, da vil de nye engelske 
Bestemmelser for denne -sikkert vise sig baade natur
lige og stimulerende for Tilgang af saadant Mandskab. 

-ars1m1 -:Bernard Mont~omery. 

Hyldest-Køreturen gennem 
Strøget. + 



Rapporthund og Fører venter paa Ordre. 

Hunden ■ 

I Hærens Tjeneste 
Af Overstelojtnant i den svenske Hær Einar Edslrom. 

Chefen for den svenske Hærs »Arme hund vasen de, Overstelojtnant 
Einar Edstriim har beredvilligt lovet Folk og Værn nogle Artikler fra dette 

interessante Omraade. Her er den første. 

N aar der er Ild i Byen, og det begynder at brænde 
et eller flere Steder, faar Naboerne travlt med 

at efterse Slukningsremedierne, og disse bliver hur
tigst muligt reparerede ligegyldigt, hvad det koster. 
Man faar ogsaa travlt med at kontrollere Brandfor
sikringspolicerne; og der er sikkert en og anden der 
fortryder, at han ikke i Tide har sørget for de nød
vendige Sikkerhedsforstaltninger. Samme Forhold 
gør sig gældende, naar det er Krigens Fakler der 
blusser. Mennesker og Samfund efterser deres »Brand
forsikringspolicer«. - Er der Mulighed for yderligere 
at tegne Forsikringer forsøges det; men i langt de 
fleste Tilfælde er det forsent. Det gælder da i Stedet 
om at faa sat alt disponibelt »Brandforsikringsmate
riel« i brugbar Stand, og der findes næppe mange, der 
ikke vil gøre alt, hvad der staar i Menneskets Magt at 
gøre. Landet, Nationen, Mennesker og Dyr, alt sættes 
Øjeblikkelig i Krigsberedskab, og dette faar absolut 
Konsekvenser, som man end ikke i Drømme har kun
net forestille sig. Der bliver Brug for meget - af 
levende og dØdt Materiale - som man aldrig havde 
tænkt sig. Der viser sig at være et stort Behov for 
meget, som man under Fredsforhold ikke har haft sin 
Opmærksomhed tilstrækkelig henvendt paa, - og det 
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hænder at -Fredens militære »Paradenumre« viser sig 
værdiløse overfor Virkelighedens strenge Krav. 

En Detalje, der saaledes i Fredstid i mange Lande 
har været upaaagtet var Organisationen af de militære 
Tjenestehunde. Dog ikke i Verdens 2 største Militær
magter, Rusland og Tyskland, thi disse var ogsaa paa 
dette Omraade, meget vel forberedte. 

Forfatteren til disse Linier, som i de nu svundne 
Verdenskrigsaar, saavel som tidligere, har haft~det til 
Tider lidet misundelsesværdige Hverv at organisere 
og lede Uddannelsen af det svenske Forsvars Tjeneste
hundevæsen er af dette Blad blevet anmodet om at 
skrive en kortere »militær-kynologisk« Artikelserie. 
I den Grad, som det kan være af Interesse og navnlig 
Nytte for mine danske Læsere at faa Del i mine Syns
punkter om dette Emne, gør jeg det gerne. Det, jeg 
kan have at sige om de kynologisk-historiske, Hunde
racer, Dressurmetoder m.m. indeholder for mange 
maaske ikke noget nyt; derimod kan maaske til en 
Begyndelse en kortere Redegørelse for, hvorledes det 
rmlitære 'l'jcncstehundcvæscn i al Almindelighed har 
været ordnet indenfor de krigsførende Lande være af 
Interesse. Ligeledes kan maaske et Indblik i store 
Træk af den nuværende svenske Armehundeorgani-



sation give visse Impulser, som maaske kan være af 
Betydning for den eller de nf vore Naboer, :mm hnr 
Interesse for denne Side af Forsvaret, og som har i 
Sin<l(;:, ::it fØria rl1:in frPm p:;i:.:i dPn ::in<lrm .Si<lP af Snn<lPt 

Jeg tilladP.r mig derfor at begyndP. mP.d en kort. 
kynologisk Udredning, idet jeg haaher, at dett.0. ikke 
vil afskrække mine Læsere fra at tage Del i Fort
sættelsen. Thi den som vil forstaa Værdien af vore 
Dages militære Tjenestehunde maa ogsaa have en vis 
Opfatt.PlSP ;:if den NyttP m:rn havde .af tidligere TidPrs 
Kamphunde. 

At Detaillerne i den militære Taktik varierer ;fra 
Krig til Krig kan man ved et historisk Overblik snart 
konstatere; og lige saa sikkert er det, at en Detaille 
ingenlunde bliver værdilØs, fordi der maaske i en 
vis Tidsperiode findes noget, der syntes at være 
bedre. Der fandtes f. Eks. dem, som raabte »bort med 
Hestene«, da man troede, at Motoren kunde bruges 
til alt; men Erfaringerne har vist, at Hesten trods alt 
er uerstattelig. Det samme gør sig gældende for baade 
Hundens og Brevduens Vedkommende. Alle Verdens 
Lytteinstrumenter kan ikke erstatte Bevogtningshun
dens skarpe Øre, naar den om Natten sidder ved Vagt
postens Side, forberedt paa at advare saasnart noget 
mistænkeligt hØres. Radioen er enestaaende baade paa 
lange og korte Afstande, men den ekstra Garanti der 
ligger i ved visse Forhold og paa visse Strækninger 
at udnytte baade de dag_ og natflyvende Duer er der 
endnu ingen Militærmagt, der har givet Afkald paa. 
- »Smaa Saar og fattige Venner skal man ikke rin
geagte« siger et svensk, ja, maaske ogsaa et dansk, 
Ordsprog. 

Hundenes Anvendelse i Nutidens Krige og Krigs
handlinger er mangeartede; vi kommer tilbage til 
dette senere. Her skal blot konstateres, at Erfaringerne 
fra den sidste Verdenskrig peger hen paa, at Bevogt
ningstjenesten (taget i videste Udstrækning) ubetin
get har været den vigtigste af alle de Opgaver, Hun
dene har haft. Gaar vi til Historien, ser vi ligeledes, 
at Hundens Funktion som Advarer er den fØrst kendte 
og den mest betydningsfulde. I mine kynologiske 
Forelæsninger plejer jeg at fremhæve, at Hunden lige 
fra sin første Kontakt med Menneskene har haft 5 
- som jeg kalder det - »Ur-Evner«, nemlig som: 
Advarer, Vag't, Jæger, Vogter og Trækdyr. 

Nogle, eller maaske de fleste, af disse Evner - kan 
man sige - gaar igen hos. næsten alle Hunde 
som medfØdte Anlæg. Dette er af Vigtighed for alle 
at læglge Mærke til; og at Evnen som Advarer var 
den vigtigste Evne, ligesom den er det den Dag i 
Dag, hersker der heller ingen Tvivl om. Hundens 
Vagtsomhed til Fordel for Mennesket ligesom dens 
Trofasthed mod dens Husbond er jo legendarisk, og 
hvis man vilde forsøge at opstille en journalistisk
kynologisk Statistik, vilde det sikkert blive fØlgende 
2 Overskrifter, der blev de dominerende i Dagspres
sens stadig tilbagevendende Notitser: »Schæferhund 
bider Barn<< (der desværre i de 9 af 10 Tilfælde er 
urigtigt) og »Hundens Gøen vækkede Beboerne«, (der 
til Gengæld næsten altid er rigtigt). Hvilken af disse 
2 Overskrifter der= er den mest benyttede ved jeg ikke, 
derimod ved jeg, at en Del Avisredaktører har den 
Opfattelse, at Hundens vigtigste Opgave er at »bide 

Børn«, men skulde det refereres i Dagspressen, hver 
Gang en Hund havde gjort Menneokcne en atØrrc eller 
mindre Tjeneste som Advarer, vilde Tryksværten el
]Pr i '1ithvPrt Tilf:,?lr'I? P!'1pir1=1t ikk@ !;t.r:PkJn-. til 

At Tilliden til Hunden som Advarer ikke skriver 
sig hverken fra i Dag eller i Ganr, viser det Faktum, 
at allerede den gamle, hæderkronede Stad Korinth op
hØjede en af sine Vagthunde til »Æresborger«, ja, 
gav den endog et SØlvhalsb.aand med Inskriptionen: 
~Til StariPns RPdningsmand4', som Tak fordi den i sin 
Tid varskoede Byen om, at Fjenden ved Nattetid for
søgte at forcere Stadsportene. 

Om Udnyttelsen af Hundens 2 fØrste »Ur-Evner« -
som Advarer og Vogter vidner mange Udtalelser fra 
vore ældste græske og romerske Forfattere, og 
det er ikke for intet at Kynologien, d. v. s. Læren om 
Hunden, lige fra de gamle Klassikeres Tid er blevet 
betragtet som en selvstændig Videnskabsform. Fra 
det gamle Krigerland Sparta omtales ikke mindre end 
5 forskellige Typer af Armehunde, og særligt fremhæ
ves visse af disse Racers specielle Egnethed til Vagt
og Bevogtningstjeneste. Ørekuperingen, om hvis Nytte 
Striden stadig staar, benyttedes iØvrigt allerede paa 
dette Tidspunkt, og de spartanske KrigshØvedsmænd 
mente, og maaske ikke uden Grund, at en Hund med 
kuperede Ører bedre kunde udnytte sine HØreorganer 
end en Hund med hængende Ører. Det var heller ikke 
.alene Byen Korinth1 som havde Vagthunde i sin Tje
neste. I alle de græske og romerske Hæres Lejre be
nyttede man sine Stridshunde, naar det ved Nattetid 
gjaldt om at beskytte sig mod Spioners og Uved.kom
mendes Indtrængen. Det var imidlertid ikke blot de 

Gallisk Krigshunderace fra Oldtiden. Marmorstatue fra 
Museet i Bayonne. 
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Krigshund fra det 16. Aarhundrede iført Brynje. 
Artillerimusæet i Madrid. 

datidige Kulturfolk, som udnyttede Hundene i deres 
Krigstjeneste; deres Modstandere, de saakaldte Bar
barer d. v. s. vore egne Forfædre, Germaner, Cimbrer, 
Teutoner m. fl., var mindst lige saa kynologisk inter
esserede, og deres Hunde stod absolut ikke tilbage 
for Grækernes og Romernes. Det fremhæves saaledes 
af en af de sidstnævntes mere bekendte Forfattere, 
at da Romerne i Slaget ved Vercella havde besejret 
deres germanske Modstandere maatte de endnu ud
kæmpe Strid mod Germanernes Hunde, som bevogtede 
og beskyttede Vognborgene. Og det paastaas, at den 
Strid skal have været endnu blodigere end den første, 
thi de firbenede Forsvarere overgav sig ikke, men 
faldt » til sidste Hund« i deres Forsøg paa at forsvare 
Husbondens Kvinder, Børn og Ejendele. 

Allerede i den graa Oldtid var det som nys omtalt 
Hundens fornemste Opgave at advare og bevogte; 
men naar denne Funktion var opfyldt, og det alligevel 
kom til Kamphandlinger - thi paa den Tid var Men
nesket endnu hurtigere til at gribe til Sværdet end 
nu - var Hunden alligevel ikke uden Beskæftigelse. 
Tvertimod, den greb med Liv og Lyst og med hele sit 
Rovdyrsinstinkt ind i Kampen paa sin Herres og Hus
bonds Side, og Hunden var ikke en Kampkammerat, 
der v.ar til at foragte. 

Men det var nu heller ikke Selskabs- eller SkØde
hunde den Tids Kæmper holdt sig. Det var Hunde, der 
til daglig benyttedes som Vogter- og Vagthunde ved 
Bostæderne; og de var vant til at tage Livtag med 
baade Ulv og BjØrn uden fØrst at tage Maal af deres 
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Modstanderes Størrelse. Der findes bevaret ganske 
bestemte Kendelegn pd.a dh,se IIunt.le, l>aade med Hen
syn til deres Størrelse og Udseende; thi Samtidens 
Dill!.!dhuff}{Pr~ hl'lr ikkP for1>,Ømt ~, w•ngivP- rlPm, ogH-":-if-l 
i naturlig Størrelse. I Museet i Bayonne findes saa
ledes en Marmorstatue a.f en gallisk Kamphw1d i Ak
tion; den er meget kendt og gengives i de fleste kunst
historiske Bøger. 

Benyttelsen nf Kamphunde indskrænker sig imid
lerli<.1 ikke l>lut til Kampen Mand mod Mand (eller 
rettere Hund mod Hund), men Tid efter anden blev 
Kamphundens tekniske og taktiske Egenskaber sat i 
System. Hundene blev »bevæbnet« og »bepansrede«, 
og man udfærdigede fuldstændige militære Regle
menter saavel for Hundenes Dressur som for deres 
Anvendelse i forskellige Tilfælde og Kampsituationer. 
Kamphundene blev, særlig i den tidligere Middelal
der, et Kampmiddel som ingen af Datidens Felt
herrer forsømte at benytte sig af. 

Det er altid interessant at studere Menneskenes 
F:vnPr til ;:it fintiP fikl.P]a:>lJlJP]SPsmidlPr og Modvaaben 
mod disse Midler. Kombinationen Menneske-Hest 
blev kendt og udnyttet allerede paa et meget tidligt 
Stadium af vor Tilværelse paa denne Klode, (den 
gamle Sagnfigur »Kentauren« giver forøvrigt Udtryk 
derfor). Allerede i Krigens Barndom begyndte Ryt
teriets Overlegenhed at gøre sig gældende, og Kri
geren til Hest blev snart den dominerende, hvad en
ten det gjaldt Enkeltmandskamp eller Kampha_ndling 
i Grupper. Senere hen i Middelalderen blev Rytteriet 
endnu mere dominerende, og naar de harniskklædte 
Riddere kom fremstormende paa deres ligeledes pan
serklædte Stridshingste, var der intet at stille op mod 
et saadant frygteligt Angreb. Og dog! Der fandtes 
et Modvaaben - Kamphundene. 

Det var de eneste, der kunde knække et Rytteri
angreb som det ovenfor skildrede, saa underligt det 
end maatte lyde. Men det er maaske nu alligevel ikke 
saa underligt; thi alle og enhver ved, hvor ubehageligt 
det er at have selv den mindste lille Terrier eller 
Moppe bjæffende i Hælene paa sig; og en Ridehest, 
den være sig saa fuldblods eller ikke, bliver fuld
stændig uregerlig i lignende Tilfælde. 

Schæferhund, 



Ganske vist var Middelalderens Riddere de »fødte« 
Kavallerister og sikre i Sadlen lige fra Barndommen; 
men selv under mere rolige Forhold var de ædle 
!Jtlid~h1ngbte 1k.k.e ~ .. 1..1 leLLe ilt holU.e LJ1g 1 8aUlen puu, 
og hvis nu en saadan Stridshingst fik, ikke en Terrier 
eller Moppe, men en Kamphund af størst!'! Kaliber og 
i rasende Fart - ikke paa Halsen, men i Bugen - da 
fordredes der sandelig den hØjeste Grad af Ridekunst 
for at kunne holde sig i Sadlen. Naar denne Kump 
hund derefter gik til Angreb paa Hestens ubeskytte
de Underkrop (Hestepanseret kunde ikke omslutte 
hele Kroppen) fandtes der selv for den dygtigste 
Rytter ingen Mulighed for at holde sig paa Hesten. 
Det gik som det maatte gaa, Kavalleriet forvandledes 
meget hurtigt til et Infanteri, men et meget daarligt 
Infanteri. 

Var en Kavallerist i Almindelighed ganske værdi
lØs uden Hest, saa var en Ridder, der var kastet æf 
Hesten bærende en Rustning, som vejede lige saa 
meget som Manden selv, nemlig et fuldstændigt hjæl
peløst Objekt, og »SuhjP.ktP.t« til rlPttP hjl'PlpP1Ø<:;:r:> 
Objekt viste sig meget snart i Form af en Hunde
fører tæt fulgt af sin Hund. Han fik hurtigt ekspe
deret den stakkels Ridder, der ikke engang kunde 
rejse sig op uden sin Væbners Hjælp med sin »Meu
trier« (en lang smidig Dolk) - og Væbneren kom i 
et saadant Tilfælde for sent. 

Saadan omtrent foregik et »Modangreb« af Kamp
hunde i det 13.-14. Aarhundrede, hvor det gjaldt om 
at bryde et Rytterianfald; og det var ikke en og en, 
eller to og to, men 50-100 Kamphunde der sattes 
ind ad Gangen i saadanne Tilfælde. Man .kan altsaa 
ikke forundre sig over, at den gamle Krigshelt Ri
chard Løvehjerte fra sit Togt i Frankrig sendte Bud 
hjem til England, at de maatte sende ham endnu 800 
Kamphunde, inden han ved Foraarstide fortsatte sin 
behagelige Bestilling med at slaa sine »Frænder«, 
Franskmændene ihjel. Den navnkundige Richard var 
nemlig ikke blot »Løvehjerte«, men efter Datidens 

Forhold en dygtig Strateg og en meget duelig Felt
herre, der af Erfaring vidste, hvilken værdifuld Hjælp 
Mennesket havde i et tilstrækkeligt stort Antal vel 
uc.ldmmede Kamphunde og l!'prere. 

Dobermann-Pincher. 

Dette var i Korthed nogle Ord om »Kamphunde«, 
som de optraadte i tidligere Tider. Næste Gang skal 
vi komme ind paa, hvad Forsvarets Tjenestehunde nu 
for Tiden udretter, og hvorledes de uddannes til de 
Formaal, de anvendes til. 

~ 
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( Ov<'rsættelse og Billeder fra "Sol,lier") 

V-Bomberne var absolut ikke de eneste hemmelige 
Vaaben, Tyskerne havde i »Kramkisten«, da Kri

gen sluttede. Der var ofret Millioner af Mark paa 
Undersøgelser med »Katte_øjne« eller »MØrkelys« for 
at sætte Soldaterne i Stand til at se i Mørket uden 
selv at blive observeret, og 39 forskellige Grupper 
af Videnskabsmænd, fordelt over hele Tyskland, var 
under Krigen beskæftiget med Opgaven. 

Hovedresultaterne blev for nylig præsenteret paa 
en Udstilling af erobret tysk elektromekanisk Mate
riel i EarL's Court, London. Her vistes f. Eks. » Vam-

Over Havene omkring »Fæstningen Europa« sendte disse 
enorme »Mørkesøgelys« sine Straaler ud med en paastaaet .Ak

tionsradius af omkring 12000 m, 

Med Øjet mod Teleskopet kan llfaskingeværskytten 
se hvad »Mørkelyset« aabenbarer. Denne Type 

kaldte Tyskerne »Falken«. 

pyren«, der er et »Mørkesøgelys« til Paamontering af 
Rifler itil Brug ved Natpatrouillering og Snigskytte
virksom.hed, »Falken« er et lignende Søgelys til Brug 
i Forbindelse med tunge Maskingeværer, medens 
)>Uglen« er et større søgelys, kombineret med Udstyr 
til Anvendelse for Ildledelsen. Den monteres paa 
Tanks og andre med LarvefØdder forsynede Køre
tøjer. Desuden var der forskellige andre Opfindelser 
bygget paa tilsvarende Principper. 

Det udstillede Materiel var fØrsteklasses Arbejde 
- smukt og nøjagtigt udført, og de engelske Sag
kyndige havde Lejlighed til at afprøve det i specielt 
for Formaalet indrettede »MØrkekamre« paa Udstil
lingen. De udpegede Maal, der ellers v:ar usynlige i 
Mørket, blev af Teleskopet gengivet som spøgelses
agtige, grønlige Silhouetter. Heldigvis naaede kun 
meget lidt af dette Materiel frem til Fronterne, tak
ket være det daarlige Samarbejde mellem Krigs- og 
Hjemmefront. 

Men hvorledes fandt Tyskerne frem til Produktio
nen af disse »Katteøjne«? Svaret er: Ved Hjælp af 
Kendskabet til og yderligere Undersøgelser af de 
ir.:f1·arøde Straaler. Lysets Farve afhænger - som De 
maaske ved - af dennes Bølgelængde. Den korteste 
Bølgelængde har de violette, den længste de røde 
Straaler, og udover de røde rækker de infrarøde 
Str.aaler, som er usynlige for det blotte Øje, men dog 
trods alt af Videnskaben betragtes som Lys, 

Populært sagt - hvad Tyskerne gjorde var at op
finde et Søgelys, der var i Stand til at sende infrarøde 
(usynlige) Straaler ud mod Maalet for at »opsamle«, 
hvad Straalen afslørede, og derefter fæstne dette i 
Form af Elektroner paa en fluorescerende Skærm. 

MØrkelysmateriel konstrueret til Brug i Forbin
delse med en automatisk Riffel er dog meget uhaand
teTligt. Det vejer alt iberegnet ca. 35 Pund. Selve 



Søgelyset mor,teres paa Teleskopet, hvilket igen paa
-~a:>f l.Ps RiflP-n, rnP-rlP-ns HovE'!rlvægten - P.t Seks-Volts 
Batteri med Vibrator til Forstærkning af Strømmen 
- hærP.s af Bru.eeren i et Tornyster paa Ryggen (se 
Billedet). Den Del af Apparatet, der udretter Mirak
let, ligner nærmest en lille P:]P.ktrisk Pære. Na.1r 
» Vampyren« skal benyttes, slutter man Strømmen og 
sigter ved at se ned i Teleskopet paa den fluoresce
rende Skærm. 

Naar der paa »Panthere« og andre Tanks anv.:-nd
tes »MØrkelys«, var de udstyret med et kombineret 
hjuldrevet Teleskop, hvilket satte dem i Stand til at 
benytte Forlanternerne uden at blive set, samt at op
dage og ramme usynlige Maal paa en Afstand af ca. 
100 m. 

De større søgelys »Uglerne«, der havde en Aktions_ 
radius af ca. 700 m, blev ogsaa benyttet ved Tank
afdelingerne, og Tyskerne paastod, at de paa een 
Nat havde »Ødelagt 67 russiske Tanks ved Hjælp af 
»Ugler«. 

Ogsaa til andre Formaal anvendte Tyskerne 
»MØrkelys« under Krigen. Saaledes var f. Eks. Kyst
forsvarets Enheder udstyret med enorme Søgelys, der 
var 3 m lange og monteret paa smaa Larvefødder. 
Disses Aktionsradius var efter tysk Paastand 12.000 m. 

Om disse Opfindelser vil faa nogen Betydning, nu 
naar Krigen er endt, kan ikke siges. Maaske kan 

Med »Mørkelyset« fra »Uglerne« 
er man i Stand til at »se« i 
den mørkeste Nat paa en Af-

stand af ca. 700 m. 

»Uglen.;; monteret paa en 
Tank. 

Fotografer bruge noget af Princippet; og Politi, ud
styret med »MØrkelyset«, vil være i Stand til at iagt
tage Indbrudstyven i Arbejde uden selv at blive set. 

Med »1'.-Iørkelyset« tra »Uglerne« 
er man i Stand til at »se« i 
den mørkeste Nat paa en Af-

stand af ca, 700 m, 
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Moderne 
russisk 
Officersuddannelse 

Af Redaktør Poul Hansen 

U nder den internationale Journalistkongres havde 
jeg Lejlighed til ved Tolk at interviewe den 

russiske Forfatter Alexei Su.rkov~ der har gjort Kri
gen med paa alle Fronter og som er Medarbejder 
ved Sovjethærens officielle Blad »Den rØde Stjerne«, 
om den russiske Officersuddannelse. Surkov, der 
understregede Hærens afgørende Betydning for Par
tiet - og omvendt - oplyste, at det normale er, at 
en Soldat med Skoleuddannelse, der slutter med, hvad 
der nogenlunde svarer til den danske Realeksamen, 
kan gaa lige fra Geleddet paa en Krigsskole, hvor 
Uddannelsen varer nogle Aar. Ved Afgangen udnæv
nes Eleverne til Fændrikker, Underløjtnanter. Men 
yderligere gav han den interessante Oplysning, at 
der ved Siden af de almindelige Gymnasier, hvoraf 
de fleste stammer fra Czartiden, findes nogle Skoler, 
der maaske kan kaldes Militærgymnasier, da de nær
mest kun lægger an paa Militæruddannelse. Gennem 
disse Skoler kan Eleven hurtigt naa Officersgraden. 
Endvidere findes der specielle Akademier, hvor Ele
verne optages, allerede naar de er 10 Aar gamle. De 
er udelukkende beregnet paa forældreløse Drenge. 
Baade Hær og Flaade har flere af den Slags Skoler. 
De er navnlig beregnet for Drenge, hvis Fædre er 
faldet i Krigen. Undervisningen varer 10 Aar, og 
naar Elever forlader Skolerne i 20 Aars Alderen, ud
nævnes de til Fændrikker. Hvis de vil kvalificere sig 
til hØjere Poster i Forsvaret, skal de, som alle andre 
LØjtnanter, gennemgaa et af Krigsakademierne. 

Det fremgaar af disse Enkeltheder, at der synes at 
være rigelig og forholdsvis let Adgang til at blive 
Officer i Rusland. Dette bekræftes fra mange andre 
Kilder. Men det kan vist tillige betragtes som en 
Kendsgerning, at ingen naar højere Poster i Hæren 
( eller Flaaden), uden at han har kvalificeret sig til 
dem, og vel at mærke, uden at han er Partigænger. 
Det vil sikkert være utænkeligt, at en russisk Officer 
naar Generalsgraden, hvis han ikke har givet Beviser 
paa, at han er overbevist Kommunist. Dertil har den 
politiske Side af Befalingsmænds og Mandskabs Ud
dannelse sikkert spillet for stor en Rolle. 

* 
En Mand, der maa betragtes som en god Kender af 

de militære Forhold i Sovjetrepublikken, er den sven_ 
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Unge Officerer, der er Elever paa Artilleriakademierne, ved en 
Parade i Moskva (dette og de andre Billeder stammer alle fra 

Tiden før Ruslands Indtræden i Verdenskrigen), 

ske Oberst Gustaf Berggren, der i en Aarrække var 
sit Lands Militærattache i Moskva. I sin meget inter
essante Bog »Hvad er Rusland« har han ogsaa be
handlet Sp,Ørgsmaalet om Forsvaret og dets Udvik
ling, derunder Officersuddannelsen, temmelig indgaa_ 
ende. Han er paa adskillige Punkter kritisk indstillet, 
men paa den anden Side yder han de militære Myn
digheder megen Anerkendelse for, hvad der er præ
steret. Naar man erindrer, at den røde Hær under 
Borgerkrigen (der nu forekommer at ligge et Hund
rede Aar tilbage) skal have talt 50.000 tidligere Czar
officerer, hvilket svarer til ca. 40 Procent af det sam
lede Officerskorps, og naar man yderligere holder 
fast ved den Kendsgerning, at de 40 Procent var svun_ 
det ind til 7 i 1935, saa forstaar man maaske bedre, 
at den Udvikling, der er foregaaet i SpØrgsmaalet om 
Officersrekrutteringen og -Uddannelsen, har været af 
næsten usandsynlige Dimensioner. Man kan maaske 
udtrykke Forbavselsen bedre ved at sige, at det kun 
kunde være hændt i Rusland. 

Hvad Sovjetofficererne var værd, beviste de baade 
fØr og efter Stalingrad. Det er jo kun halvandet Aar, 
siden vi sad og lyttede aandeløse i Radioen og fulgte 
Russernes sejrrige Fremrykning i ØstprØjsen Dag for 
Dag og Nat for Nat. Dengang var der Tidspunkter, 
hvor vi ikke vidste, hvem vi skulde beundre mest: 
dem, der fejede alt bort i Stormen fra Øst, eller dem, 
der sejgt og maalbevidst hamrede sig igennem fra 



Vest. V ar FØringen sikker hos dem1 der kom vestfra, 
saa var den ikke mmdre fast og beslutsom ho::; dem, 
der fØrte an i det vældige Opbud, der rullede hele den 
l.y:Jh1..• ~7)•,-,1 f1 011 L op og LiL•jiLbL JwjtsL1? di~ 1·91d~ 81-•jrn 
faner i Berlin. 

Men en sovjetrussisk 'l'roppefØrer kommer heller 
ikke sovende til sine Epauletter. Det kan vist slaas 
fast som almindelig Regel, at han, som bemærket fØr, 
er bedst foren, naar han hnr vis,t sig fremmelig i Po
litik.; men naar t.leLte er aniyt.leL, kan det LilIØjes, al 
han ikke stiger op til nogen hØjere Post, blot i Kraft 
af sin kommunistiske Overbevisning. Hvis den ikke 
forenes med absolut Dygtighed og indgaaende faglig 
Indsigt, har han næppe nogen Ud.sigt til at blive Chef 
for større Led. Den afgørende V ægt, de militære 
Myndigheder he'lt igennem lægger paa den rent mili
tærvidenskabelige Uddannelse, tØr maaske være det 
bedste Bevis paa denne Paastands Rigtighed. 

* 
Idet der erindres om Surkovs fØr citerede Oplys

ning om Realeksamen som Betingelse for Adgang til 
en Krigsskole, 'skal her anføres1 hvad Oberst Berg
gren nævner om disse Skoler. Eleven skal være mel
lem 17 og 22 Aar, men for Værnepligtige, der har 
gennemgaaet en vis Uddannelse, kan Aldersgrænsen 
dog hæves til 23 respektive 25 Aar. Naar selv Elever 
paa 17 Aar kan optages paa Skolerne, kan dette for
staas saaledes, at ogsaa unge Mænd, der ikke har 
nogen egentlig Militæruddannelse, kan blive Elever. 
Det fØlger heraf, at Elevmaterialet kan være meget 
forskelligartet, eftersom Aspiranterne maa antages at 
mØde med hØjst forskellige Forudsætninger. Der kræ
ves en Almendannelse, der svarer til en god Mellem
skoleeksamen undtagen for Artilleriets Skoler, hvor 
Kravene svarer til den danske Realeksamen. De fleste 

Krigsskoler er treaarige. Elever, der ikke har gen
nemgaaet Mellemskolen, bibringes i Løbet af de tre 
A::i.r et Maal af Kundskaber1 der svarer til Mellem
tthol~~hH1mu~n. Vt>d /\fg,mg~n f1a Shok1nc ddc.:1 Flk 
verne i forskellige Kaiegol'ier efter det opnaaaede Ek
samensresultat. De bedste faar en Præmie paa 500 
Rubler og et særligt Udmærkelsestegn, og de har 
yderligere Forrettigheder ved kommende Forfremmel
ser og ved Optagelse pau Krigsakademierne. De, der 
ikke- kommer i »bedste Tredjedel«, faar en Præmie 
paa 300 Rubler og nogen Forret ved Forfremmelser. 
I 1939 fandtes der ialt 63 Krigsskoler, og ved de 
større Skoler er Tallet paa Elever antagelig mindst 
500. 

Som man vil se, svarer Krigsskolerne i nogen Grad 
til vor Officersskoles yngste Afdeling, blot med den 
Forskel, at Kravene hos os ligger betydeligt højere. 
Yngste Afdeling er jo forbeholdt Befalingsmænd, der 
ikke opfylder Betingelserne (Studentereksamen) for 
at komme ind i ældste Afdeling. I de 22 Maaneder, 
Yngste Afdeling varer, skal derfor Elever-ne faktisk 
kunne præstere en Studentereksamen. Spøgende og 
med nogen Sandhed i sig er denne Afdeling kaldt 
Hærens Studenterfabrik. De Elever, der uden sær
lige boglige Forudsætninger, faar Adgang til en rus
sisk Krigsskole1 skal altsaa blot kvalificere sig til en 
Mellemskoleeksamen i LØbet af tre Aar. Man maa 
vel gaa ud fra, at naar der findes saa mange Krigs
skoler, bliver Materialet sigtet, saaledes at Elever 
med nogenlunde ensartede Forudsætninger samles i 
samme Skoler. Det vilde i hvert Fald være ejendom
meligt, cm en Elev paa 17 Aar fik samme Undervis
ning som Kammeraten paa 25, der maaske har været 
Soldat i flere Aar, medens den 17-aarige kun har den 
Militæruddannelse, som Mellemskolen eventuelt har 
givet ham. 

* 
Russiske Generaler (øverst paa Fløjen skimtes Admiraler) ved 

en Militærparade. 



Elever i Generalstabsalmdemiet defilerer paa den røde Plads i Moskva paa Aarsdagen for Revolutionen, 

Sovjethærens Ledelse var tidligt klar over, at den 
mere videnskabelige M:j.litæruddannelse maatte gen
nemføres, og man gjorde da Brug af de fra Czartiden 
bestaaende miHtære Akademier. I stor Udstrækning 
beholdt man de Lærere, som fra gammel Tid havde 
været knyttet til de enkelte Akademier. Tallet paa 
Akademier belØb sig ved Krigsudbruddet (med Tysk
land) til 13, og Elevernes Tal var 16.000. Skolerne, 
der altsaa svarer til vor Officersskoles Specialklasse, 
er som Regel treaarige. Da de kom rigtigt i Gang i 
Begyndelsen af 30'erne, var Eleverne fordelt paa Al
dersklasser fra 30 til 50 Aar. Det var alle Officerer 
fra Regimentschefer og opefter, der havde opnaaet 
en hØjere Kommando under Borgerkrigen uden nogen 
hØjere Militæruddannelse, som uden videre beordredes 
paa Skolebænken. Selv ikke Hærens hØjeste Spidser 
gik fri, men de fik dog Undervisningen tifrettelagt 
under mere private Former. Dette var saaledes Til
fældet med to saa omtalte Troppeførere som Budjonni 
og Timosjenko. Senere strømmede de unge OfFcerer 
til Akademierne i Tusindvis. Oberst Berggren, der 
formodentlig har haft Adgang til veQ. Selvsyn at 
overbevise sig om disse Højskolers Værdi som faglige 
Læreanstalter, siger, at Akademierne har udrettet 
et beundringsværdigt Arbejde, og at de Sejre, som 
den russiske Arme har tilkæmpet sig i Løbet af de 'i.:o 
sidste Aar, ganske givet i ikke ringe Grad er de mili
tære Højskolers uvisnelige Fortjeneste. 

* 
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Der er en vis Lighed mellem Officersrekrutteringen 
i Danmark og i Rusland. Heller ikke hos os spørges 
der nemlig om, hvor Manden kommer fra eller hvad 
han hedder. Vi har vel endda den Fordel, at det er 
komplet ligegyldigt, om den unge Mand, der vil være 
Officer, nærer en konservativ eller socialdemokra
tisk Opfattelse af, hvorledes Samfundet bØr styres. 
Der er i hvert Fald ingen, der spørger om hans poli
tiske Opfattelse, og det staar ham frit for at gøre 
den gældende, til hvilken Side han lyster. Medens 
det vel ikke kan fastslaas at være _en Betingelse for 
en ung russisk Officerselev, at han hylder den kom
munistiske Lære, saa vil det givet altid være et Plus 
for ham paa hans videre Bane, at han er enig med 
Karl Marx. Det hjælper ham næppe, hvis han blot 
nøjes med at kokettere med kommunistiske Tenden
ser. 

* 
Under den russiske Besættelse af Bornholm havde 

Danskerne Lejlighed til at studere den russiske Soldat 
og Officer paa nærmere Hold. Det tØr nok siges, at 
mange Iagttagere kom til forbavsende Resultater. Sol
datertyper af den Art var aldrig set fØr. De1 der 
havde troet, at den russiske Officer lignede og nær
mest var Menig i sit Forhold til Mandskabet, kom 
ogsaa ud for nogle Overraskelser. Sovjetofficeren er 
vel Leder af og Hjælper for sine Folk, men den Dis
ciplin han fordrer, er ikke mindre skarp end den, der 



haandhæves i vesteuropæiske Hæn~. I »Den røde 
Stjerne« har SpØrgsmaalet om Disciplinen Gang paa 
Gang været under Debat. Nogen Divergens har gjort 
sig gældende med Hensyn Ul, hvorledes det politiske 
Arbejde bØr indpasses i det rent militære Arbejde. 
I denne Forbindelse citeres som noget, der altid bØr 
være grundlæggende, den afdØde militære Leder Mi
chael Frunses (efter Trotskis Fald Folkekommmissær 
.for Hær og Flaade) Ord: »Naar det drejer sig om den 
rØde Hærs militærpolitiske Opdragelse, skal vi have 
Opmærksomheden rettet mod Sammensmeltningen af 
to Linjer, den rent militære og den politiske.« 

Man faar et bedre Begreb om, hvor stærkt den 
sovjetrussiske Officer staar i sin Hævdelse af Dis
ciplinen, naar man læser, hvad Stalin har sagt i en 
Ordre af saa ny Dato som 23. Februar i Aar: 

»Det er utænkeligt, at man uden streng Disci
plin og streng Orden med Udsigt til et godt Re
sulat skulde kunne uddanne Folk til Krigens 
Hru:mrlva=>rlc DPt p~~hvilPr dPrfor PnhvPr milita=>r 
Ledelse fØrst og fremmest at sørge for, at disse 
to vigtige Forhold er, som de skal være.« 

Den russiske· Officer af i Dag er kommet fra Fol
kets brede Masse. Det er i Vesteuropa blevet til noget 
af en Legende, at intet Folk er saa videbegærligt som 
det russiske. Det er formodentlig dette Træk af Na-

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

En Samling russiske Officerer kort efter Revolutionens Slut
ning. I forreste Række sidder de senere kendte Førere: Bu

djenny, Fabrizius, Woroschilow, Jegorrow og Dybeko. 

t10nalkarakteren, der muhggør, at Mænd, der som 
oftest har haft en haard Barndom, hvor de har ar
bejdet mere end de har leget, har kunnet kæmpet 
sig frem til Stillinger, som d.e udfyldte saa godt, at 
det sikrede dem et Navn i deres Hjemland. Nogle af 
dem underbyggede det senere saa solidt, at det 
1945 gik over i Verdenshistorien. 

Poul Hansen. 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ...Mineralvand, 

'De gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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lngrcb paa Forsvarsstilling. 

Undervisning lVIaskinpistol-Betjening. 

Nærkampangreb. »Den flyvende Japaner«. 

idsfront 
) i Sving 

Kompagniet paa l\farch. 



Wesværre vil de stærkt stigende Papirpriser og andre Driftsomkostninger i nær Fremtid 

tvinge os til en Forhøje.,/.<,P. nf saavPI T .0ssal1; - som AbonnPmPntsprisPn, irlPt vi rlorr for at 

imødekomme de Abonnenter, der ønsker at reducere den øjeblikkelige Udgift, indfører 

halvaarlig Betaling af Abonnement. 

Af kontormæssige Hensyn vil vi til Gengæld gerne have Lov til at regulere Abonnements

betalingen, saaledes at denne for alle Abonnenter forfalder enten den I. Januar eller 

den I. Juli. 

C1l haab~r ikke, at vore Læsere vil svigte os af den Grund, men sætter tværtimod ind 

med Abonnementstegning i endnu større Maalestok end hidtil. - Thi paa Grundlag af det 

ny Budget og den Tilgang vi har, kan vi love, at "Folk og Værm,, baade med Hensyn til 

Indhold og Udstyr i forøget Grad vil bringe folkeligt og nationalt, lødigt og afvekslende 

Stof fra Ind- og Udland for alle. 

GRENAA DAMPV ÆVERI A/s 

Leverandør til Hær og Ffaade 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 
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Folk ogVæm offentliggør 

her en lille Beretning om 

en Tur til England med 

Minestrygeren IO 3 8, der 

her fik installeret en særlig 

Anordning.Denne skalder

efter anvendes i den dan-

ske Flaade. i 
---

Af Chefen for 

2. Minestryger

flotille 

Orlogskaptajn 

T.H.BJERRE 

Endelig kom Afgangsordren til England, og med 
store Forventninger sejlede vi af Sted den 7. Juli 
E. M. Det var ikke alene Spændingen efter at faa in
stalleret og prøvet det nye BOYANT LOOD-SWEEP 
L. A. A., der gjorde sig gældende, - en Spænding, 
der forøvrigt nu ogsaa deles af Flotillens øvrige En
heder - men ogsaa det, at kunne komme i Kontakt 
med Englænderne og lære dem at kende efter de 
store Strabadser, de saa »bravely« udholdt for S3.m

men med deres Allierede at vinde den endelige Sejr. 
Sejladsen dertil gennem Kieler-Kanalen, hvor vi 

i Kielerhavn hilste vemodigt paa Vraget af INGOLF, 
gav ikke Anledning til videre Overvejelser; et mindre 
Motorhaveri gav - ud over Programmet - et kor
tere Ophold i Rendsborg, hvor den engelske Kanal
kontrol havde til Huse. Navnet i sig selv vækker 
Minder hos enhver Dansker om Oprøret i 1848, men 
desværre tillod Tiden ikke videre Studier her. I Lø
bet af et Par Timer kom vi atter af Sted og henimod 

Aften var vi i ELbmu.nd'ingen og satte til at begynde 
med Kursen NV og derefter V for at fØlge den mine
strØgne Rute. Det var jo en lille Omvej til Themsen 
fØrst at maatte gøre Land udfor Grirnsby, hvorfra v1 
saa fulgte Ruten videre Syd paa langs Land; men 
der var ikke Tid til at kede sig i disse stærkt trafi
kerede Ruter, hvor talrige Vrag endnu vidner om 
Krigens HensynslØshed; mindst 4 Dampere passerede 
os i Vagten, bl. a. mange af D. F. D. S.'s Baade, der 
hilste den danske Minestryger baade med Kipning og 
Viften. 

* 
Mandag Morgen den 8. Juli ankredes op udfor 

Sheerness og KL 08,30 fortØjede vi ved Pieren i M/S 
Sheerness udfor Queensborough. De officielle Visitter 
blev udvekslet, og blandt de halvt-hundrede M. M. S., 
der laa fortøjet her, mØdte vi mange kendte Ansigter 
blandt de nye Chefer (R.N.V.R.) fra Besøgene i Fjor i 
de danske Farvande; og Gæstfrihed skortede det ikke 
paa rundt om i de forskellige Messer. Captain M/S 
havde saaledes sit Kvarter i Destroyeren »ESKIMO«, 
og mange af vore bedste Minder hentede vi her sam
men med Minestrygningstjenestens Officerer, enten 
om Bord til glad )>Komsammen« eller paa Bil-Ture, 
hvor vi - paa lige Fod med vore engelske Venner 
- nogle Fridage deltog i Mark- og Havearbejde i de 
uhyre bugnende kentiske »orchards«; bl. a. med Kir
sebærplukning i tilstrækkelig. Mængde til Landbru
get, hvorfor det var en god Sport indenfor alle en
gelske Kredse at bringe Week-end'en til Hjælp for 
Vennerne paa Landet. Efter Arbejdets Anstrengelse 
mødtes man saa i de omliggende, hyggelige Kroer 
med Landbefolkningen til - forøvrigt ikke saa faa -
»Kopper« ØL 

Megen af Tiden gik - navnlig til at begynde med 
- med Utaalmodighed for at faa alt færdigt hurtigst 
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muligt, men det trak ud; vi indgik jo som et almin
deligt Led i den engelske Administration, - og det 
tog sin Tid. Det har det iØvrigt altid gjort, men K.iigs
t1æthcd og den ovc1ult 1 Vc1dc11 manglende Ly5t Ul 
Arbejde gjorde sig ogsaa gældende her. Undertiden 
kunde man godt henfalde til triste· Betragtninger (se 
Tegningen), men da man først var blevet klar over, 
at hverken vi eller nogen anden dØdelig kunde frem
skynde Tempoet, saa omsottcs Energien til at lære 
saa meget som muligt af Englænderne og den engel
ske Marine, og det blev .til ikke saa lidt. 

Til Beroligelse skal jeg dog fortælle, at vi fik 
Kablet om Bord allerede Andendagen, og saa blev der 
af engelske Eksperter - næsten dagligt - maalt op, 
sat Kridtstreger for Markering af Plads for Davider 
og Kasteblokke med det Resultat, at til sidst var der 
ingen, der kunde finde ud af det. Saa det var et Held, 
at alle Kridtmærkerne blev spulet af under Næstkorn_ 
manderendes grundige Rengøring, fØr vi kom til 
Dock-Yard'en Sheerness, hvor Daviderne saa blev an
bragt og dito Deslag - af den lille Mand n1ed ihe 
Bowler-hat. Det skete ganske vist fØrst den første 
August. 

I Mellemtiden havde hele Besætningen faaet Lej
lighed til at bese London fra Bus, med Besøg i Tower 
og i den danske Klub. De bomberamte Kvarterer 
gjorde et dybt Indtryk paa alle og lod os forstaa, hvil
ken Tapperhed den enkelte Borger har udvist for at 
kunne klare alle disse Rædsler - i sidste Instans maa
ske ikke mindst den engelske Kvinde. 

En anden uforglemmelig Oplevelse var Besøget i 
Canterbury, hvor Katedralen stod ganske uskadt midt 
i et. Omraade fuldstændig jævnet med .Torden, paa 
samme Maade som Tilfældet var med Set. Paul's 
Kirke i London. I Canterbury Katedral overværede 
vi Buff-Regimentets daglige Andagt i deres særlige 
Kapel her, hvor et Blad vendes i deres Mindebog 
over de Faldne af en for hver Dag særlig udvalgt 
Buff. (Regimentet er hjemmehørende i Kent). Til 
denne Ceremoni er ogsaa knyttet et Minde for Søens 
Faldne, idet Gitterporten til Kapellet fØrst aabnes, 
naar Præsten - eller en tilstedeværende Sømand -
har slaaet 6 Glas paa en af Marinen skænket Skibs
klokke; dette ærefulde Hverv blev tilbudt underteg
nede, hvorefter jeg maatte indskrive mit Navn i en 
særlig Bog, hvor min Forgænger i dette »Embede« 
var ingen ringere end H. M. Kong George the VI, 
og hvori Lord Jellicoe blandt andre navnkundige og
saa havde indskrevet sig. Har jeg lidt af Storheds
vanvid siden, saa kender I altsaa Grunden. 

Før Afrejsen fra Sheerness til Port Edgar indlagde 
ME 1038 sig »Berømmelse« hos vore engelske Venner1 

dels ved et WREN-Bal, hvor Captain M/S syntes, vi 
morede os saa godt, at det blev forlænget med I½ 
Time, dels ved, at vi ved en Kaproning ved et stor
stilet Flaadefest stillede med et sikkert sejrstipset 
Hold,,, - og kom ind sidst! Dette gav et klækkeligt 
BelØb til S.S.A.F. Association (Sailor, Soldier and Air 
Force), hvilket vi jo ogsaa fortalte var Menmgen 
dermed, selv om vi i Grunden ærgrede os over Neder
laget, - men det maa man nu ikke, som en god 
Sportsmand 0. K. Endelig indlagde Flotillechef, Chef 
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Flotillechefen er lidt 
mismodig. -
'T'Pe-nf't nf h:;im =lv. 

Op[ag 1. Halvaar 1945 

18.366 Sorø Amtstidende 

A/s MONTANA 
Monttrgaarden. Montergade 19. Telf. 9246 (8 Ledninger) 

og Næstkommanderende sig uhyre PaaskØnnelse ved 
det af Comodore Barrit afholdte garden party - lige
ledes til Fordel for S.S.A.F. - dels ved Keglespillet, 
hvor navnlig Næstkommanderende slog samtlige Ad
miraler paa Bekostning af flere Pund (selvfølgelig 
engelske), og hvor Aftenen endte med Auktion, og 
hvor jeg paa direkte Opfordring maatte tage Kampen 
op mod en portugisisk Orlogskaptajn og fik tildelt 
en radmager Kylling for 3 Pund. Jo, vi havde fortjent 
det os tilsendte Takketelegram fra Capt. M/S. 

Under Sejladsen til Skotland mØdte vi en M.M.S. 
1058 med Dannebrog vajende, og som tilsyneladende 
vilde fØlge med os. Først troede vi, det var en Eng
lænder, der vilde bringe os en Hilsen, dernæst - at 
der skulde være Tale om en ny Minestryger til Flo
tillen; men Løsningen v:ar den simple, at det var 
nogle danske Fiskere, der for en Pris af 90.000 Kr. 
havde kØbt Baaden i England og nu var paa Vej_ hjem. 

Opholdet i H.S.M. LOCHINV AR var ikke det mindst 
kedelige, og under Ledelse af Commander Coles R. 
N. R. - kendt af mange Danske fra BIRMINGHAM's 
Besøg - gik nu Forsøgene med det nye L. A. A. -
Grej; ganske vist knækkede Kablet, der tidligere 
havde været havareret, men et nyt blev med megen 
Velvilje tryllet frem. selv om visse Røster mente, at 
vi blot havde kØbt det gamle; ja, det er Shakespeare's 
Ord paa en anden Maade - »to buy and not to buy<{. 

Lørdag d. '10. August sagde vi saa Farvel og Tak 
for denne Gang og stod ad den nordlige Rute, N og 
NE ud paa i den for Tilfældet meget ugæstfrie Nord
sØ. Trods Søsyge glædede alle sig over Besøget -
mindst over Turen til Edinburgh og Besøget i 
Edinburgh-Castle, men trods alle Oplevelser saa var 
det med Glæde, vi igen rundede Kronborg og atter 
kunde være hjemme i den danske Sommer. 



·Københavnersoldater 
OG 

BORNHOLMERE 

FOR at sige det straks: Bornholm er en herlig Ø -
ikke alene set med en Turists, men ogsaa med en 

Soldats Øjne. 
Det var en Oplevelse efter at have ligget 5 Maane

der i Garnison at blive sendt til denne Ø. I Garni
sonen er man normalt henvist til Eksercerpladsen de 
fleste Dage om Ugen, og det kan godt blive lidt trivi
elt altid at se de samme Træer, Buske og Græstuer. 
Men her paa Bornholm er, hele Øen vor Eksercerplads. 
For det fØrste findes der, da Bornholm ikke tidligere 
har haft fast Garnison, ingen Eksercerplads, for det 
andet er vi indkvarteret hos Beboerne forskellige Ste
der paa Øen, og endelig kom vi hertil, ikke blot for 
at fortsætte Uddannelsen i en ny Garnison, men og
saa med en særlig Opgave. 

Af disse Grunde er Tjenesten og i det hele taget 
Uddannelsestiden mere afvekslende her end hjemme 
i Garnisonsbyen. Gamle Soldater kender det normale, 
livlige 2-3 Ugers Efteraarskantonnement; men her 
bliver det 7 Maaneder i Kantonnement. Under saa
danne Forhold mangler man meget, der er en Selv
følge i Garnisonen. Men saa maa man hjælpe sig selv 
paa bedste Maade og ud-
føre de Arbejder, som er 
nødvendige, for at Uddan
nelsen og Tjenesten kan 
foregaa saa godt som mu
ligt. Man laver solide Over_ 
kørsler med Dræn over 
Grøfterne til Parkpladsen, 
man byggcttummcligVagL_ 
hytte, man indretter sær
ligtV ærksted til Smaarepa_ 
rationer paa Køretøjer og 

I Stilling. 

Paa Høstarbejde, 

Materiel, man udstyrer Garager og Udhuse med store 
Hylder til Brug til Opbevaring af Udrustning og 
Materiel, man udbedrer en primitiv Skytteforenings
skydebane, saa den kan anvendes til større Skudaf
stande og til automatiske Vaaben o. s. v. 

Bornholms særegne Natur byder i sig selv 
ny Afveksling for en almindelig dansk Artillerist. 
Det er ikke B.Ørneleg at forcere Klippeformationer 
med tungt Skyts, men det er spændende. Og det kan 
ske, at man kommer kørende nok saa fredeligt ad en 
Skovvej i den Tro, at man let nok kan komme til 
den Stilling for Kanonen, som er rekognosceret paa 
Kortet. Men pludselig opdager man et Klippefrem
spring paa hver Side af Vejen, og ved at maale 
Bredden mellem dem opdager man, at der ikke er 
Plads til Passage med en Kanon. Altsaa, om igen og 
finde en ny Vej, hvor det maaske viser sig, at Under
grundsklippen nogle Steder rager saa hØjt over Jords
monnet, at man helst skal have Vognen i »Hop
Gear« for at komme over. Det lærer Vognførerne 
at tage Bestik og Chaufførerne at behandle deres 
Vogne i vanskeligt Terræn, men det tager jo lidt 

haardt paa Materiellet. -
Indkvarteringen hos Bebo
erne giver ogsaa Afveks
ling i Tjenesten. I Stedet 
for efter Øvelse at skulle 
ind rtil Kasernens større 
eller mindre Tillokkelser, 
skal man hjem til sine 
Kvarterværtsfolk, der hyg_ 
ger om En og gerne lyt
ter til Beretningerne om 
de Strabadser og sjove 
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eller ubehagelige Ting, m.an har været udsat for 
under Øvelserne. 

Set fra et uddannelsesmæssigt Synspunkt er et saa 
lang '1'11.h; K.untonncment ve-I lkk.e J.t frnet1æk.k.e, og 
især mærkes det her, hvor Kanlonnement:::;onn·aadet 
er meget stort, fordi man, for at genere Kvartervær
terne mindst muligt, kun har lagt 1 eller 2 Mand i 
hvert Kvarter. At Indkvarteringen er en Byrde for 
Be.Collm.ingcn, :Jigcr :.dg oclv, og en Forøgelse o.f Hus
standen (Indkvarteringen er med fuld Bespisning) 
rammer ofte Husmoderen haardt, idet hun mange 
Steder staar uden nogensomhelst huslig Hjælp. 

For en Soldat er. det nu altid spændende, naar han 
fØrste Gcing skal i sit Kvarter. Og det var næsten 
mere spændende her, thi: »Hvordan var Bornholmer
ne?« De var tidligere slet ikke vant til en perma
nent Garnison, og de fleste havde aldrig haft militær 
Indkvartering. Desuden vidste man, at i hvert Fald 
hos Landbefolkningen var Kongsbondeegenskaberne 
mere fremherskende end i ·det øvrige Land. 

Det viste sig ogsaa hvert Sted, at Kvarterværlerne 
i Begyndelsen udviste en vis Tilbageholdenhed, som 
i hvert Fald Københavnerne, der er i overvejende 
Flertal blandt Mandskabet, udlagde som U gæstfrihed. 
De var bare ikke klar over, at Bornholmerne fØrst 
vilde se deres Mand an, fØr de aabner sig selv. Men 
er det fØrst sket - og det er sket - saa er det utro
ligt hvilken Gæstfrihed, der lægges for Dagen. De 
fleste Steder, hvor der er og har været Indkvarte
ring, er der knyttet et fast SammenhØrighedsbaand 
mellem Soldater og Kvarterværter, og mange Steder 
vil Afskeden blive vemodig. 

Underligt er det derfor ikke, at Soldaterne søger 
at kvittere for Gæstfriheden ved i l!'ritiden at hjælpe 
deres Værtsfolk efter bedste Evne med Arbejde paa 
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Paa Ilrarch, 

Gaarden af den ene eller anden Art, ligesom der 
ogsaa fra Batteriets Side - saafremt Tjenesten og 
Uddannelsen tillod det - er givet fri nogle Dage, for 
at alle kunde hjælpe med til at bjærge den kostbare 
Høst hjem. 

Ja, Opholdet hos Bornholmeren er en dejlig Af
veksling, og man er blevet et godt og kært Minde 
rigere. 

Men at ligge saa langt fra de hjemlige Kødgryder 
skaber ogsaa et særligt Sammenhold mellem Batte
riernes Personel indbyrdes, ligesom man fØler sig 
særligt knyttet til sit Batteri. Det er ikke bare som 
i Garnisonsbyen, hvor Batteriets Ære egentlig blot 
skal hævdes over for de andre Underafdelinger. Nej, 
her er mange flere interesserede, idet ogsaa de fle
ste Kvarterværter fØler sig som hØrende til Batteriet 

og nidkært ruger over dets 
Rygte. 

Det gælder altsaa om, at 
man kan kende det. Der
for har Batterierne hver 
sit særlige Kendemærke, 
der er malet paa saavel 
Vogne som Kanoner. Ved 
det ene Batteri har en af 
Soldaterne endda fabrike
ret Kendemærket i Emaille; 
det bæres af Personellet 
paa Armen og vogtes me
get omhyggeligt. Naar man 
mØder dette Mærke, saa 
ved man altid straks paa 
Afstand, at Manden eller 
Vognen er fra vores Bat
teri. Disse særlige Forhold 
skaber større Sammenhold 
og større Korpsaand. 

Nej, man er absolut ikke 
blevet snydt ved at ligge 
som Soldat paa Bornholm! 

Idyl i Kvarteret. 



I VærlØselejren, som vi har aflagt et Besøg, sker der 
.i;nteressante Ting. 

Flyvertroppernes Flyveklub har aabnet en Svæve-
, fiyverskole, og som de første Elever er indtegnet 

Soldater fra Hærens Flyvertropper. For at begrænse 
Tilgangen maatte Soldaterne indskyde en Sum for 
Kurset; men alligevel meldte der sig over 60 pCt., 
og det viser en Interesse for Flyvningen, som lover 
godt for Fremtiden. Hærens Flyvertropper støtter 
Sagen ved at have tilkommanderet PremierlØjtnant 
Brix Gedsø (Nr. to i Danmark, der har opnaaet Sølv
e, hvilket er en meget fin Præstation) som Skolens 
Leder. 

Vi opsøger PremierlØjtnanten paa Midten af Flyve
pladsen, hvor Soldaterne er i livlig Bevægelse med 
at hente Planer, trække Wire, lægge Telefonledninger 
ud og køre Spillene paa Plads, for at forhøre os lidt 
om den Uddannelse, der forestaar. »Flyveklubben har 
gennem dette Kursus vist en stor Interesse for Sol
daterne og for Svæveflyvningen,« siger PremierlØjt
nanten, »og det bØr ikke gaa ubemærket hen, at der 
maaske er lagt Grund til noget nyt indenfor Hærens 
Flyvertropper. Det første en Soldat lærer, i Lighed 
med andres Uddannelse, er en saakaldt Slæbestart. 
Soldaten sætter sig i det Plan der, bliver spændt fast 
og ved Hjæ1p af Wiren der sidder i en UdlØser i Næ
sen af Planet, trukket hen over Jorden uden at slippe 
den. Det eneste, han har at gØre, er at holde Balancen 
og Retningen mod Vinden til Spillet. Det Plan d€r er 
et mærkeligt Sammensurium af Wirer og Træværk, 
Flyveren sidder fuldstændig frit ud i Luften, kun 
spændt fast ved nogle Remme, og en Styrepind, der 
rager op mellem Knæene, to Hamler til Benene er alt 
- og det er frivilligt, at der flyves.« 

Det ser ud til, at der skal startes. En Soldat sidder 
i Planet. Flyvelederen telefonerer: »En Slæbestart.« 
Han vinker med et Flag. Der svares fra Spillet, Wiren 
strammes og Planet begynder at glide henover Græs
set. Farten bliver hurtigt større, den ene Vinge hæl
der snart lil hØjre, saa til venstre. Men saa ser det 

Instruktion. 

ud til, at Eleven har faaet Taget paa det. Det fort
sætter 1ige ud, standser t.ilsirlst hPlt og falrlPr om p::t::t 
Plantippen. Straks er et Hold Soldater ude med 
»Hunden« (en meget lille Transportordning paa to 
Hjul) og kØrer Planet tilbage. En Motorcykle henter 
Wiren og kØrer tilbage til Startpladsen. Den første 
Start paa Svæveflyvningens vanskelige Vej er endt. 
Næste Mand klar o. s. v. o. s. v. 

Naar Eleverne saa er tilstrækkelige sikre, faar de 
Lov til at lØfte Planet en Meter fra Jorden, senere tre 
til fem, og til Slut 30-40 Meter. Her lærer de at 
udløse Wiren fra Planet, saa Eleven selv har det 
fuldstændige Herredømme. Derefter indøves og tages 
Betingelsesflyvningerne til A-Certifikatet, og naar det 
crr gjort, faar de først Lov til at svinge og faa de 
saakaldte HØjstarter (2-300 Meter). 

Vi standser menig Nr. 236 Thorsen og spørger, 
hvorfor han meldte sig til dette Kursus? »Det er en 
dejlig Chance for mig at faa Lov til selv at holde 
»Pinden«,« siger 36, »og selv om det kun er A-Certi
fikat, vi kan faa paa disse otte Dage, er det alligevel 
det værste, der bliver overstaaet. Det er meget værre 
end den skrappeste Felttjeneste« - og sveddryppende 
er han væk igen, parat til at pukle videre. Men det 
gaar med Liv og Lyst; det ses tydeligt, at Soldaterne 
er med i Arbejdet, og at de er glade for det. Her ma.n 
forØvrigt bemærkes, at dygtige Spilførere er en meget 



Svævekursus for Hærens Flyvetropper. 

væsentlig Faktor i en vellykket Slæbestart, og at 
Klubben raader over nogle eminent dygtige Folk paa 
dette Omraade. 

Det forberedende Arbejde og det organisationsmæs
sige kræver lang Forberedelse, og Formanden, Gros
serer BØrge Rasmussen, der naturligvis ogsaa er 
paa Pladsen, siger om dette: »Den Skole, vi har paa
begyndt, er planlagt for tre Aar tilbage. Vi talte om 
det, og som Tiden gik, blev Rammerne mere og mere 
klare. Hvis det vil interessere Deres Læsere, kan vi 
godt kigge lidt i Posen for at se paa, hvad vore Pla
ner for Fremtiden er. Dette Kursus er, som det fØr
ste, paa det eksperimentelle Stadie, men en Statistik, 
der bliver udarbejdet, bliver Grundlaget for Udvik
lingen af Skolen. Vi ser gerne, at Svæveflyvning ind
gaar som et naturligt Led i Fritidsbeskæftigelsen for 
Soldater fra Hærens Flyvertropper (forøvrigt ogsaa 
andre Vaabenarter). En stor Del har selv ansøgt om 
at_ komme til Flyvertropperne, fordi de Ønsker at 
komme i Kontakt med Flyvning. Nogle søger militær 
Flyveskole. Andre synes ikke at have Evnerne. Gen-

Der er meget Slæb. 
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nem Svæveflyvning vil vi forhaabentlig kunde give 
et Bidrag til Hjælp til Udvælgelsen af de~ der kan 
opt:.ti:(P5> p:-;i::i Militr.PrPtS Flyvfl;;kolP 'J':mkr,n <'r n<'m 
lig, at Militæret stadig skal stille Lærere til Raadig
hed, snnlcdcs at disse paa nærmeste Hold vil kunne 
fØlge mulige Emner. 

Det er vort Haab, at Udviklingen vil gaa i den Ret
ning, at vi paa den Maade, i Stedet for at tælle 
Svæveflyvere i hundreder, tæller dem i tusinder. 
Først paa denne Basis muliggøres den udvidede Flyv_ 
ning og Deltagelse med Sukces i internationale Flyve_ 
konkurrencer.« 

• 

Det er glædeligt at se det Initiativ Flyvertropper
nes Flyveklub har lagt for Dagen. Den Livsglæde, 
der nu udfolder sig paa Værløse Flyveplads, faar os 
til at Ønske, at Flyveklubben faar den St_Øtte, som er 
nødvendig for at fortsætte den Linie, som her er 
skitseret. 

Jens. 

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
Huer . Knapper - Lædertøj etc. 

t/4:fn'ø 
Guldlrækkeriel 
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* 

Marinesoldaten havde truffet en 
yndig Pige og stod og talte med 
hende i Solskinnet ... 

- Er det virkelig rigtig, at De 
elle1·s aldrig gaar ud' med Marine
soldater? spurgte han. 

- Vist er det rigtigt! svarede 
hun let fornærmet ... 

- Storartet! Hvor kan jeg mø
de Dem i Aften? spurgte han ... 

- Klokken 21 paa den styrbords 
Side af Kaj Nummer 2, svarede 
hun. 

* 

- Gud~ I siger ikke den var ladt. 

Uforndset. * 
Obersten stod med en streng Mi

ne foran to Menige, hvis Unifor
mer var slemt tilsØlet og forrevet. 

- I maa vide, 66 og 67, sagde 
han, at jeg i mit Regiment ikke 
taaler Soldater, der slaas! 

* 
Vakuumtørret P1·odukt. 

I Sverige er der kommet et Til
skud til Soldaternes feltmæssige 
Kost, som hidtil overvejende har 
bestaaet af Konserves, nemlig 
vakuumtørret KØd, Fisk osv. Men 
at i hvert Fald de svenske Solda
ter ikke er særlig begejstrede for 
den Form for Føde, tør man vist 
udlede af denne Vittighed fra et 
svensk Blad. 

To Soldater havnede under en 
Orlov paa et Museum, hvor de bl. 
a. saa en Mumie. 

- Fy katten, Kalle, dom har 
bØrjat med vakuumtorkade frun
timmer også. 
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* 

En Udvej. 
En hØjerestaaende Officer inspi

cerede for nogle Dage siden en 
Garnison. Navnlig var Officeren 
meget interesseret i, om Mandska_ 
bet fik en tilfredsstillende Forplej_ 
ning, og han stillede en Række 
SpØrgsmaal til de Menige. 

-Og hvordan saa med Maden? 
spurgte Officeren en Soldat, der 
kom med to Spande. 

- Den er udntærket, Hr. Gene-
ral. 

- Er Rationerne tilstrækkelige? 
- Javel, Hr. General. 
- Det hænder rnaaske endda, 

at de1· sommetider er noget til
overs? 

- Javel, Hr. Gene1·al. 
- Og hvad gør I saa med det? 
- Det spiser vi, H 1-. General! 

* 
.. '\\;, 

·=,:6",-'I) J 
-~@ 

I~ I \~~ 
v_~ '.Y-••· 

- Hvor jeg misunder Dem, Hr. 
General. Tænk, hver Dag at have 
saa mange Tusinde Mandfolk at 
kommundere med. 

N atmanøvre. 
Det svenske Militær havde Nat

øvelse i buldrende MØrke og Sne
Htorm Ohl"'r.c1h~n inspkPrl"'l tJff kom 
mer til et Hegn, hvor han forgæ
ves spejder efter den udsatte Post, 
som hygger sig i Lrmet paa den 
modsatte Side. 

- Post, rnahPr Ohnsten og prø
ver at spejde gennem Storm og 
Mørke. Intet Svar. 

- Post, brØler han igen. 
Op tumler Soldaten af sit Blund 

og træder fortrøstningsfuldt frem 
af Tykningen: 

- Javel, javel. Er der B1·ev til 
78 Jønsson? 

* 
Kede!igt Tilfælde. 

Det er med nogen Berettigelse, 
en Læser i Sæding protesterer mod 
»Jyllands-Posten«s Radioprogram 
for 14. August, som indeholdt fØl
gende: 

»21,10-22: Soldeaften fm Kron
borg, arrange1·et i Sarnarbejd'e med 
Folk og Værn ... « 

- Vi mente »Soldateraften«, 
føjer »Jyllands-Posten« til Med
delelsen. 

* 

_____ \tfs f__ ,>!0_, y· / -,,-, 

(\ jff: ~,.,. 
1C ~i~~ir_ __ .i ~1 
~"' \L::: ·i• 

- Fjendtlig Skytte Kl. 4. Hvac' 
betyder det 69? 

- At vi har god Tid, Hr. Kap
tajn, hvis Klokken kun er 3. 

* 
Ogsaa en Forkl'aring. 

Hjemmeværnets store Øvelse 
paa Egholm er ikke den fØrste 
Manøvre, Egholm har været Skue
plads for. Ved en tidligere Man
øvre blev et Batteri overfaldet af 
»Fjenden«, og en Del Soldater 
skulde derefter fingere dØde og 
blive liggende paa Jorden. Da en 
Løjtnant noget senere kom paa 
Inspektion, :fandt han en af de 
dØde Jenser siddende i ivrig Sam
tale med en ung Pige fra Øen. 
- Hvad skal det betyde, spurgte 
Løjtnanten. Du er jo dØd ... 

Hvorpaa Soldaten sprang op og 
sagde: 

- Melder H1·. Løjtnanten: Jeg 
er i Himlen og taler med en Engel. 



TEATER~ 
af 433/45 Poul Borrevang. _, 

MUSIK 7 

Man kan nu begynde at danne sig et Skøn over, hvorledes Sæsonen vil forme sig 
paa de københavnske Scener. For Øjeblikket opføres der noget for enhver Smag, lige 
fro den m.P~i,t haroltkr, Gyserfa.rcPJ t.il dM. alvorsprægr,rle nrama. Folk orr Værn prøver 
paa at skaffe billige Billetter til saa mange Teatre som muligt saaledes, at hver Soldat 

kan tilfredsstille sin Smag. 

Det har imidlertid vist sig, at den nuværende Ord
ning med Fordelingen af Billetterne har enkelte 

Brist. Naar en Enhed faar tildelt en bestemt »Teater
aften«, kan det hænde for Hærens Vedkommende f. 
Eks., at Enheden skal paa Natøvelse og for Søværnet, 
at Orlogsgasterne ikke har Landlov den foreslaaede 
Aften. Alle andre Aftener er optagne, og Resultatet 
bliver da, at Enheden ingen Tildeling fa.ar denne 
Gang. 

En ny Ordning. 
Denne Ordning er noget uholdbar. Derfor kommer 

den nye Ordning til at se saaledes ud: 
Folk og Værn-Officeren fastsætter selv en Aften, 

der er belejligt for Mandskabet til Teaterbesøg, og 
til denne Aften, kan Mandskabet saa fremsætte Øn
ske om, hvilket Teaterstykke det foretrækker at se. 
Folk og Værn-Officeren ringer derefter til Billet
kontoret, Palæ 9615, Lokal 18 om Onsdagen mellem 
Kl. 9 og Kl. 12 og bestiller til den kommende Uge. 

For at denne Ordning skal virke helt tilfredsstil
lende, maa Mandskabet have Oplysninger om, hvilke 
Teaterstykker det kan se, Billetprisen, samt en kort 
Karakteristik af Stykket, og her er derfor foreløbig 
den nuværende TeaterpLan. 

Ane-scenen: I 
»Antigone« er en gammel græsk Tragedie, som 

Franskmanden Jean Anouilh har givet nyt Liv. Han 
har i og for sig kun erstattet den græske Form med 
en mere moderne, og dog har han skabt et nyt Skue
spil om den unge Idealists Kamp mod de ældres Over -
tro og Forsigtighed. Stykket er skrevet og opfØrt un
der Besættelsen. Det er et Skalkeskjul, hvorunder 
han kunde tale frit, ligegyldigt hvor mange Nazi
officerer, der sad i Parkettet. 

Der er reserve1·et »Folk og Væni« 20 Billetter Man
dag, Tirsdag, Torsdag og Fred·ag. Billetpris Kr. 2,55. 
Ordinær Pris ca. Kr. 5,50. 

Det ny Teater: 

»Min Kone spøger« af Noel Coward. De, der ikke 
kender det Noel Cowardske Skuespil, maa endelig 
benytte Lejligheden til at se »Min Kone spøger«. Hans 
Replikskifte er et Festfyrværkeri af Format. Replik
kerne farer som Lyn mellem de Optrædende. Man 
maa være vaagen for at kunne lodde Dybden og for
staa Satiren bag dem. Spiritisme og okkulte Fæno
mener interesserer, som de fleste Englændere, Noel 
Coward, og over disse Emner skrev han »Min Kone 
spøger«. 

Der e1· rese1·veret »Folk og Værn« 30' BiUetter til 
hver Aften undtagen Lørdag og Søndag. Bi!letpris Kr. 
1,20. Ordinær Pris Kr. 5,75. 

Folketeatret: I 
»Arsenik og gamle Kniplinge1·« af Joseph Kessel

ring. Som alle ved er Stykket en »Gyser«: men det 
har intet til fælles med de kulørte Hefter. Forfatteren 
har forstaaet at skrive et Stykke, der samtidig med, 
at det giver Folk et Gys, ogsaa kunstnerisk set er 
fuldendt. Desuden har han forstaaet at lægge en Sa
tire i Replikkerne over sit eget Stykke, Gyser
Stykket. 

Der er reserveret »Folk og Værn« 20 Billetter til 
hver Aften unclta,gen LØrclag og Søndag. Billetpris Kr. 
1,00. Ordinær Pris Kr. 4,25. 

(Det bemærkes dog, at dette Stykke kun gaar kort 
Tid endnu. Naar disse Linier gaar i Trykken, er det 
maaske allerede taget af Plakaten.) 

Riddersalen: 

»Rigtige Mennesker« af William Saroyan. Om dette 
Stykke er der i sidste Nummer af Bladet skrevet saa 
meget, at yderligere Omtale er unødvendig. Kun eet 
maa jeg sige, man bØr se det, for at forstaa Begrebet 
»Menneskekærlighed«. 

Der er reserveret »Folk og Værn« 16 Billetter til 
hver Aften undtagen LØrdag og Søndag. Bi!letp1-is Kr. 
1,95. Ordinær Pris ca. K1·. 4,50. 

Det kongelige Teater: I 
Der kan desværre paa nuværende Tidspunkt ikke 

opnaas anden Ordning med det kgl. Teater end fØl
gende: Naar det kgl. Teater skønner, at der kan re
serveres »Folk og Værn« et Antal Billetter til om Af
tenen, bliver der samme Dag ringet hertil mellem 
Kl. 13 og Kl. 14. Disse Billetter skal udbydes og af
hentes inden Kl. 16. Folk og Værn-Officeren bedes 
derfor være os behjælpelig med en hurtig Ekspedi
tion, evt. ved at have en Liste liggende over de Folk, 
der Ønsker at komme i det kgl. Teater. Ordningen 
gælder begge Scener. 

Det bemærkes, at disse Billetter kun gælder for de 
værnepligtige og værnepligtige Befalingsmænd, men 
uden Damer. Billetpris paa Gulvet ca. Kr. 2,25 og 
paa Etagerne ca. Kr. 1,75. 

Med Hensyn til hvilke Stykker, der spilles, henvi
ses til Dagspressen. 
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Koncerter: 

Fra de værnepligtiges Side har vi flere Gange mod
t.af{Pt ForPspØrRS1Pr, rlPr r,ik url p.aa, om der var Mu
lighed for at skaffe Billetter til Torsdagskoncerterne. 
Vi har forhandlet med Statsradiofonien, men des
værre faaet Afslag. 

Derimod er der reserveret »Folk og Værn« 20 Bit
letter til saavel Aftenfolkekoncerter som til Søndags
Folkekoncerter. 

Efter den forelØbige Plan vil der blive Aftenfolke
koncert paa fØlgende Tirsdage Kl. 20,00: 24. Sept., 
29. Okt., 26. Nov. 1946 og 28. Jan., 25. Feb., 1. April 
1947, samt paa fØlgende søndage Kl. 16,00: 15. Sept., 

6. Okt., 13. Okt., 10. Nov., n. Nov., 8, Dec. H>46 og 
5. Jan., 12. Jan., 19. Jan., 9. Feb., 16. Feb., 9. Marts, 
16. Marts og 23. Marts 1947. 

Billetprisen er Kr. 0,70. Husk at bestille Billetterne 
1. uol'l. ru. 

Desuden har vi den Ordning med forskellige Kon.
certbureauer, at der, naar det skønnes, kan reserve
res »Folk og Værn« et Antal Billetter. Disse vil blive 
udbudt særskilt. Billetprisen er her almindeligvis 
Kr, 0,3!5 r>llr>r Kr. 0,00. 

Endelig forhandler vi for Øjeblikket med Stats
radiofonien om at faa overdraget et Antal Billetter 
til Overværelse af Weekend-Hyttens Udsendelser. 
Meddelelse herom fremkommer, saasnart Resultatet 
foreligger . 

.Wvedøre-SOLDATERNE paa ()!J;z;f;tærhosp;tafet 

'l'ilskuet·e i li€t 1l'i. 

A vedørelejren har en rask og glimrende Skuespiller
trup, der ofte har glædet Lejren. D. 14. Juli ud

strakte den tillige sin Virksomhed og flyttede Telt
pælene - d. v. s. Folk og Værns transportable Scene 
- til Militærhospitalet. 

Tilskuere, der maatte holde sig inde, 
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Den transportable Scene. 

Den spillede »Munken gaar i Enge« for de syge 
Kammerater, der paa Baare, forbundne o. s. v. sam
ledes i Hospitalsgaarden til denne i Hospitalets Histo
rie enestaaende Begivenhed. Det blev en virkelig Op
levelse, og Bifaldet rungede gennem den ellers saa 
stille Gaard. - Her er nogle Billeder derfra. 

Et Nærbillede. 



0 rl o gsgaster 
ALGIER 

Under »Niels Ebbesens« store Togt med Flaadens Math-Elever 

fik Skibet overrakt Pn Minde,pladP. for Skibets mindeværdige 

Navnebroder af Randers By. 

Og saa gik Turen sydpaa, hvor de unge Mænd oplev.ede mange 

sælsomme Ting. De øvrige Billeder er fra den lille By B 1 i da i 

A 1 g i er og viser de indfødtes Bader samt en tilsløret Araber

kvinde. Som det tydeligt ses, har hun dog det ene Øje frit - og 

det ser næsten ud, som om hun bruger det. 

Højtideligheden ved Niels Ebbesens Statue i Randers, 

Et »Snapshot«. 

Desværre er der ikke mange, der efterkommer vor 
Opfordring om at sende Billeder ind. Og det er en 
Skam; for der er jo Stof nok, der kan interessere 
rundt om i Garnisonerne. Her er et Par Billeder, ind
sendt af Kornet Jungløv, GrØnnegades Kaserne, Næst
ved. Det ene har han kaldt »Hvil paa Marchturen« 

Orlogsgaster med Fører paa Tur i Byen. 

- og det er jo ikke til at tage Fejl af for Sol
dater. Det andet kaldes »Slip! - Han knaldede mig i 
Ga-ar«. Det kan ikke være Kornetten, der er i Fare, 
hvis det er ham, der har taget Billedet. - I modsat 
Fald? - Naa, den Gaade kan jo kun lØses i Næstved. 

FOJ.K og V IF.RN 241 



SOLDATER PAA VOLDEN 
Nu gaar Efteraaret ind efter en Sommer med meget 

Slid men ogsaa med mange gode Minder, baade fra 
Tjeneste og Fritid, Her P.r Pt typisk RillPrlP fra Pn af 
Fritidens Begivenheder. ➔ 

Som et Vidnesbyrd om, hvorledes »Folk og Værns« 
Arrangementer bidrager til at knytte Kontakten mel
lem Befolkning og Værn, aftrykkes (blandt mange 
andre Tilkendegivelser til Cheferne i de paagældende 
Garnisoner) nedenstaaende et Brev fra et Amtskon
tor, underskrevet af Amtmanden: 

»Pa.a Amtskontorets Personales Vegne beder jeg Hr. 
Oberstløjtnanten modtage vor hjerteligste Tak for den 

store og glædelige Oplevelse, De be1·edte os ved at 
lade os overvære »Folk og Værns« virkelig fornØjelige 
og udmærkede Sommerspil. 

Det var en stor Succes saaledes at knytte en fastere 
Forbindelse mellem Regimentet og Byen; vi hilser 
med Glæde enhver saadan Bestræbelse velkommen 

og yder gerne vor fulde Støtte, hvadenten det gæld.er 
fælles Alvor eller Gammen.« 

Med de venligste Hilsener 

Deres ærbødige 

Kasernen et Kulturcentrum! 
I Randers Dagblad for den 13/9 1946 skildres 

et nordisk Studentersangstævne, og Artiklen 
begynder saaledes: 

»Atter og atter kalder Kasernen til hØjst for
skellige Begivenheder, og man oplever faktisk 
det usædvanlige, at en Garnison er ved at blive 
et af Kulturcentrerne i en By! Det er meget 
prisværdigt, ikke mindst fordi Baandet mellem 
Randers og dens Dragoner - som de jo kaldes, 
ligegyldigt hvilken Vaabenart Soldaterne end 
tilhører - knyttes nærmere og nærmere til hin
anden.« 
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Reservekadet
Aspiranterne 

Under »Holger Danskes« 

c,tor0 Sommertogt mid de vor_ 
dende Søofficerer, stod søof

ficerskolen ikke helt tom, 

men var optaget af en Snes 
Reservekadet-Aspfranter 

De havde altsaa god Plads; og 
her er de. 
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GENNEl!I TIDERNE 

Den kendte militærhistoriske Skri
bent, OberstlØjtnant Th. Thaulow, 
giver i denne Bog en livfuldt ma
lende Skildring af den danske Sol
dat fra Vikingetiden og helt op til 
den danske Brigade. 
For alle, som overhovedet interes
serer sig for vort Lands Forsvar i 
Fortid og Fremtid, i fØrste Ræk
ke naturligvis Danmarks mandlige 
Ungdom, og gamle Soldater af alle 
Aargange, vil DEN DANSKE SOL-

::'.! DAT blive Aarets Ønskebog. 
•O" Bogen bliver meget smukt udstyret, 
;;" idet den forsynes med et vægtigt 
:::!.. Billedmateriale paa ca. 75 Illust1·a-

tioner, hvoraf de 16 bliver særiige 
Plancher med gamle danske Sol
dateruniformer, udført i 8-farvet 
Litografi. 

Ca. 250 Sider i stort Format. 
Overdaadigt illustreret. 

Ca., 2G,00 JCr. 
I ægte Sldndryg og Hjørner ca. 42,00 lir. 

litll:om1nc1• 1nitlt i ~Yo1:b1•. 
Bestil tlen i yotl Tid! 

Folmer f1h1·istrnsflns Forl11g, 





Rf'cfoktion: 
Dr. phil. 
Sven Henningsen 

Ko1·t: 
Marensine KOrber 

48 Sider 

Kr. 485 

VERDENSPOLITIK 
i Kort og Tekst 

Popnla>rt Hefte med et Væld af statistiske 
Oplysninger samt de vigtigste Begivenheder fra 
191 8 til i Dag fremstillet i letfattelige grafiske 
Tavler, Kort og Tekst. Nyttig til Forstaaelse af 
Fredskonferencens Vanskeligheder. 
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Tldknmmrr 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 

fi Kr pr, Anr 

Løssalg 65 Øre 

NUMMER9 . NOVEMBER1946. 5.AARGANG Abonnement kan 

Alliere, Idræt 
I. Olympiaden i Bel'lin 

I Februar 1946 blev der paa amerikansk Initiativ 
dannet et »Allied Forces Sports Council« med det 

Formaal gennem Sporten at fremme det gode For
hold mellem de allierede Nationer. - I Øjeblikket 
er der 12 Medlemmer, nemlig: Belgien, Czekoslovu
kiet, Frankrig, England, Holland, Luxemburg, Norge, 
Polen, Rusland, Amerika, Grækenland og Danmark. 

I Allied Forces Sports Council's Konkurrencer del
tager Befalingsmænd og Menige paa lige Fod; og 
Danmark startede med at deltage i »Det allierede 
Svømmemesterskab« i Niirnberg 16.-18. August d. A. 
Her klarede vi os saa fint, at vi fik Mod til ogsaa at 
sende et Hold til »Det aWe1~ede Atletikmesterskab« 
paa Berlins olympiske Stadion den 7.-8. September 
d.A. 

Ogsaa her klarede vi os - som det vil fremgaa af 
det fØlgende - endogsaa meget fint. Men vigtigere 
end MedaLjerne var det, at vort glimrende Hold del
tog i en stonfoaet international M·anifestation paa en 

Det danske Hold marcherer ind. 

tegnes hos Postuæsenet 

saadan Maade, at de skabte Respekt om Danmark og 
dets militære Værn. 

* 
Holdet, der blev til efter en Udvælgelse fra samt

lige militære Afdelinger, hvorunder Befalingsmænd 
og menige konkurrerede paa lige Fod, ankom til Ber
lin et Par Dage fØr selv Konkurrencen for at komme 
i hel rigtig Form efter Rejsen. Samtidig blev der 
Lejlighed til at se lidt paa de fremmede Forhold 
samt gøre Bekendtskaber med Deltagerne fra de andre 
Nationer. Denne Udvidelse af Horisonten var maaske 
ikke af mindst Værdi for de danske Deltagere, og 
om disse begivenhedsrige Dage samt om selve Kon
kurrencen fortæller een af Deltagerne, Kornet I. R. 
Hansen fra Ingeniør-Regimentet, bl. a.: 

Onsdag Eftermiddag arrangerede Amerikan Red 
Cross en Rundtur i Berlin. Vi blev kØrt rundt til alt, 
hvad der var værd at se, bl. a. de russiske Sejrs
monumenter, et Flakfort lige midt i Berlin, Hitlers 
Residens Reichscancellei, samt Hitlers underjordiske 
Bunkers, der laa 15 m under Jorden med et tykt 
Betonlag oven over. Herfra var der en Gang over til 
Rigscancelliet, og inde i dettes Gaard holdt en Tank 
og en Panservogn eller bedre: Resterne af dem. SS 
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havde her holdt ud til det sidste. Iøvrigt var hele 
den gamle Bydel mPd O1)Prah11sPt, Blottet o. s. v. helt 
Ødelagt af Gadekampe. Balkonen, der i sin Tid blev 
hnurt til man.f!P pralende og lØfterige Taler, havde 
faaet Fuldtræffere af en Maskinkanon. 

Da vi havde set, hvad der var at se af Betyrlning 
i Rigsc.ancelliet, kØl'le vi til B1andenburger Tor. Fra 
den delvis Ødelagte Top af denne vajede den samme 
r_Øde Fane, som blev sat derop efter Berlins Erobring; 
hullet og laset vidnede den om de Kampe, der havde 
raset i den gamle Bydel, som aldrig nogen Sinde igen 
vil kunne genrejses i dens fØr saa smukke Form. I 
den gamle Tiergarten, som nu bestaar af et Par ynke
lige Træer, var det russiske Sejrsm.onument rejst. Det 
er en KæmpesØjle med en russisk Soldat, som med 
sin nedadvendte Haand giver Udtryk for Berlins Ind-

Kaptajnløjtnant Matzen og Løjtnant Holst Sørensen i 
internationalt Selskab. 

tagelse. Foran denne SØjle stod en Soldat Vagt i 
Retstilling. Han bar et Utal af Medailler paa Brystet. 
Endvidere var der opstillet 2 Tanks og 2 Kanoner 
af den Type, der blev brugt ved Kampene i Berlin. 
Fra Monumentet blev vi kØrt til et af de store Flak
forter, som ragede op midt i Berlin: Kæmpefirkanter, 
15-20 m h_Øje, og noget af det eneste, som ikke har 
lidt Skade af Bombardementerne. De bestaar af en 
Mængde Rum, som for Øjeblikket tjener til Beboelse. 

Om Aftenen besluttede nogle af os at besøge en 
amerikansk Røde Kors Club, hvor vi blev modtaget, 
som om vi var gamle Bekendte; og er der noget, der 
kan glæde En, saa er det, naar man kan mærke, at 
man er velkommen. Faktisk ligner Amerikanerne 
Danskerne en hel Del. Friske, humørfyldte og tjenst
ivrige. (Nu praler jeg vist.) Men hvad der forundrer 
En er, at næsten alle Amerikanerne kender Georg 
Jensens SØlv, medens de tit tager Fejl af Flaget ... 

Næste Morgen oprandt med straalende Vejr, og 
Energien ved Morgentræningen lyste ud af hver ene
ste Mand. Om Eftermiddagen fik vi uddelt vor Ration, 
og efter Uddelingen kØrte Holst-Sørensen til Ameri
can Forces N etwork for at blive interviewet. Han 
pralede ordentligt med det stærke danske Hold, men 
hvad de·r især imponerede Speakeren var Holsts Tid 
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paa 800 m. Ved Interviewet viste det sig i.Øvrigt, at 
det danske Hold var det eneste, der kun havde haft 
een Uges Træning, Amerikanerne fØrte med to Maa
neder. - Aftenen stod atter i Frivillighedens Tegn, 
og en Del af os tog ud til Crown P1·ince Club, hvor vi 
P.ft.P.r en hyggelig Aften blev inviteret til Dans den 
fØlgende Aften; og da dette giver fin Spændstighed 
i F_Ødderne, modtog vi Invitationen. Det blev en vir
kelig Aften, og vi Danskere var morsomt nok med 
hl at sætte hdt K.ulØr paa den. Vor Slagsang: Ca!e
donia, blev spillet af Orkestret for et Par Cigaretter, 
og i LØbet af et Øjeblik sang alle med paa Omkvædet. 
Men Kl. 21.30 holdt Busserne for D_Øren, og vi blev 
kørt hjem til Stadion. 

Endelig kom Lørdag den 7. September, hvor de 
indledende Heats skulde begynde. Der var »kun<3: 
30.000 Tilskuere og vi startede fint. l\tloesgaard-Kjeld
sen gik i Finalen i 110 m Hæk paa 16.1. Kun 200 m 
svigtede den Dag; ellers var der Danskere i alle 
Finaledysterne. - Om Aftenen var hele Holdet i.Øv
rigt inviteret af General Friis fra Den danske Mili
tænnission til en Visit i Generalens Hjem, hvor vi 
blev modtaget og beværtet paa det bedste. Det var 
hyggeligt at kunne tilbringe en Aften i en Villa, der 
overalt bar Præg af ægte dansk Smag. Et Stykke 
Danmark midt i al den tyske Elendighed. 

Allieret Olympiade. 

Søndag Morgen oprandt i straalende Solskin, og 
Kl. 13.30 var Holdet samlet paa Stadion klar til en 
Indmarch foran 90.000 Tilskuere. Det begyndte med, 
at samtlige Generaler for de deltagende Nationers 
Hære marcherede ind med General McNarney - den 
Øverstkommanderende for de amerikanske Tropper 
i Tyskland - i Spidsen. For vort Vedkommende 
repræsenterede Oberst Norup den danske Hær. 
· Til Ære for den amerikanske General blev der saa 

affyret en Kanonade paa 17 Skud, og efter at Speake
ren havde budt velkommen, erklærede Generalen 
Stævnet for aabnet. Et Kanonskud blev affyret og 
ACFS's Flag gled til Tops. Det er hvidt med to blaa 
Fredsduer, der hver holder en Oliegren i Næbbet. 
Fem belgiske Trompetister blæste derefter Olym
piademarchen, hvori Lederen ved Wahls Hjælp ind
flettede »Kong Christian«. Til sidst kom den yngste 
amerikanske Deltager - en 19-aarig Sergent - lø
bende med den traditionelle Fakkel og tændte den 
olympiske Ild, der brændte under hele Stævnet. 

Resultaterne. 

Og saa begyndte selve Stævnet. Moesgaard-Kjeld
sen lagde for med en Tredieplads i 110 m Hæk i 
Tiden 16.1. Det gav Tillid, og derefter gik det Slag 
i Slag. 

I 100 m Løb blev Menig 316/45 Hansen fra 4. Regi
ment Nr. 5 i Tiden 11.3 (Førstepladsen til Holland i 
10.9). Derimod kvalificerede Sekond!Øjtnant Elvsborg 
(Skolen for Modstandsbevægelsens Befalingsmænd) 
sig desværre ikke til Finalen, skønt han havde Ti
den 11.2. 

I 400 m Løb blev Gunnar Bergsteen Nr. 4 (49.2), 
medens en Amerikaner1 der lØb uden Konkurrence, 
naaede 47.8 og blev Nr. 1. 



K1, Kjæ1 o~ 
Moesgaard Kjeldsen 
som Nr. 1 og 3 i Spydkast. 

I 400 m Stafet bestod det danske Hold af: Kor
net Hansen, Menig 639/45 Simonsen, Menig 489/45 
Bergsteen og Løjtnant Holst-Sørensen fra Hærens 
Officersskole. LØbet sluttede med en vældig Spurt 
af Holst, der startede med et Handicap paa 15 m 
overfor den ovenfor omtalte Amerikaner. Det gav 
en 2. Plads efter en Slutkamp, der fik Folk til at 
rejse sig fra deres Pladser. 

I 800 m LØb "andt Holst overlegent i Tiden 1.53.0, 
ca. 7 m foran Nr. 2, der var fra Luxembourg. 

I HØjdesp,-ing blev Kornet Wahl Nr. 2 med 1,85 m 
(personlig Rekord). 

I Kuglestød forbedrede Husum sin personlige Re
kord til 13,20, hvilket gav ham en Plads i Lands
holdet til Norge. Han blev Nr. 4. 

I Spydkast blev Kr. Kjær Nr. 1 med 57,71 m og 
Moesgaard-Kje!&en Nr. 3 med 55,50 m. Andenplad
sen gik til Luxembourg (55,80 m). 

I Hammerkast blev Løjtnant Hansen Nr. 2 (ca. 
35,00 m) og Løjtnant Poulsen Nr. 3 ( ca. 34,50 m). 

I Trespring scorede Dencker endelig endnu en Før
steplads til Danmark (13,65 m). 

Alt i alt fik Danmark saaledes: 3 Førstepladser, 
3 Andenpladser og 3 Trediepladser, hvilket er et 

Resultat, vi absolut kan være meget stolte af. Medail
lerne, der tildeltes de sejrende, var forøvrigt frem
stillet som ved Olympiaden, og Nr. I fik Guld-, Nr. 2 
Sølv_ og Nr. 3 Broncemedaille. 

Afsked. 

Efter Stævnet havde Amerikanerne om Aftenen 
arrangeret en Afslutningsfest. Den store cirkelrunde 
Fægtesal var smykket med de deltagende Nationers 
Flag, og vort amerikanske Negerorkester samt et 
civilt Musikorkester spillede til Underholdningen, 
som bestod af Koroptrin af 30 Kordarner fra forskel
lige Nationer. Endvidere optraadte en berømt Violi
nistinde, der vakte vild Jubel, og efter Underhold
ningen var der Dans til det føromtalte Negerorkesters 
Toner. 

Hele dette Arrangement blev især vellykket p.aa 
Grund af Amerikansk Røde Kors' Hjælp. De havde 
nemlig sørget for, at 50 franske og 50 engelske unge 
Piger deltog i Festen. 

Men Kl. 24 var det Slut; og Mandag Morgen for
lod det danske Hold Berlin - et stort og inciterende 
Minde rigere. Men da især Amerikanerne gjorde 
deres til at gøre Turen saa uforglemmelig, kunde jeg 
have Lyst til at sige endnu en Gang: 

Thank you American Red Cross because you took 
cm·e of us in Berlin and thank you for the funny 
trips managed for the Danish team at the Olympiade 
in Berlin. Remember us to Crown Prince Club and 
Uncle Tom's Cottage. 

We hope to see you next year! 

Holst Sørensen under sin vældige Indsats 
i Stafetløbet. 
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Militær Fodboldkamp 

Dantnarli -Holland 
I A 1'I S TE R D A 1'I 1 1. S E P T E llI B E R 1 9 4 6 

STRAKS efter Olympiaden i Berlin lagde dansk 
Militær-Sport atter ud. Holland Ønskede Revan

che for sit Fodboldnederlag (8-2 til Danmark) i 
København den 10. August. - Derfor drog vort Hold 
til Amsterdam for endnu en Gang at forsvare de 
danske Farver. Det lykkedes; og i Overværelse af 
40.000 Tilskuere gennemførte de paa det olympiske 
Stadion en baade haard og spændende Kamp, der 
endte med 8-5 til Danmark. 

• 
Korporal Georg DahLfeLt, den kendte Fodboldspiller 

fra A. B., fortæller her lidt om denne mh1tlerige Tur. 
Mandag den 9. September drØnede vi ud af Hoved

vej 1 paa Vej mod den store Oplevelse. Vi naaede 
Hamburg Kl. ca. 22.30 i Øsende Regn og Mørke, og 
overnattede paa Hindenburg Kasernen~ som dog efter 
de flestes Mening ikke stod paa HØjde med, hvad 
danske Soldater ellers er vant til. Men vi var trætte 
og sov trods alt fortræffeligt. 

Om Morgenen startede vi efter lidt Morgenmad 
samt 7 engelske Cigaretter. Bremen var tilsyneladende 
endnu mere Ødelagt af Krigen end Hamburg, og i 
Timevis kunde man vandre rundt igennem Gader, 

der var fulde af Ruiner. Man maatte spekulere paa, 
om der mon nogensinde igen kan opbygges en By 
efter disse Ødelæggelser. Her i disse Ruiner boede 
Folk i Kældrene og fortsatte tilsyneladende Livets 
vante Gang. Det var uhyre interessant at se, men i 
Virkeligheden et meget deprimerende Syn. 

Vi spiste et overdaadigt Middagsmaaltid i den 
amerikanske Klub. Det kostede kun 2.50 Mark - i 
Danmark vilde det antagelig ikke koste under 25 Kr . 
pr. Kuvert - og kØrte saa af Sted til den hollandske 
Grænse, medens Kaptajnløjtnant E. Mønsted: og Tu
rens Kæledægge, ChauifØr Madsen, som begge hc1.vUe 
været paa disse Veje fØr, optraadte som Rejseførere 
og supplerede hinanden paa en yderst fornøjelig 
Maade. 

Vi naaede Amsterdam sent om Aftenen og Ankom
sten var straalende. Stor Reception paa Hotel l'Europe, 
som aabenbart maa hØre til et af Amsterdams føren
de Hoteller. Velkomst med Genever og smaa Snitter. 
Bagefter en dejlig Middag. Og saa kunde vi godt 
trætte, men yderst veltilfredse, gaa til Køjs, ikke paa 
en trist Kaserne, men paa et tiltalende Hotel med 
gode Senge. Som en af Spillerne sagde: »Dette er 
den bedste Kaserne, jeg endnu har set.« 

Onsdag Morgen Kl. 9 vaagnede vi og fØlte os ærlig 
talt som Alice i Vidunderland, men uden Alice. Hun 
kom dog til senere. 

Først var der Reception paa Byens Raadhus, derefter 
Middag; endvidere en Sejltur igennem Byens Kana
ler, og saa hjem og hvile ud til Aftenens Kamp. -
Vi havde dog om Formiddagen været ude for at se 
det imponerende Stadion og røre Benene lidt; og vi 
havde lovet hinanden, at uanset hvor stærke Hol
lænderne var blevet, skulde vi se at vinde Matchen 
for at gØre Turen til det helt store. 

Kampen 
Kampen skulde spilles Kl. 19 - et noget usædvan

ligt Tidspunkt efter Aarstiden at regne. Til Gengæld 
oplevede vi at spille paa et Kæmpestadion med 4 
store Standere, et i hvert af Banens Hjørner, hver 
med 16 enorme Projektører. Det var en Oplevelse, 
og i Grunden generede det elektriske Lyshav ikke 
ret meget; maaske blev Forsvaret generet en Del 
af det. 

Først marcherede Prins Bernhards Orkester med 
Geden Kaes i Spidsen ind paa Banen; og foran Logen, 
hvor den danske Oberst N orup og den hollandske 
Oberst Dudo1-c van Haal aud, spilledes den danske og 
den hollandske Nationalsang, efter at begge Hold 
havde taget Opstilling foran Logen. 

Det blev en baade haard og spændende Kamp, og 

Det hollandske 
og det danske Hold. 



Danskerne spillede 3ol1UL 
til fra Starten. Backs, Ba
strup Birk og Holger Peter
sen, skaffede dejlig Luft 
fo1 au dt<L d1111~kc Maal. 
Men bedst i Forsvaret var 
.KØppen og Jegsen, idet de 
spillede uhyre fornuftigt og 
energisk med en Mængde 
gode Bohk frem til For 
w.ards. Ogsaa Centerhalf, 
Brøgger, klarede sig godt 
til Trods for en kedelig 
Opdækningsfejl, der koste
de et Maal paa et ret kri
tisk Tidspunkt. 

Efter et Kvarter scorede 
jeg selv to Maal med ca. 
5 Minutters Mellemrum, 
dejligt spillet fri af Karl 
Aage Hansen og John Han
sen. Faa Øjeblikke efter 
forøgede Karl Aage Hansen 
til 3-0 med et meget 

Den hollandske Oberst van Heel samt Oberst Norup, Kaptajn Lyng og 
Kaptajnløjtnant Mønsted (Danmark), 

smukt Venstrebensskud. Saa pressede Hollænderne 
stærkt, og det lykkedes dem at reducere til 3-1 paa 
et godt Skud fra Centerforward. - Men lige inden 
Halvtid scorede John Hansen paa en Centring fra 
hØjre med et af sine berømte Hovedstød. 

I Pausen den obligate Te og Enighed om at holde 
fast. Men som det ofte gaar, kom vi daarligt i Gang 
i 2. Halvleg, saaledes at det midt i Halvlegen, hvor 
Hollænderne pressede haardt, stod 5-4, og paa det 
Tidspunkt kunde Lykken godt have vendt sig. 

Efter at vi paa et Frispark scorede til 6-4 var vi 
dog aldrig truet, og nogle elegante Kombinationer 
mellem John og Karl Aage skaffede os den endelige 
Sejr paa 8-5. . 

Det havde været en dejlig Kamp, og vi havde 
været ude for en haardere Modstand end i Køben
havn; men det danske Hold var godt sammenspillet 
og virkede homogent, uden egentlig at have spillet 
sig helt ud. 

Efter Middagen var der stor Middag med mange 
Taler, bl. a. af Oberst van Heel, Oberst Norup samt 
Kaptajnløjtnant Mønsted, der havde som Opgave at 
overbringe Hollænderne en lille Gave i Form af Æg, 
Mælk og Bacon. 

En af Spillerne fra hvert Hold takkede gensidigt 
for den gode og fair Match; for Danskerne talte Hol
dets Anfører Karl Aage Hansen med en iØvrigt glim
rende kort Tale paa Engelsk. 

Danskerne fik af den hollandske Oberst hver over
rakt en Mindeplakette fra den hollandske Friheds
kamp som et Minde om de dejlige Dage, vi tilbragte 
i Holland. 

Næste Dag var helt Spillernes, idet vi havde en 
dejlig Tur til Voelenhaven og Marken, hvor Hollæn
derne gik rundt i deres Nationaldragter, nøjagtig 
som man hører og læser om de hollandske Skikke, 
og om Aftenen var vi endelig inviteret i den ameri
kanske Klub, hvor vi kunde nyde alt, hvad vi Øn
skede, paa Hollændernes Re;gning. Der var desuden 

Optræden og Dans til langt ud paa Natten - og det 
var her »Alice« gled ind i Billedet. 

Hjemme igen 
Fredag Morgen Kl. 6.0ci startede vi saa for hjem

gaaende, godt trætte. Men i Brem..en, hvor vi nærmest 
vaagnede med et Brag, turde vi næppe tro vore egne 
Øjne: Det var nemlig lykkedes Kaptajnløjtnant Møn
sted at opnaa en Uges Ration for os alle, svarende 
til den, der udleveres til de amerikanske Soldater. 
Det var pragtfuldt og hjalp svært paa Trætheden. 

I Ha·mburg var vi ude for et mindre Biluheld. En 
engelsk Bil tørnede lige ind i os, skønt vi sad i en 
Vogn, der var fuldt oplyst og holdt helt stille. Bilen 
blev lidt beskadiget, og det blev de 3 engelske Kap
tajner ogsaa. - Men det var aabenbart en almindelig 
Ting i Hamburg med disse smaa Aftensammenstød. 
For ikke 50 m fra os stod endnu en havareret Vogn, 
saa det er Øjensynligt noget, man ikke tager saa hØj
tideligt dernede. 

Naa, vi fortsatte til den danske Grænse, og Kap
tajnløjtnant Mønsted og Kvartermester Larsen tog en 
Tørn ved Rattet for at Jette vor ypperlige ChauffØr 
Madsen og give ham et Par Timers haardt tiltrængt 
søvn. I Ringsted gav Mr. Madsen til Gengæld den Øl, 
som han havde lovet os, hVis vi kunde lave 3 Maal til 
i 2. Halvleg, og snart naaede vi København i god 
Behold. 

Turen var slut - en herlig Tur, som havde gjort 
os mange gode Minder rigere, ligesom vi havde skaf
fet os hollandske Venner for Livet. 

Det var en Tur, der stod fuldt paa HØj de med de 
Ture, de enkelte Spillere ellers er kendt med fra 
deres egne Klubber, og jeg haaber, at den bliver et 
lille StØd til, at Baandet mellem militær og civil 
Sport bliver knyttet mere sammen. 

Til sidst en Tak fra alle os Spillere for denne Uges 
Oplevelser, som altid vil staa for os som et herligt 
Minde fra vor Soldatertid. 

FOLK og VÆRN 251 



DaJll.ske. 
MILITÆRE INSTRUKTIONSFILM 

SOM bekendt har man i alle eksisterende Hære for
længst taget Instruktionsfilm i Brug i Undervisnin
gens Tjeneste; og man er overalt enige om 

at det paa denne Maade er muligt at nedbringe den 
Tiet, der medgaar til at lære Mandskabet Stoffet, 
med 30-40 pCt. 

at Undervisningen samtidig standardiseres, d. v. s. 
bliver ens alle Steder og desuden af bedre Kva
litet 

at Udgifte1· til Ammunition og ved Slidtage paa 
Materiellet nedbringes betydeligt 

at Mandskabets Inte1·esse vækkes langt bedre end 
paa anden Maade. 

For at opnaa den helt rigtige Film og specielt virke
lig' at vækkP Tnt.PrP:a:;,c;P1 Pr r1Pt imir11Prtir1 ni(]ti.at, ::tt Pn 
Instruktionsfilm ikke bliver dilettantisk, men bliver 
,til ved Hjælp af en dygtig civil Instruktør. - At 
denne ved sin Side maa have en militær Instruktør, 
der paa Kommandomyndighedens Vegne sørger for 
det faglige Indhold, samt maaske hele Filmens Ten
dens er indlysende. 

Paa den anden Side kan en Instruktionsfilm jo na
turligvis ikke staa alene. Læreren er stadigvæk det 
vigtigste. Men den kan være ham til en meget stor 
Hjælp, - især naar han forstaar at bruge den p.aa 
rette Maade og paa Grundlag af sit Kendskab til den 
har lagt sin Undervisningsplan an paa Brugen af den. 

!Øvrigt skelner man i Udlandet ofte mellem de for
skellige Arter Film paa dette Omraade, saaledes: 

Ved Undervisningsfilm forstaas Film, der direkte 
indgaar som et fast og integrerende Led i Faget, -
f. Eks. Film om Kanonmekanismens Fnnktioner, Tak
tik, Brobygning, Motorer o. s. v. 

Ved Instruktionsfilm forstaas Film, der giver et mere 
almindeligt Indtryk af Emnet, - enten det drejer 
sig om et Fag, en bestemt Tjenestegren eller Sol-

.v~olk og Værns svenske Instruktør, Hr. Olle Kinch der bl a. 
har arbejdet for den svenske Flaades Filmdt3tail. · 
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Folk og Værns værnepligtige Fotograf, Hr. Grant, der er ud
dannet paa Nordisk Film Co. og er en af vore dygtigste unge 

Fotografer. 

daten i Almindelighed. De kan derfor ofte have ogsaa 
et moralsk Islæt og en mere eller mindre udpræget 
Handling. De kan saaledes siges at være en Slags mili
tære Propagandafilm, baade indad- og udadtil. F. Eks. 
kan de omhandle Hensyn til Landmanden under Øvel
ser, hvad Følgen kan blive, hvis man overtræder den 
militære Straffelov, hvo1for der er Skildvagter og 
Brandvagter, hvorfor der er Badeforbud - eller de 
kan f. Eks. illustrere Lærebog for Hærens menige. 

* 

Folk og Værns Filmskontor har i Samarbejde med 
Krigs- og Marineministeriet nu fremstillet de fØrste 
militære Undervisnings- og Instruktionsfilm, der er 
optaget efter Kapitulationen. 

Det drejer sig om en Minest1·ygerfilm, der iØvrigt 
vil blive vist i Biografteatrene, og som bl. a. ogsaa 
fortæller, hvorfor det kan være nødvendigt at udstede 
Badeforbud. 

Desuden er der optaget en Terrainsportfilm for 
Generalkommandoen. Den er nærmest en Instruk
tionsfilm, og en tilsvarende Undervisningsfilm er i 
Arbejde. Begge disse Film vil kunne udsendes, ikke 
alene til Værnenes Afdelinger, men ogsaa til Terrain
sportsforeninger m. m. 

Endelig har Folk og Værn afleveret en Film om 
Vagttjeneste til Flaaden og skal nu i Gang med nogle 
Film for Terrainafdelingen bl. a. om Motormateriel
lets Pasning. Ogsaa disse Film vil utvivlsomt have In
teresse i videre Kredse, samt medvirke til at vise, at 
Værnenes Arbejde paa mange Omraader ligger paral
lelt med den civile Befolknings og kommer denne 
tilgode. 



Alle Vegne fra I I I 

Grækenland 
Kong Geo1·gs Hjemkaldelse har faaet 

den indre Strid i Grækenland til at 

blusse op paa ny, og Regeringen sætter 

regulære Tropper ind for at bekæmpe 

sine Modstandere, især i Makedonien. 

Mange af disse græske Soldater er ud

dannet, og har kæmpet sammen med de 

a!lie,-ede i det midterste Østen og andre 

Steder. Paa det ene Rillede ses en saa

dan Enhed paradere for den græske 

Udenrigsminister; det andet vise,· de be

rømte græske »Evzones« under en Sejrs

parade i New York. 
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Nordafrika 
Det amerikanske R 

8Lort ArbeJcle . N Øde Kors gør et 
1 ord Afrik· 

ne viser 2 A b a. Billeder-
ra erbØrn med d 

keration unde eres Mæl-
r een af RØd 
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F i I i p pi n_e r n e 
Filippinernes Hovedstad Manilla er en af de 

haardest ramte Storbyer i Østen. Blandt andet for_ 

søgte Japanerne at brænde den af, da de sejrrige 

Amerikanere vendte tilbage den 4. Februar 1945. 

Billederne viser Ødelæggelsen og Modsætningen 

mellem det gamle og det ny Manilla. Det »gamle« 

er ganske vist kun fra 1901, men saaledes saa et 

Hospital ud dengang. Siden byggede Amerika

nerne og Filippinerne sammen det ny Manila. Det 

tredie Billede viser eet af Resultaterne: Indgangen 

til et moderne Stadion. 



I 
'' 
KRIG'' PAA FÆRØERNE 

Af KaptajnlØjtnant (R.) K. Bang. Chef for "Marinestation Vaag". 

Om vi havde set os gale paa vore engelske Venner, 
eller vi blot vilde give vore Basser en lille »Op

strammer« i de færØiske Fjelde, skal jeg ikke kunne 
sige. - Maaske var det en behagelig Blanding af 
begge Dele. I hvert Tilfælde erklærede »Marinestation 
Vaag« Royal Airforce Krig Torsdag den 5. September 
med Ikrafttræden Kl. 09,00 GMT. 

Men det kan maaske fØrst blive nødvendigt at give 
»uindviede« en lille Redegørelse for Baggrunden for 
-denne Krigstilstand«. 

Paa Suderø, Færøernes sydligste Ø, ligger en større 
Radiostation. Denne Station indgaar som et meget 
vigtigt Led i den saakaldte »Loran chain« for Nord
atlanten, nærmere betegnet: Long range navigation 
Kæde, der under Krigen har været af vital Betyd
ning for den allierede Krigsførelse. Loran Stationen 
er en af de sidste Opfindelser i Navigationstekniken. 
I Forbindelse med to andre Stationer, henholdsvis 
paa Island og Hebriderne, tjener den som Hjælpe
middel for saa at sige al Lufttrafik og en stor Del' af 
Skibstrafiken over Atlanten. 

Efter engelsk Ønske har en dansk Marinestyrke 
besat denne Station for senere at drive den videre paa 
den danske Stats Vegne. For Tiden er den dog tillige 
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belagt med R. A. F. Personel, og dette engelske Per
sonel forbliver paa Stationen, indtil det danske Mand
skab er helt uddannet til Overtagelsen. 

Det danske Marinepersonel har haft et absolut 
eksemplarisk Samarbejde med de britiske Kamme
rater, mange Venskabsbaand er sikkert knyttet her 
for Livet. Men det kan jo blive trist hele Tiden at tale 
Engelsk, særlig naar Ordbogen undertiden indgaar 
som et meget vigtigt Led i Konversationen. Den tek
niske Konversation er nemlig ikke den ringeste her
oppe. 

Den 5. September Kl. 09,00 GMT. stoppede derfor· 
al venskabelig Konversation. Vi var i »Krig« med 
hinanden. 

Operationsomraadet var SuderØens sydlige Del, 
Fjeldterrain, smaa Stier, rivende Elve, kort sagt: 
typisk Færø-Terrain. Den engelske Styrke havde for
ladt Stationen tidligt paa Dagen og var gaaet i Stil
ling rundt om paa Øen paa for os ubehagelige Punk
ter. De var som nævnt fra Royal Air Force. Men 
deres Luftstyrke indskrænker sig i Øjeblikket for 
Færøernes Vedkommende til en enlig Sunderland 
Flyvebaad, der hver fjortende Dag gør en lille Af
stikker herop for at »hilse paa«. Naar det er daarligt 



Vejr udebltver den helt. »Heldigvis•!. øsregnede t.lct 
hin »Krigsdag«, saa de fik ikke megen Støtte af Luft
vaabnet. 

I Stedet var den fjendtlige Styrke kraftigt forsynet 
m!.:!d »llc1.c111dg1a11ateu,. 1 1!'01111 ai Melpo:se1. At l1'Je11-
den tillige var forsynet med kraftigere Bomber, nem
lig raadne Æg var ogsaa kommet os for Øre, og vor 
Efterretningstjeneste havde »opsnuset«, at visse af 
disse »kraftigere« Vaaben var tiltænkt Maal som min 
Ringhed. 

Af denne Aarsag havde jeg sørget for en kraftig Sik
ring. Heldigvis er »man« jo infanteriuddannet i Bri
gaden, saa det med Æggene var ikke noget helt 
ukendt Fænomen, og Fremrykning i Fjeldterrain en 
gammelkendt Foreteelse for »vi« gamle Brigaderer. 

Vor Afmarch fra Byen blev interesseret fulgt af 
den lokale Befolkning, og hvis den troede, at disse 
feltmæssigt udrustede Orlogsgaster var en »Magt
demonstration<< i Anledning af det forestaaende Valg: 
For eller imod Danmark, lod jeg den blive i Troen. 

Den fØrste Modstand mødte vi paa en Fkldvej 
umiddelbart Øst for Lejren, og den gik i fØrste Om
gang udover vor ChauffØr, der i Dagens Anledning 
havde svigtet »Tankkorpset« til Fordel for Infante
ristens mere jordbundne Tilværelse. Han fik en Mel
pose i Hovedet fra en ganske uskyldigt udseende 
Klippetop. 

I en Haandevending blev Klippetoppen derfor om
gaaet, og Resultatet blev tre engelske Fanger. Men 
ingen raadne Æg kompromiterede dem, saa deres 
Skydning blev udsat til Daggry. Under den videre 
Fremrykning mod Englændernes Hovedstyrke, for
søgte vore Fanger imidlertid at sinke deres Bevogtere 
mere og mere i Forhold til vore fremrykkende Grup
per, og Resultatet heraf udeblev heller ikke. Efter at 
vi havde »indtaget« Hvalfangststationen Lobra, var 
de kommet Saa langt bagud fra vor Hovedstyrke, at 
de forsøgte at overmande Bevogtningen. Det lykkedes 

Udsigt over 
Færøernes 

eneste Fæstning 

»Skansen« 

ved Thorshavn. 

for ccn Munt.1:; vct.lh.ommmu.lc, og hun blev ved Assi
stance fra Færingerne i Lobra gemt af Vejen til 
»Danskerne« var væk. 

Som »:Represalie« besluttede jeg saa at brænde 
Landsbyen. Det var os imidlertid umuligt at klare 
Hvalstanken blot saa længe, at vi kunde faa de vaade 
Huse til at »brænde«. Og det hjalp ogsaa paa vor 
Indstilling over for den »fjendtligt« indstillede 
Landsbybefolkning, da en Mand stak Hovedet ud. af et 
Vindue og raabte: »Lad være med at rende der og 
lege Krig. Kom ind og faa en Kop Kaffe i Stedet for.« 

Vi afslog dog venligst Tilbudet, da vi netop hørte 
kraftig Skydning fra et Fjeld uden for Landsbyen, og 
tog i Stedet den fjendtlige Stilling med Storm. Sam
tidig tog vi os behØrigt i Agt for de raadne Æg, hvis 
Stank paa nærværende Tidspunkt ikke kunde identi
ficeres paa Grund af Hvallugten i Lobra. 

Denne »fjendtlige« Modstandsrede »gav« tre Fan
ger. Men selv havde vi Tab at »begræde« i Form af 
adskillige mel pudrede Bassehoveder fra . de »fjendt
lige<< Haandgranater, og det holdt haardt at tage den 
sidste Stilling. 

Den blev forsvaret af den engelske Chef og hans 
tapre »Flight Sergent«er, der havde »sprængt« en 
Bro for Næsen af os. Det var forbistret kedeligt for 
os, fordi vi ikke kunde undgaa at faa vaade FØdder 
ved at trænge over Elven. Men var vi SØfolk eller 
ikke? 

Alligevel var det' ret ubehageligt, da Englænderne 
fandt paa at »aabne Ilden<<, netop medens vi var midt 
i Elven, og der ingen Vej var udenom: »Ned paa 
Navlen« alle Mand. 

Bevidstheden om, at der i denne sidste engelske 
Modstandsrede fandtes en Kasse Tuborg, bibragte 
dog Basserne en sand Dødsforagt ved den endelige 
Storm af Stillingen. Derfor vajede vort Flag Kl. 14,35 
GMT over den sidste Hoben Englændere. Og saa siger 
man, at Marinen ikke kan slaas paa Land! 
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Randers Dagblad bragte fornylig nedenstaaende Artikel 

D1·a.-011e1·nt~ ~,01-1ned«.~ det nJrl~ 
Bibliotek ve1I l111l11iel§t•11 i A.fte§ 

Et slo1·slaael Resultat af det indledede Samarbejde 
mellem Biblioteker og Garnisoner. 

Et Bibliotek, der vil danne S.kole for al le Landet"' Garnisoner 

G lææe og Stolthed gav Randers-Garnisonens Folk 
og Værn-Officer, Pre-mierlØj"tnant Lunds h o L t 

Udtryk for, da han i Aftes aabnede Dragonkasernens 
nye Bibliotek, der som bekendt er det første storslaa
ede Udslag herhjemme af det nylig indledende Sam
m·bejde mellem Militæret og de fm·skellige Central
biblioteker. Det nye Soldater-Bibliotek, der har en 
Barak for sig selv paa Kasernen, er en Filial af 
Randers Centralbibliotek paa den Maade, at Garni
sonen har Z.adet ind1·ette udmærkede Lokaler, saavel 
til selve Udlaanet som til Læsestue, og Centralbiblio
teket har sendt et Udpluk af BØge1· ud paa Kasernen, 
i første Omgang ca. 1000 Bøge,·. Mange flere Bøger 
er under Anskaffelse, og iØvrigt disponerer Soldaterne 
faktisk over hele Centralbibliotekets Bogbestand', idet 
de kan rekvirere Bøger, som ikke findes paa Stedet i 
Øjeblikket. 

Et Samarbejde, der vil danne Skole for hele Landet. 

Folk og Værn, der i den korte Tid, denne Institution 
har eksisteret, har gjort en Masse til Gavn for danske 
Soldater, har ogsaa staaet for dette Fremstød, og man 
er naturligvis taknemlig for, at Centralbiblioteket har 
stillet sig saa velvilligt. Dette Samarbejde i Randers 
vil i den kommende Tid danne Skole for andre Garni
sonsbyer Landet over, og ogsaa Hæren som saadan er 
taknemlig over for Bibliotekerne, idet man er fritaget 
for selv at oparbejde den kolossale Bogsamling, der 
uden Bibliotekernes Hjælp vilde være nødvendig, for 
at Militæret kunde byde Soldaterne denne Gestus. 

Bogudlaan ,ag Læsesal. 

Bogudlaanet paa Kasernen er aabent to Gange 
ugentligt, nemlig Mandag og Torsdag, og det passes 
disse Aftener af Bibliotekar K1·ogh fra Centralbiblio
teket. Ved Siden af selve Udlasnet er der Læsesal 
med HaandbØger og Faglitteratur af forskellig Art. 
Biblioteksvæsenet ved Kasernen har, indtil dette 
Samarbejde blev indledet, indskrænket sig til nogle 
Bogkasser, som man fik sendt fra Folk og Værn, og 
som samtidig sendtes til mere afsides beliggende Gar
nisoner, som f. Eks. den Eskadron af Randers-Drago
ner, der ligger paa Tirstrup Flyveplads. 

Op i Hovedbygningen? 

Dr.agon-Biblioteket er altsaa foreløbig henlagt til 
en af Kasernens Barakker, men Folk og Værn nærer 
et forfængeligt Haab om ad Aare at faa Foretagendet 

flyttet op i selve Hovedbygningen, hvor der imidlertid 
ikke er Plads til det for Øjeblikket. Ved Indvielsen i 
Aftes var til Stede bl. a. den kvindelige Biblotekar 
Fru Obel Jørgensen, der er Folk og Værns Biblio
tekskonsulent og som saadan raadgivende for Bog
udlaanet ved samt:ige Garnisoner i Lande~. Hun vilde 
ved Aabningen af dette det første rigtige Garnisons
Bibliotek i Danmark hente Impulser til lignende 
Arbejde, som rtænkes optaget ved Landets øvrige 
Garnisoner. Til Stede var desuden Overbibliotekar 
Berthelsen, Bibliotekar Frk. Glahn, Bibliotekar Krogh 
samt naturligvis Premierløjtnant Lundsholdt, der er 
den lokale Folk og Værn Officer. Desuden var der en 
Mængde Dragoner til Stede for straks at faa fat paa 
de bedste Bøger. 

Enhver Kaserne sin Biblioteks-Filial. 

Garnisonschefen, Oberst Gundelach, var forhindret 
i at være til Stede, og i 'hans Fravær udtalte Premier
løjtnant Lundsholdt ved Indvielsen: Regimentet er 
glad for og en lille Smule stolt af som den fØrste Gar
nison i Landet at kunne fremvise dette Resultat af 
det Samarbejde mellem Befolkningen og Hæren, som 
Folk og Værn formidler. Vi er Randers By megen Tak 
skyldig for den store Velvilje, Byen har vist os ved at 
bevilge de første Penge til Biblioteket, og vi takker 
Centralbiblioteket for det store Arbejde, der er gjort, 
inden vi nu i Aften har begyndt Bogudlaanet. Som 
vort Ønske vil jeg give Udtryk for Haabet om, at 
det, der er sket, maa animere andre Byer, Central
biblioteker og Garnisoner til at optage Forhandlinger, 
saaledes at man i en ikke alt for fjern Fremtid be
tragter det som en Selvfølge, at enhver Kaserne har 
sin Filial af det stedlige Centralbibliotek. 

Biblioteket blev straks stormet! 

Overbibliotekar Berthelsen sagde til Dragonerne bl. 
a.: Det er en Del af Centralbiblioteket, der er kommet 
herud, og de Bøger, der staar i selve Centralbibliote
ket, har De ogsaa Adgang itil. Efterhaanden som vi 
faar flere Bøger kØbt ind, vil de komme herud, alle 
de, der er beregnet hertil. De maa gerne slide Bøgerne 
op, men misbruge dem er Synd! 

Efter denne korte Indvielse blev Bibliotekslokalet 
aabnet, og Soldaterne stormede ind i Massevis, saa 
det kan nok være, Bibliotekar Krogh fik travlt med 
det samme. Tilstrømningen lovede godt for den kom
mende Tid. 
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Bygning af 2,5 Ton Bro. I Forgrnnden 
<E-- en let )>Spang«, lagt over Resterne af en odelagt Bro, 

FRA HÆRENS AR 
1. Pionerbataillon i Gang fra den 5.-10. Au 

8 Timers Arbejde og 8 Timers Hvile -



Bygning af 20 Ton Bro paa Pæle, 

JSFRONT 
>er var Døgndrift: 

ke i Bivouak. 

t Oberstløjtnant S. Bjørke og Kaptajn Dam i Kommandoposten. 

J, Lige saa godt som en »Vi spring«-Madras. 

J, Et skudsikkert l 

,J, Underjordisk Arbejde med »Trykluftspad, 



Feltgendanneri, som riet kaldes herhjem,1ne, er ikke noqet 
nyt, og anvendes i alle Lande. I Fredstid drejer det sig 

,fog Jt-1111 om sm11n Styr11'Pr, mP11 I Krig.rf-/ri .')m11mPr Or,an 

venie op. Her e1· en Artikel, l-aant fra »Politi og Borger«, 
mn., h1.1orl,edes U. S. A. g1'eb Sagen an. 

I 1939 havde U.S.A. en Hær paa ca. 200.000 Mand. 
I Dag har U.S.A. over 200.000 Mand alene i Mili

tærpolitiet. Chefen er Major-General Archer L. Lerch. 
Den store Politistyrke er bygget op paa mindre end 
fire Aar og bestaar af smaa Styrker spredt over hele 
Jordkloden, og de har de mest forskelligartede Op
gaver. 

I 1941 foreslog Krigsminister Stimson, at Korp
set blev oprettet og overdrog Major-General Allan 
W. Gullion (som var Statsadvokat) at uddanne et 
Militær-Politikorps paa 50.000 Mand, og Uddannel
sen bleV baseret paa Erfaringer fra tidligere Krige. 
Dets Opgave blev at være Politiet inden for Mili
tæret. Opretholde Orden, dirigere den militære Trafik 
og opklare Forbrydelser, 
der blev begaaet af Solda
terne. Passe paa Fanger og 
finde Spioner og Kontra_ 
spioner. Disse Opgaver har 
M. P. endnu, men Opga- l 

verne voksede og blev helt , 
anderledes udviklede, end 
da Korpset blev startet, 
hvilket bevirkede, at man 
maatte udvide til 200.000 
Mand. Den moderne Krig 
blev anderledes end de tid
ligere Krige, og M. P. 
maatte fØlge med Udvik
lingen. 

mellem de mest haardkogte og slagkraftige Fyre 
i Hæren. 

Men denne Gang var man ude efter at finde en helt 
anden Type Mænd til at gøre Tjeneste i M. P. Man 
Ønskede helst Folk, der havde Politierfaring og ganske 
særlige Evner til at udføre de vanskelige, helt nye 
Opgaver, og derfor gik mange tidligere Politifolk ind 
iM.P. 

De fik Opgaver som f. Eks. hurtig Fremrykning 
gennem Fjendens Land med mekaniserede Styrker, 
Junglekampe, Opsigt med lange Forsyningslinier, 
Sortbørs-Problemer i fremmede Lande og Kontrol 
med Inflation i de Omraader, man rykkede igennem. 
M. P. maatte tillige lære Hærens Vaaben og Taktik, 

Man havde ogsaa haft Mi
litærpoliti i sidste Verdens
krig, men det blev aldrig 
populært, og det blev be
tragtet som et kedeligt Job 
at »genere Soldaterne i de
res Ferier og bag Fronter
ne.« De var væsentlig ude 
efter berusede Kammera
ter, og de var rekruterede Før Eksekutionen faar Forbryderen en sort Hætte over Hovedet. 
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og t.l.ei veU opnaaeUe h.111 og~aa Soldaten~ Hespekt. 
Men hans tekniske Uddannelse er ikke mindst vigtig, 
og den spænder lige fra Jura over Matematik til 
Færdselskontrol og Opklaring af Forbrydelser, -
bdlllt den m,,1..:11,h.~ ctlltn v"ml5kttl1gbltl tJpgavl.!. '1'1bynd 
med Krigsfanger. 

Uddannelsen foregik i Bullis Lejren, ca. 30 km fra 
San Antonio i Texas, hvor Rekrutterne boede i Telte 
og gik til Øvelser i Bjergene, den tog almindeligvis 
17 Uger. Chefen, Gener.al Lerch, er fra Nebraska, han 
tjente sine fØrste Sporer i sidste Krig. Han er Med
lem af International Association af Chiefs of Police 
(Den internationale Politicheforganisation). 

Almindeligvis saa man M.P.erne patrouillere paa 
Gaderne eller køre i Togene. Det er ikke faa Mil, 
de har travet eller »hoppet« rundt i deres Jeeps. I 
sidste Termin har de undersøgt over 2 Millioner Mili.. 
tærpersoners Papirer, og dette Arbejde foregaar over 
hele Jordkloden, hvor de ogsaa skal passe paa, at 
Soldaterne gør deres Uniform Ære, beskytte dem 
mod ulovlig Handel, ja, endog sørge for, at de .faar 
Plads i Togene og Spisevognene. 

En anden Side af deres Arbejde er Kystbevogtnin
gen. Alle M.P.er gaar iØvrigt to og to, saaledes at den 
ene .altid kan sendes efter Assistance, hvis der op
staar en vanskelig Situation. Endnu en Opgave for 
M. P. er at være »LivgaTde« for berømte Perso:.:~r, 
der skal overvære en Parade eller lignende. Endeli;; 
er der Behandlingen af Spionagesage1'. I 1944 havde 

Den 29. Juni 1945 hængte Militiærpolitiet ved 15. amerikanskB 
Hær de 3 første tyske Krigsforbrydere. De havde myrdet en 

amerikansk Faldskærmsmand. 

M. P. ikke mindre end b2b.OOO Sager bl Bchundlmg. 
Af Krigsfanger, som blev overgivet til M. P. lige bag 
Linierne, maatte det tage sig af 400.000 'l'yskere, 
50.000 Italienere, 3000 Japanere og bringe dem til 300 
J1\mgekJ1e 1118 /\. Dc~11•ff1•1 ltom Opi1y1wl mrd drm 

Amerikanerne har holdt sig til den Regel, at Krigs
fanger skal have samme Forplejning som den Hær, 
der har taget dem til Fange. SelvfØlgelig har Behand
lingen ikke altid været »blØd«, men streng og kor
rekt. Amerikanerne har benyttet disse Fanger som 
Arbejdskraft og »lejet« dem ud til Bygningsarbejde 
og Landbrugsarbejde. Dette har været en god Ind
tægtskilde og har givet Staten en Indtægt af 25 Mil
lioner Dollars. Hvis man dertil regner en Besparelse 
af egen Arbejdskraft, der ellers skulde have udfØrt 
dette Arbejde, maa man lægge 80 Millioner Dollars 
til de 25, hvilket altsaa vil sige en Slags Fortjeneste 
paa ca. 100 Millioner Dollars. 

Vanskelighederne med Fangers Flugt og Sabotage
forsøg har ikke været stor. Kun 1700 Fanger forsøgte 
Flugt, og kun 31 blev væk mere end 2 Uger; den 
I. April i Aar manglede man kun 15. De kom sjældent 
langt væk, da de fleste ikke kunde Sproget. 

Man husker General Pattons imponerende Ilmarch 
gennem Tyskland. Naar dette kunde lykkes, skyldes 
det for en stor Del M. P., der havde lært Trafikregu
lering i New York og i Bjergene i Texas. En ekstra 
Træning fik de i en Lejr kaldet Lille Tokio, hvor de 
lærte at kØre Jeeps, Ambulancer og Panservogne i 
rasende Fart gennem vanskeligt Terrain. Trafikregu
lering er maaske M. P.ernes fornemste Egenskab. Vi 
burde eventuelt laane en M. P. til at regulere Færds
len herhjemme. 

M. P.erne lærte i Klasseværelserne, hvor man havde 
bygget en Miniaturemodel af moderne Landeveje, at 
føre deres Modelbiler frem. Uden Varsel »sprængte« 
Læreren saa f. Eks. en Bro og forlangte, at de allige
vel skulde fØre deres Modelkonvoj frem til fastsat 
Tid. Det viste sig, at M. P.ernes mægtige Færdsels
uddannelse fuldstændig væltede alle Tyskernes Pla
ner over Ende og slog deres Rekord for Lynkrig i 
1940. 

Men M. P. havde som sagt Trafikopgaver over hele 
Jorden. 

For Eksempel skulde en betydelig Sending Ammu
nition og Forsyninger sendes til Kina, og det var 
næsten umuligt at faa dem igennem. Vejen fra Cal
cutta til Chunking var spærret af Røvere og Tyve
knægte, der tjente uhyre Summer paa at sælge de 
røvede Varer til Japanerne, som havde haardt Brug 
for dem og var ligeglade med Prisen. 

Saa fik M. P.erne overdraget Opgaven at føre For
syningerne igennem, og det lykkedes ved Hjælp af 
deres fantastiske Tempo, som Banditterne slet ikke 
kunde hamle op med. 

Efterhaanden som Hæren rykkede frem maaUe 
M.P. overtage Rets- og Ordensmyndigheden i det 
besatte Land. Paa Philippinerrue maatte M. P. f. Eks. 
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Tidligere Chef for »Buckcnwald«-Lcjrcn, Karl Hugo Bicr!chardt, og Lej!'ens J>Slagtcr«, Dl'. Waldemar Hoven, under 1\IP-Trnnsport. 

holde 3000 Mand, men opdrog tillige selv en ina.LØdt 
Styrke, der efterhaanden overtog en Del af Opga
verne. I Byerne maatte M. P. dog stadig dirigere Tra
fiken og passe paa den forfalskede Sort Børs Spiri
tus, som kostede mange Amerikanere Synet for Livs
tid. Paa New Guinea var Transportvanskelighederne 
større end alle andre Steder. Forsyningerne blev 
kastet ned ved Kysten og skulde bringes ind til Be
stemmelsesstederne gennem Junglen. I Italien var 
Vejene smalle og blev endnu vanskeligere at passere 
af den modgaaende Flygtningestrøm. Her maatte M.P. 
gennemføre ensrettet Kørsel for at undgaa Sammen
brud af Trafiken. Desuden maatte man tage Hensyn 
til Landminerne, og naar man opdagede et Minefelt, 
lede Transporterne sikkert uden om. Her fik de des
uden god Brug for deres Uddannelse i at klare Situa
tionen ved pludselige Brosprængninger. 

Da Tyskerne brØd igennem ved Ardenne1·ne sidste 
December, var mange klædt i amerikanske Unifor
mer og udstyret med amerikanske Vaaben, men M. P. 
lugtede hurtigt Lunten, og det varede ikke længe, 
fØr Hærledelsen var advaret. Ofte maatte M.P.erne 
udføre deres Arbejde under Ildregn og lære Guerilla
kampens Vanskeligheder. 
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M. P.-Korpsets Mænd blev uddannet med ameri
kansk Hurtighed. De maatte, udtaler en M. P.-Mand, 
have deres Følelser paa Broadway, deres Hjerne i 
Paris, og deres Mod paa Slagmarkerne. De fik en 
alsidig Uddannelse, idet de ofte blev forflyttet, mens 
de var midt i et Arbejde til et Arbejde af en helt 
anden Karakter. Deres Forbillede har altid været det 
britiske M. P., og hvis de amerikanske M. P.er skal 
forblive som en permanent Institution - hvad de 
sikkert skal - vil de forsøge at lære mere endnu, 
ikke mindst af de britiske M. P.er, hvis Historie gaar 
tilbage til det 16. Aarhundrede, og som er berømt 
for deres rolige Autoritet. 

Dets )>hed caps<{, som passer Politigerningen: Dets 
»white caps<c, som passer Trafiken, og, dets )>blue caps<(, 
som passer Sikkerheden og Beskyttelsen, medens 
andre Afdelinger· har Opsyn med Havne og Opklaring 
af Forbrydelser. 

Englænderne v.ar skeptiske over for det nystartede 
Broderpoliti, men selv med kun fire Aar bag sig har 
det amerikanske M. P.-Korps skabt Respekt om sit 
Navn til Ære for U. S. A.; og Alverdens Politi kan 
i Dag drage Nytte af dets Erfaringer og dets Uddan-
nelsesmetoder. pan-. 



DE GAV HENDE EN fÆ>ressabef (Oversættelse fra det engelske 
Soldaterblad »Soldier«) 

Efter Japans Kapitulation kunde der kun 
undværes ganske faa engelske Tropper til Ost
indien, og samtidig gjorde Indoneserne Oprør 
mod Hollænderne, der slet ingen Tropper havde. 
De japanske Besættelsestropper blev derfor 
brugt til Hjælp ved Opretholdelsen af Ro og 
Orden, - selv om det oprindeligt var Japa
nerne, der havde tændt OprØrsflammen og for
synet Indoneserne med Vaaben, 

Paa Sumatra. var de dog gennemgaaende 
loyale. 

Den eneste hvide Kvinde, der nogen Sinde har haft 
Kommando over en Afdeling japanske Soldater, 

var en 30aarig kanadisk F. A. N. Y. (First Aid Nursing 
Yeomanry = Engelsk kvindelig Sygepleje- og Chauf
førkorps). Hun hed Løjtnant Jaan Bamford-Fletcher, 
og hun bragte 2000 internerede Hollændere - hoved
sagelig Kvinder og Børn- i Sikkerhed lige for Næsen 
af de indonesiske Banditter paa Sumatra. 

Joan Bamford-Fletcher stammer fra Regina i 
Saskatchewan, begyndte sin Krigstjeneste som Chauf
før i det kanadiske RØde Kors' Transportåfdeling 
og °fik sin første Uddannelse af en kanadisk Kvinde, 

der havde gjort Tjeneste i F. A. N. Y. under den 
første Verdenskrig fra 1914------1918. Siden betalte 
Miss Joan selv sin Rejse over Atlanten for at slutte 
sig til F. A. N. Y. i det bomberamte England. Her blev 
hun stationeret ved en Afdeling, der arbejdede ved 
den polske Hær i Skotland, og udfØrte Chaufførtjene
ste og Socialforsorgsarbejde. 

• 
Da en Afdeling af F. A. N. Y.s Socialforsorgsafde

ling blev sendt ud til S. E. A. C. (South Eas! Asia 
Command = De sydøstasiatiske Styrker) var Miss 
Joan med den fØrste Sending - det var i April 1945. 
Efter nogen Tids Arbejde med Socialforsorg i SydØst
Asien havnede hun i Slutningen af Oktober paa 
Sumatra, og fik den Opgave at evakuere de inter
nerede Hollændere fra Bangkinanglejren til Padang. 

Frisk og frejdig aflagde Joan derfor et Besøg i 
et japansk Hovedkvarter, og forlod det igen med en 
Konvoj paa 15 Lastbiler. Senere erhvervede hun yder
ligere 25 japanske Vogne, og disse i Forbindelse med 
Lejrens 7 gamle »Raslekasser« udgjorde hendes Ka
ravane. 

Sf1.a startede Joan paa sit haarde Job, og Besvær
lighederne meldte sig snart. Den første var en garn-
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Oprør i Surabaya, 1945. 

mel, synkefærdig Færge, der ved Daggry - endnu 
medens det var mørkt - skulde bringe hende og 
Konvojen over Floden. Maskinen var i Uorden, saa 
Færgen maatte trækkes over ved Hjælp af et gam
melt Taljesystem og en ung indfØdt Knægt. 

To og to blev Bagagevognene færget over. Efter at 
Lastvognene var tømt for Personer, blev de derefter 
fØrt over en svingende og svajende Træbro, medens 
Passagererne gik. 

De to første Konvojer var i Særdeleshed vanske
lige, da det var vanskeligt at holde Orden i Kolonnen, 
men Joan blev hurtigt klar over, hvor Skoen tryk
kede - hun maatte have sig en lille nem Vogn for at 
være i Stand til at kØre frem og tilbage langs Ko
lonnen og være paa de Steder, hvor der var Brug 
for hende - ved Standsning af forskellige Aarsager 
- Punkteringer - materiel Skade - Sammenstød 
o. s. v. Hun henvendte sig derfor resolut til en indisk 
Brigade, ved hvilken hun tidligere havde gjort Tje
neste, og fik her en Jeep stillet til Raadighed for 
Formaalet. 

Den fØrste Konvoj var under Bevogtning af 40 be
væbnede Japanere, men efterhaanden som den indo
nesiske Situation blev skærpet, udvidedes Vagtholdet 
til 70 Japanere med Maskingeværer monteret paa 
Lastvognene. - »Det chokerede Japanerne lidt at 
være sat under Kommando af en Kvinde,« skrev Miss 
Joan senere i sin Rapport til sine Overordnede, efter 
at hun havde forladt Sumatra. 

Under den tredie Konvoj paadrog hun sig en stærkt 
blØdende Læsion i Hovedet ved at blive klemt mel
lem sin egen Jeep og en af Lastvognene; men to Ti
mer efter var hun klar igen, med 3 Syninger i Saaret. 

Japanerne var imponerede. 

»Fra den Tid var der ikke det, Japanerne ikke vilde 
gøre for mig,« sagde hun. »Min Tolk fortalte mig, at 
der havde været en ivrig Diskussion den Nat og sagde, 
at han vilde have, at jeg skulde vide, at jeg havde 
vundet Respekt hos hver eneste Mand i Konvojen. 
Men paa den anden Side havde de besluttet, at de 
aldrig vilde gifte sig med en europæisk Kvinde; de 
var dem for haardkogte. - Fra den Dag traf jeg al
drig en Japaneser paa Vejen, uden at han gjorde 
Honnør. 

Under den efterfØlgende Konvoj foretog en Oberst 
for en japansk Motorbataillon en Tur ene og alene 
for at mØde hende og bevidne hende sin Deltagelse 
ved Uheldet. Han haabede, hun havde det godt og 
spurgte, om der var noget, han kunde gøre for hende. 
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».Tn,<1 irngrlø Mi.s;s ,To:m ~-T"fi Ørn;kPr y<lr.irlirrøri:i 4 T ,ast
vogne.« Hun fik dem. 

Paa de iiidiite Ture, da den indonesiske Situation 
var skærpet yderligere - anbragte Miss Joan en 
p;:in<;.rPt Vogn mP<l s.t::r-rkf> og hrP<lA Kof:mu@ri;i op-
5 bevæbnede Vagter i Teten af Kolonnen for at bryde 
[!PnnPm {1p nf Tn<lonPSf'TTIP PtnhlPrc•rlP Rp::PrringPT og 
Barrikader, der hovedsageligt var bygget af OlietØn
dei:;, fastgjorte til svære Stolper. 

Nerver af Staal. 

Da Panservognen under den næstsidste Tur var 
stoppet op for at være et andet KØretØj behjælpelig 
med Reparation af et Hjul og senere igen kom frem 
i Teten med Miss Joan Jeep lige bag sig, opdagede 
hun og en af Vagterne, at den fØrst efterfølgende Per
sonvogn, i hvilken to Hollændere skulde kØre, var 
standset. Hollænderne var ikke at se, men ved Rat
tet sad en Indoneser. Resolut fØrte hun sin Jeep hen 
paa Siden af Vognen, aabnede Døren og kommande
rede: »Ud!« - Med det Resultat, at Indoneseren 
sprang for Livet og forsvandt. 

Hurtigt fik Miss Joan nogle Soldater op i sin Vogn~ 
startede Eftersøgningen af Hollænderne sammen med 
sin Tolk og opsporede dem i et lille Hus i Nærheden. 
Foran Hollænderne paa Bordet laa alle deres per
sonlige Ejendele, en Indoneser svingede en blod
dryppende Kniv foran deres Ansigter, en anden havde 
en Pistol i Haanden og en tredie - Lederen af Ban
den - afhørte dem. 

Den japanske Tolk gik straks i Gang med at for
sikre Indoneserne om, at Mændene var Englændere~ 
tilfØjede nogle malende Beskrivelse om det britiske 
Imperiums Magt, svor, bandede og raabte efter bed
ste Mønster, og fik endelig Mændene lØsladt. 

Efterhaanden havde dog en knurrende Skare paa 
ca. 500 fjendtligt indstillede Indonesere samlet sig 
ved Døren, tiltrukket af Støjen. Men det lykkedes 
Miss Joan og Tolken at faa Hollænderne fØrt helskin
det igennem til Vognen. - »Jeg indrømmer, at jeg 
var mere end glad for at komme ud af den Hule,« 
sagde Miss Joan bagefter. 

Æressabel. 

Efter 6 Uger, i hvilke hun fuldfØrte sin Opgave med 
at evakuere de Internerede og paa 30 Dage udførte 
den 900 Kilometer lange Tur over 500 Fod hØje 
Bjerge ialt 20 Gange, fik hun en Uges Hvil i Padang, 
medens hun ventede paa Flyvelejlighed. Men inden 
hun rejste, modtog hun en Gave til Minde om Op
holdet paa Sumatra. 

Den japanske Kaptajn for del Motorkompagni, der 
havde afgivet Eskorte til Konvojen, henvendte sig til 
hende for at takke hende for hendes venlige Behand
ling af hans Mænd. Derefter spændte han sin 300 Aar 
gamle Sabel af og forærede den til hende. »Som 
Tegn,« sagde han, »paa min Respekt og Agtelse.« 

»Jeg elskede min Opgave hvert eneste Minut,« 
sagde Miss Joan, da hun lykkelig og vel var kommet 
tilbage til Singap01·e. »Selv det at sove paa et Gulv 
med kun et Tæppe over mig, fandt jeg mig tilpas 
med. Man kan undvære Komfort, naar det blot er 
nødvendigt, og Opgaven er det værd.<< 
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.;Vores Fa1.•" paa Folketeatret 

F olketeatret spiller nu det amerikanske Stykke: 
»Vores Far«. Stykket er bearbejdet efter Cla

rence Day's Bog »Life with father«, paa Dansk: »Sam
liv med min Far«. 

Bogen er et Familiegalleri, skrevet af den ældste 
SØn, og beretter om en ganske almindelig Familie. 
sønnen har i en lidt naiv Form nedskrevet sine Erin
dringer, og i denne Bog lagt Hovedvægten paa Skil
dringen af Faderen, medens han i sin anden Bog 
»Life with Mother«, skildrer sin Moder mere ind
gaaende. 

Hvem skulde nu tro, at der kunde blive et Scene
stykke af denne Bog? Ikke desto mindre er dette 
gjort. De to Herrer, der bearbejdede Josepr Kassel
rings »Arsenik og gamle Kniplinger« til den Sukces, 
det blev, fik Øje paa Bogen, beskar den og fremtryl
lede et Skuespil. Howard Lindsay og Russel Crouse 
ved, hvad de gør. 

Men Stykket, hvad ser vi? Vi ser en Familie af
sløret for aabent Tæppe med alle de smaa og store 
Skænderier, de derpaa fØlgende Kærlighedsscener og 
de forskellige indre smaa Familiebegivenheder. Man 
kan spørge sig selv: Hvad vedkommer alt det egentlig 
mig? Men det er fortalt paa en saa morsom Maade, 
at man uvilkaarligt føler sig interesseret og følger 
med fra fØrst til sidst. 

Lad os se lidt paa de enkelte Personer. 

Husherren, Faderen, Familiens Overhoved, fØler sig 
som den almægtige. Det er om ham, Solsystemet 
kredser sig. Han tordner og skælder ud, saa Vaserne 
og Nipsgenstandene danse.r C.an-<:an. MP-n hvor mP-gP-t. 
han end skælder ud, kan man ikke tage ham fra den 
alvorlige Side; og man faar det Indtryk, at Moderen 
og Børnene ligeledes tager ham humoristisk. Det er 
særlig Husholdningsregnskabet, han skælder ud over. 
Denne Petitesse bliver der lagt megen Vægt paa, og 
det giver Anledning til de morsomste Replikker. 

Men efter Tordenvejr kommer Solskin, og ligeledes 
her. Uvejret driver hurtigt over; man har en Følelse 
af, at Tyrannen trods alt ikke er en rigtig Tyran. 
Inderst inde mener han det saamænd ikke saa slemt. 
Han skal blot have Luft engang imellem. Bagefter 
er han Skikkeligheden selv og kan sidde og lege med 
sine BØrn som deres jævnaldrende. 

Henrik Benzon er Tyrannen. Hans Spil er fortræf
feligt, og hans Organ, som jo ikke er helt almindeligt, 
passer til Rollen. Han har forstaaet, at Husherren paa 
Bunden er lidt barnlig. Bedst kommer hans Evner 
frem i Samspillet med Hustruen, Moderen, Else Skou
boe. Her ser man, hvorledes han hurtigt slaar om 
fra den alt udskældende Fader til den blide Ægte
!lland. 
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Af 433/45 Pou.7. Rorrevn:nu 

Moderen er en kærlig, naiv, religiØs Sjæl. Her er 
Naiviteten taget i dens dybeste Betydning. Hun er 
enfol<lig, :::;aa enfoldig :::;om kun en Kvinde kan være 
det. Det er ikke nedsættende ment, man kan maaske 
bedst sige, at hun er enfoldig med Lune. Hushold
ningsregnskabet maa stadigvæk staa for Skud. Hun 
kan ikke finde ud af de mest simple Talregnskaber. 
Det er de logiske Slutninger, der mangler. 

Hun er den milde, overbærende Ægtemage, der 
tager sin Mand, som han nu en Gang er. Selv efter 20 
Aars Samliv med Tyrannen, elsker hun ham stadig. 
Hendes Kærlighed bærer hende frelst igennem alle 
Scenerne. 

Else Skouboes Fremstilling er god, men ikke helt 
overbevisende. Hun er ikke enfoldig nok; man kan 
mærke, at hun »spiller« enfoldig. Hendes Intelligens 
slaar for ofte igennem. 

Desuden er Moderen religi_Øs, ikke tillært religiøs, 
men i Besiddelse af en medf_Ødt ReligiØsitet. Hun op
dager, at hendes Mand ikke er dØbt, og nu skulde 
den hektisk barnlige Tro komme frem. Men Else 
Skouboe er ikke hektisk. Man mærker ikke, at det 
er en Livsbetingelse for hende, at faa Manden dØbt! 

Else Skouboes Fortolkning er seværdig, hun klarer 
sig med sin StemmefØring og sine fine Nuancer i 
Spille't. Kun en meget indgaaende Kritik sporer visse 
Mangler. 

Jeg maa lige nævne det ældste af Børnene, Poul 
N ordstrøm. Det er pænt Spil; men han glemmer, at 
han skal spille en ung Student og ikke en 16-aarig. 

Man skal gaa ind og se Stykket for at faa Begreb 
om Klunketidens Familieliv. - Samt for at fornøje 
sig over Spillet mellem Henrik Benzen og Else 
Skouboe. 

Batte1.•ifest 
13. Afdelings 1. Batteri afholdt Batterifest den 27. 

September i »Borgernes Hus«. 

I et forrygende Tempo, som næsten tog Vejret fra 
Tilskuerne, gik en virkelig udmærket Soldaterrevy 
over den lille Scene. Revyens Titel var meget origi
nal: »Du sku' ta' og si' det til dem, hvis du tør.« 

At fremhæve nogle af de medvirkende, er meget 
svært; men man maa dog lige bemærke det meget 
vittige naturbiolophysiske Foredrag om Stjerner: 
Guldstjerner, Sølvstjerner, deres Opstaaen og For
mering. 

Selv Befalingsmændene, som der var tænkt ven
ligt paa under hele Revyen, morede sig udmærket; 
og der blev ikke sparet paa Bifaldet. 



Nogle ny Rubriker OG NOGLE PRÆMIER 
Denne Gang si'a.rter vi de følgende ny Rubrikker. Læg. Mæ1·ke til, 

at de for en Dels Vedkamm.C'nde ka I der pa.a ehve1· Soldat som. 
Medarbejde1-, - at han derved kan taa 'l'ing frem af interesse for 
Kammerate1·ne og sig selv - samt at de1· er Præmie1· for de 
bedste Indlæg. - Husk at »Folk og Værn<<s Adresse er: V. Voldgade 117, 
København V. 

I dette Nummer starter vi tillige en Konkurrence om det bedste 
Navn til den sørgmuntre Soldat, som vil gaa igen i Greens Serier 
(se længere henne) og i »Jeg ku' tænke mig.« 

HVAD SKAL HA~ HEDDEi 
Besvarelser bedes indsendt inden 15. December (Adresse: Folk 

og Værn (Hvad skal han hedde). - Det bedste Svar honoreres 
med 25 Kroner i Julegave. 

. JEG Kll' TÆNKE MIG: 

at en af Befalingsmændene tog 
Initiativet til IndkØb af et stort 

elektrisk Strygejern, 
saaledes at jeg havde Mulighed 
for altid at have Pressefolder i 
mine Benklæder. 

Sagen kunde praktisk gennem
føres, ved at man betalte f. Eks. 
25 Øre for at laane Pressejernet. 
Det indkomne BelØb skulde gaa 
til Betaling af Pressejernet, her
under Købet af et særligt Presse
bord, Presseklæde, eventuelle Ud
gifter til Elektricitet m. v. 

Bliver Overskuddet for stort, 
kan Beløbet - 25 Øre - nedsæt
tes passende, eller Pengene kan 
gaa til andet Formaal; men her-
om senere. 366/Larsen. 

Send Forslag ind til denne Ru
brik. De, der optages, honoreres 
med 15 Kr. De maa ikk:e være 
stort længere end dette. Adresse: 
Bladet »Folk og Værn«, »Jeg kU' 
tænke mig.« 

Hverdagsliv paa 

Skib og Kaserne 

(Maanedens 10 K, .. ) 

Under denne Overskrift vil der 
fremtidig blive Mulighed for at 
fortælle lidt (helst ikke over 400 
Ord) om det, som enhver Soldat 
og Orlogsgast oplever. 

Det kan antydningsvis være: 
en spændende Oplevelse under en 

Øvelse, 
en interessant Episode f1·a Livet 

paa Kasernen, 
et monomt Optrin fra en Kom

pagni-aften, 
en Episode f1·a Fritidsundervisnin

gen o. s. v. 

Det Indlæg, med eller uden Bil
leder, der er bedst egnet til Of
fentliggørelse, vil blive trykt her 
og honoreret med 10 Kr. ( + Kr. 4 
pr. Billede), hvorfor Indsenderen 
tydeligt bedes anføre: 

Nr. (Grad), Navn og Afdeling, 
naar han skriver til Bladet »Folk 
og Værn<< (Hverdagsliv), Vester 
Voldgade 117, IV, KØbenhavn V. 

lndlæg, der e1· indsendt inden 
første Uge nf Maaneden, har Mu
lighed for at komme med i næste 
Maaneds-Nr. af >)Folk og Værn«. 

Grib saa Pennen, der er 10 Kr. 
at tjene. 

SPØRGSMAAL 
OG SVAR 

I denne Rubik kan Befalings
mænd, Orlogsgaster og Soldater 
nu fremsætte SpØrgsmaal, der 
maatte være af almen Interesse, 
og vi skal bestræbe os for at give 
Svaret, saavidt Muligheden er til 
Stede. »Onkel«. 

Adresse: Bladet »Folk og Værn« 

SPORT 
for 

Hæren og Søværnet 
Der vil i Vinterhalvaaret 1946-

1947 blive afholdt fØlgende 
Allierede Idrætskonkurrencer 

med dansk Deltagelse: 

1. Fodbold, 
De deltagende Lande inddeles 

Grupper saaledes: 

1. Gruppe: 
Rusland, 
Polen og 
Czekoslovakiet. 

2. Gruppe: 
England, 
Danmark og 
Norge. 

3, Gruppe: 
Belgien, 
Luxembourg og 
Amerika. 

4. Gruppe: 
Frankrig, 
Holland og 
evt. Grækenland. 

Indenfor hver Gruppe kæmper 
alle mod alle. 

Vinderne af de 4 Grupper ud
kæmper Semifinale saaledes: 

Vinderen af Gruppe 1 kæmper 
mod Vinderen af Gruppe 3. 

Vinderen af Gruppe 2 kæmper 
mod Vinderen af Gruppe 4. 
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Ji'inalcn mellem tle 2 Viullere Ita 
Semifinalen udkæmpes den 3. No
vember d. A. 

Taberne af Semifinalen kæmper 
um J. l ,ludtJcn den 2. N t.)V In. d. A. 

For Gruppe 2's Vedkommende 
har Kampene fundet Sted 1 'l'ids
rummet 13.-20. Oktober d. A. 
den engelske Zone i Tyskland. 

2. Fægtning. 
Konkurrencen afholdes i Tids

rummet 14.-19. Januar 1947 i 
Baden-Baden i den franske Zone 
i Tyskland som Hold- og Enkelt
mandskonkurrence. 

Der kæmpes paa alle 3 Vaaben. 

I Holdkonkurrencerne bestaar 
Holdet af 4 Fægtere. 

I ~nkcllmuntl8lw11kune11ce111c. 
4 Deltagere. 

3. Bordtennis. 
Konknn·<'nf'f'Jl vil hlivf' nfholrlt 

i Belgien med Begyndelsesdato 
25. Marts 1947. 

Konkurrencen vil omfatte Single 
og Double med 2 Deltagere i hver 
Gren. · 

4. TerrainlØb. 
Konkurrencen vil blive afholdt i 

Begyndelsen af April 1947 i den 
engelske Zone i Tyskland. 

Løbets Længde: 10 km (kun 
naturlige Hindringer). 

Antal Deltagere: 6. 
Resultatet for de 4 bedste tæller 

til Holdkonkurrence. 

BIKSEMAD 

- Det er hans l\ioder ! - - hun 
vil gerne ha' at vide, hvorfor hen
des Søn ikke er blevet forfrem
met til Underkorporal -! 

Fyns Venstrebl. 8/10. 

Kompagni - holdt! 

En Landmand kØbte en ganunel 
Militærhest paa en Auktion. Da 
han fØrste Gang kørte med den, 
r.aabte han som sædvanlig prrrr! 
da han skulde standse, men He
sten fortsatte roligt sin Gang. 
Prrr! ! skreg Køberen igen, men 
med samme daarlige Resultat. 

Endelig fik han en Ide. 
- Kompagni holdt! raabte han. 
Og virkelig - denne Gang 

standsede Hesten - fortæller han. 

Fyns Venstrebl. 6/10 46. 
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Soldaterliv. 
Her er en Historie om Soldater

liv - naturligvis for mange Aar 
siden: 

Da Kaptajnen tilfældigvis kom 
ind paa Stuen, var 33 i Færd med 
at læse et Brev hØit for 88. 

- Hvad er det, De læser, 
spurgte Kaptajnen. 

- Det er et Brev fra 88's Kære
ste. Han læser ikke selv saa godt, 
svarede 33. 

- Men hvorfor sidder De saa 
med Fingrene i Ørene? 

- Fordi 88 ikke- vil havP, :::it 
jeg skal hØre, hvad hun skriver. 

Fyns Venstrebl. 22/9. 

Koen, der ser paa 
Efteræarsmanøvrer: 

Det er mig, der har betalt 
hele Ud'styret! 

Politiken 5/10 46. 

lf'' \ ' 
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- Hvad betyder Stregerne, han 
har paa Ærmet? 

- Naah dem! - Det betyder 
bare, at han er gift. 

* 

- Hvilket Ord er det længste i 
Verden? 

- Det e1· »Antimilitarist«? -
- der er ti Mil mellem 2. og 8. 
Bogstav. 

Soc.-Demokr. 5/10 46. 

• 

Fra Østersøens Perle. 
De mange Soldater, som i disse 

Dage er kommet hjem efter at 
have aftjent deres Værnepligt paa 
Bornholm, glæder Omgivelserne 
med at slaa om sig med bornholm
ske Gloser. At Bornholmsk ikke 
er helt saa lige til, fremgaar af 
denne lille Oplevelse, som en af 
Soldaterne havde den første Dag, 
han tilbragte paa Klippeøen. 

Han var blevet indkvarteret 
hos en Snedker. Da man havd·e 
spist til Aften og siddet og sludret 
lidt, sagde Snedkeren: 

- Nu vil j{l ind aa sava . .. 
- Save? sagde Soldaten. Saa 

hjælper jeg Dem, det er jeg nem
lig ganske flink til. 

Da sava paa Bornholmsk bety
der sove, forstaar man, at Born
holmeren fik sig et billigt Grin, 
før han faldt i søvn. 

Bornholmsk er iØvrigt et van
skeligt Sprog. Sove kan foruden 
at hedde sava ogsaa hedde sniva. 
Pige hedder Pibel, flere Piger 
Pibla. Dreng kaldes Horra og 
Børn Bælla. 

B. T. 16/10 46. 



De 
Befalingsmændene 

og Befolkningen 

Af Indkaldt Nr. 555/45 Iversen, 
12 Batt. 3 Komp. 

Det er en Kendsgerning1 at Forholdet mellem det 
menige Mandskab og Hæren som Institution ikke 

altid er helt som det burde være. 
Mon ikke det for en stor Del beror paa Mentalitelen 

i vort Folk, ud af hvilket Rekrutterne er taget. Den 
allerstørste Part møder i Tjenesten med en forud
fattet Modvilie mod Militæruddannelsen og Befa
lingsmændene som Helhed. De ejer ikke i Forvejen 
den ubetingede Lydighed mod enhver Foresat og 
Evnen til at underkaste sig hans Vilje og adlyde hans 
Ordrer uden at tænke over, hvilken stor eller lille 
Nytte de derved gør. 

Det er derfor meget vanskeligt, i l.Øbet af den korte 
Tid, den danske Militæruddannelse varer, at lære dem 
denne Lydighed, og det lykkes kun fuldtud i ganske 
faa Tilfælde. 

I Tyskland er, eller rettere sagt var, det i Grunden 
intet Problem. Det ligger ikke til den store Part af 
Tyskere at spØrge; at adlyde er en Del af deres Na
tur, og i en frivillig Hær, som f. Eks. den engelske 
FØrkrigshær, kan man foreholde Rekrutten, at han 
selv har meldt sig og derved frivilligt underkastet sig 
de Betingelser, han i Forvejen var mere eller mmdre 
inde i. Vi kan derfor ikke helt ud bruge dem som 
Forbilleder, da de arbejder under ganske andre 
Forudsætninger. 

Derfor maa der søges frem ad andre Veje. Den 
danske Soldat er aldeles ikke uvillig; han er blot 
vant til, at enhver Handling, han bliver sat til af 
andre, har en Grund, han kender. Han vil have Argu
menter. Giv ham det. Fortæl ham, hvorfor han er 
indkaldt, hvorfor han skal ekcersere, hvorfor han 
skal skyde, lØbe, kravle paa Maven, svine sig selv og 
sine Vaaben til og gøre det hele rent igen. Sig ham 
at nok er den danske Hær lille og intet imod en 
Stormagts Millionarmeer, men at blot vi kan holde 
saa længe, at Stormagtens Fjender kan naa at kom
me til Hjælp, vil de i de fleste Tilfælde vige tilbage 
for et Angreb, selv mod en uendelig underlegen Magt. 
Vi vil maaske saaledes gøre vor Nytte uden Kamp, 
bare ved at være til som en Faktor, der maa regnes 
mctl, eller er i Stund til nt sinke en Besættelse saa 
meget, at den ved Indgreb fra Trediemagt faar uover
skuelige Følger. Fortæl Rekrutten at han ekserserer, 
for at lære hurtig og nøjagtig Reaktion for en Ordre, 

lØber for at blive udholdende; sig at naar han krav
ler i Mudderet, til Geværet ligner en Jordklump, er 
det fordi han derved efterhaanden lærer, at det først 
og .fremmei:;L gælUer om at hohle Vaabenet klar af 
Jorden og til enhver Tid skudklar. 

Den danske Soldat er i Stand til at udholde store 
Strabadser, blot han ved, at han derved selv bliver 
et nyttigt Led i en effektiv Forsvarshær. Men man 
faar ham ikke til at yde noget virkeligt godt ved 
forskellige Former for Tvang. 

Er det her ikke en Brist i Befalingsmandsuddannel
sen og ikke mindst i Officersuddannelsen, at de mange 
andre Ting de maa lære, sætter Forstaaelsen og de 
meniges Mentalitet og Midlerne til at skabe virkelig 
Forstaaelse mellem dem og Befalingsmændene for 
meget i Baggrunden? 

Jeg, vil ikke paastaa, at den Brist altid er der, 
tværtimod. En af mine Kammerater af en ældre Aar
gang har fortalt om sin Kompagnichef, der altid be
nyttede enhver Situation til at indskærpe, at da vi 
aldrig vil kunne sætte os i Respekt ved vor Mængde, 
maa vi gøre det ved den enkelte Mands Kvalitet. 
Han sagde at den særlige, nordiske MPnfalitPt gØr, 
at vi kan uddanne vore Soldater til, ikke blot at lyde 
Ordre til fuld Tilfredshed, men tillige, naar der kun 
er mangelfulde Ordrer eller maaske slet ingen, til 
alligevel at udfØre, hvad der bØr gøres efter egen 

Fra den store Øvelse i Viborg: Fjenden gaar i Land. 
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'l'ilskyndelse, - saaledes at hvis de l!'orudsætninger, 
under hvilke en Ordre blev givet, ikke længere er til 
Stede, at de saa gør deres Pligt, saa det Ordren til
sigtede bliver opnaaet. Min Kammerat sagde, at i 
hans Kompagni var der en saa levende Interesse for 
Tjenesten som faa andre Steder; og jeg tro!·, at denne 
Kompagnichef var inde paa noget af det helt rigtige. 

Mon ikke ogsaa en større Afdelingsstolthed, end 
der nu er, vilde være gavnlig. Den kunde fremelskes 
gennem udvidet Kappestrid mellem de forskellige 
større og mindre Led, ved Konkurrencer i Eksersits, 
LØb, Bajonetfægtning, Skydning og meget andet. Det 
er ubegrænset, hvad der kan findes paa for at styrke 
Interessen for Tjenesten, naar man vil gaa i denne 
Retning. 

Det er godt nok, at man vil forbedre Forholdet 
mellem Folk og Værn ved at fØre Soldaten sammen 
med den civile Befolkning i Soldatens Fritid; men 
det virkelige Grundlag for det gode Forhold lægges, 
ved at Soldaten er velvillig indstillet overfor sin Ger
ning. Det duer ikke at bygge paa Medlidenhed med 
den Mand, der for Øjeblikket er i TrØjen, fordi Uei 
er Synd for ham; husk paa at til næste Aar er det 
ham, der er »Folk« og nogle andre der er » Værn«. 
Hvis Manden saa stadig er glad for Hæren, skal det 
nok vise sig, at han til den Tid ogsaa er god ved dem, 
som saa er Soldater. Ved Hjælp af en saadan militær
venlig Indstilling blandt de, som har været Soldat, 
og den Kendsgerning, at saa godt som alle unge Mænd 
bliver uddannet nu til Dags, vil man i Løbet af faa 
Aar naa til, at et eller andet Medlem af enhver 
Familie vil have spredt denne Indstilling i hver sin 
Kreds. Saaledes vil det gode Forhold, som »Falle 
og Værn« virkelig har skaffet mellem den civile Be
folkning og Hæren, blive konsolideret og vanskeligt 
senere at rokke i en uheldig Retning. 

Dette er en almindelig menig Soldat, der udtaler 
sig om sin Mening om Forbindelsen mellem Soldatens 
Indstilling til sin Tjeneste og den civiles Forhold til 
Hæren. Det skal iJ;::ke tages for nogen særlig Sag
kundskab, og betyder bare at saadan fØler jeg det. 

Til Fæstningsskydning 
(Uddrag af Brev fra en Kornetelev) 

Arresødal-Lejren. 
Kæ1·e Mor og Far! 

N u er vi endelig kommet herop, den sidste Del 
af Vejen med Motortransport; og 3. Kompagni 

er indkvarteret i en stor Barak, saa det bliver nok 
en stram Os at vaagne op i Morgen. Men heldigvis 
skal vi tidligt op, saa vi naar ikke at sunde os, fØr vi 
er ude i frisk Luft. 

Vi har faaet Køjerne anvist Korporalskabsvis, saa 
jeg ligger sammen med mine Geledkammerater, og 
saa fØler man sig straks hjemme. Vi fik dejlig 
Koldskaal og Oksesteg Kl. 17.30, men det var nu ikke 
saa meget den gode Mad, der undrede mig, for vi er 
jo vant til god Kost. Nej, det var den Maade, vi -
her i denne Marinelejr - spiste den paa. Der kan 
Hæren lære noget. 
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Hver Mand fik udleveret en Bakke og gik saa hen 
og fik Tallerkenf!rne med Mad paa. Derefter gik vi 
ind i Spisesalen og satte os ved et af de mange 
4-Mands Borde - og- df!t var rart . .TP(f synP.c;, <lPt PT 

en dejlig fri og naturlig Maade at indtage sine Maal
tickir paa. - Og naar man er færdig, ja saa ganr 
man bare, efter ai have afleverel sin Bakke. I Hæren 
staar man og spilder en Masse Tid ved hvert Maal
tid - og Tiden er temmelig kostbar for en Soldat. 

Spisesalen (Model: en Kostalrl) f!r ogs::1r1 smukt 
pyntet med gamle Sabler og Huggerter. Saadan noget 
gør sig. - Og saa da Flaget blev strøget! Hvor gør 
Flaaden dog meget mere ud af det end Hæren. Først 
varsler en Marinesoldat paa sit Horn, at nu skal Fla
get stryges, og Nedhejsningen ledes af en Underoffi
cer med dragen Sabel. Imens præsenterer Vagtmand
skabet Gevær; og alt dette foregaar paa en Bakke 
med Udsigt til det smukkeste Landskab bag ved. 

Kl. 21 gik Regimentsorkestret Tappenstreg gennem 
Byen. Der var en Deling med paa 25 Mand, og paa 
hver Side gik andre 6 Mand med Flagermuslygter, 
saa at Musikerne kunde læse Noderne. Selvfølgelig 
regnede det, men det saa alligevel pragtfuldt ud at 
se Lygternes Skær i den regnvaade Skov, inden vi 
naaede Frederiksværk, hvor der var tykt af Men
nesker. Jeg fo'r ind i Mængden og greb 2 Piger, og 
saa ind i Kommandoet igen. De var glade for at se 
Landsoldater igen, for her oppe ser de jo ellers kun 
Marinere. - Naa, til sidst maatte jeg jo tilbage til 
Lejren og saa til KØjs. Med Kappen paa og rullet 
ind i mine 2 Tæpper. For Tropetemperatur er her 
jo ikke. 

I Gaar havde vi to Gruppefremrykninger og en 
Halvdelingsøvelse; og Maalene vippede op og ned i 
Lyngen, saa man ordentlig skulde ruppe sig for at faa 
Ram paa dem - - og til KompagniØvelsens Slutfase, 
hvor vi havde rigelig med Ammunition, greb Kano
nerne ind. Det var interessant at se dem gennemhulle 
tykke Panserplader paa en Afstand af 800 m, og vi 
saa tydeligt Brisantgranaternes Virkning i Jordvol
dene. Sikken et Spektakel. Midt under det hele 
kom en Kammerat strygende forbi og smed en Vattot 
ned til mig. Det hjalp i Ørene. 

- I Morgen skal vi op Kl. 4.45, marchere med fuld 
Oppakning til Skydeterrainet, holde Øvelse der til 
Kl. 16 - og saa gaar Turen hjemad. 

Det bliver nu paa mange Maader dejligt at komme 
under civiliserede Forhold igen - Lassen og SchiØdt 
har bl. a. mange Loppestik. Men vi har ingen Lektier 
haft, og alt i alt har det været en herlig Tur. 

973/3. L. G.1945. II. 

Et godt Eksempel. 

Efter at fØrst Tyskerne, derefter Englænderne 
havde haft Karup Flyveplads besat, fandt de 
danske Tropper Biograf- og Teatersalen prak
tisk talt raseret. 

Nu har imidlertid tre Aarhus-Borgere med 
betydelig Økonomisk Indsats bidraget til, at 
Salen atter kan tjene sit Formaal. 



Her paabegyndes en Serie om en Soldats 

mangeartede Oplevelser: 

v 

~oi, ~\ ~ 
\'li., 11}¼,, ,.J\1.1~ ,d, \~ ~ «-'-- ,_,, 

I DAG 

Hvad skal han hedde? 
SE KONKURRENCEN SIDE 6 

som for 7 5 Aar siden vil De finde Jyllands p r - osten som den F k 
ior Forsvarstankens Virkeliggørelse. varme or æmper 

a - anmarks trediestørste 1vf.orgenblad Provinsens største Dagbl d D 
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Paa Graf-Gcltz-Kasernen i Hamburg, 

... 
~ 

Paa den tidligere Graf-Goltz-Kaserne i Rahlstedt, 
10 km udenfor Hamburg, er indkvarteret 600 danske 
Censorer samt en frivillig dansk Militærstyrke, sam
men med britiske Tropper. 

Donskcrnc> klarer sig flot, ikke mindst i Sport, hvad 
Lejravisens Spalter stadig bærer Vidnesbyrd om. Det 
gælder endogsaa i det for os fremmede »Basket Ball<<, 
og vi bringer her et Skema fra Lejravisen, der viser, 
hvor godt vore Folk har placeret sig. 

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING 
Ældst - Størst - Statsgaranteret 

Paa Kongens Fødselsdag havde Folk og Værn iØv
rigt en Ekspedition dernede. Den viste Kongefilmen, 
Danmarksfilmen og »De rØde Enge«, der senere blev 
vist for de danske i Hamborg. Billederne viser den 
danske Del af Kasernen og kammeratligt Samvær 
mellem Soldater og Censorer af begge Køn. 

Havnegade 2 3 . København K . Central 608 

~ 
!lampvaskeriel 

Carl Reffs & søn Holbæk flytteforretning ,,København" 
Manufakturforretning 

Smedelundsgade 20 
Telefon 1500 . Holbæk 

Axel Hansen . Telefon 99 
Holbæk - Tlf. 159 

L. NIEL DAL NÆSTVED KULIMPORT 
l!"ARVEU.IER RESERVERET Aktieu/skab 

Ktmisk Tnjrmmingsetablisiemmt 

HOLBÆK 
TELEFON 1616-1619 

P, F, CHRISTENSEtl & SØN I LILLE NÆSTVED MEJERI ,.DANIA•• 
Næstricd 

Arkitekter og Tømrermestre NÆSTVED Dampvasheri - Kemisk Tøjre11seri 
Nrd. Farimagsvej 29 • Næstved , Tlf. 603 Farvning 

Byens bedste Mælk Hich. Løwe . Ringstedgade 1 . Tlf. 925 

MANDRUP CHRISTENSEN GØTZE's FISKEHUS 
% SLAGELSE OAMPMØLLE Sfagte~ og Viktualieforretning Levende Fi.~k 

Alt i Fjerkræ-Fisk- l'ildl 

Ringstedgade 50. Næstved. Tlf. 1444 Løvegade 8, Slagelse . Tlf. 718 

Carl Thomasen's Eftf. 
* KøbenhaTI>. 

Averter i FOLK os VÆRN * 
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RESERVERET 

Piano• og 
Hovedudsalg: 

C. 6493 

V; glæder os til den Dag, da vi 

atter i fuldt Omfang kan levere 

Flygler og moderne smaa Klaverer, 

lndlll da beder vi om Overbæ, 

renhed. 

Flygellabrlk 
Vimmelskaftet 42 
København 

AKKUMULATORSYRIE 

HEMPEL'S TEKNISK-KEMISKE,JABRIKER 
AMALIEGADE 8 AKTIESELSKAB KØBENHAVN K 

B.K. 

Indreg. Varemærko 

c.o. 

Ny Udgave. 

Lærebog i Terrainsport 
med 4 Generalstabskort 

Udgivet af Krigsministeriet. 

Pris 4,00 Kr. 

N · Ola.f Møller 
Frederiksborggade 26 
Telefon Central 456 (fire_ fem_ seks) 
(5 Ledninger) 

Reserveret 
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Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 

8 Ur. pr. Aar 

Løssalg 1 Kr. 

NUMMER 10 . DECEMBER1946 . 5.AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

Eksisterer 

der 

Misiorstaaelser? 

I forskellige Blade er der i den seneste Tid fremsat 
. Betragtninger, som kunde tyde paa, at der eksiste

r-er visse Misforstaaelser. Til at fjerne disse kan føl
gende Bemærkninger maaske tjene. 

»Folk og Værn«s Arbejde er paa ingen Maade -
og skal heller ikke være - en Agitation for den ene 
eller den anden Militærordning. »Folk og Værn« har 
to Hovedopgaver: For det fØrste at bringe Befolkning 
og Værn - menige saavel ·som Befalingsmænd - i 
Kontakt og Samarbejde med hinanden. For det andet 
at medvirke til, at vore Soldater i deres Fritid kan 
faa Adgang til de samme Samfundsgoder, som bydes 
dem i deres civile Tilværelse. 

Det vilde være en Lykke, om Folk.enes Længsel 
efter Fred kunde opfyldes, saaledes at de vældige 
Kræfter, som nu sættes ind med destruktive Krigs
formaal for Øje, i Stedet for kunde gaa i den kul
turelle og tekniske Opbygnings - og Genopbygnings 
- Tjeneste til Gavn for Menneskeheden. Imidlertid 
opretholder Staterne Verden over, som Forholdene nu 
er, deres Krigsmagter, og vi - som Medlem af De 
forenede Nationer - kan kun bØje os herfor. Saa 
længe Rigsdagen opretholder vort Lands Forsvars
magt, er det enhver Soldats Pligt - uanset hans 
Grad - at bringe det bedst mulige ud af den Tid og 
de Penge, som ofres herpaa, og »Folk og Værn«, der 
arbejder for gensidig Forstaaelse, Ønsker her at kunne 
medvirke til, at det bedst mulige Resultat naas. Det 
har været kritiseret, at Officererne ikke er rekrute
ret nogenlunde ligeligt fra alle Samfundsklasser. I 
et demokrntiak. Samfund vil det være indlysende ri
meligt, om de er det. Men Adgangen til at blive 
Officer staar aaben for enhver, og man kan dog ikke 
bebrejde de nuværende Officerer, at deres Rekrut
ltammerater ikke Ønskede at gaa Officersvejen. 

Formanden for Forsvarsministerens Foredragsudvalg, 
Folketingsmand Th. Hauberg, 

»Folk og Værn«-Arbejdet berører mange Omraader 
og omfatter mange Mennesker, der naturligvis har 
forskellige Meninger, og uden for »Folk og Værn«s 
Omraade maa det selvfølgelig - i vort demokratiske 
Samfund - staa enhver frit for at fremsætte per~ 
sonlige Synspunkter. Men inden for :i>Folk og Værn«s 
Felt vil politiske Diskussioner angaaende Militær
ordninger ikke finde Sted. 

Vor nuværende Militærordning er i Støbeskeen, 
Forsvarskommissionen er i Gang. Ikke blot »Folk og 
Værn«, men alle i vort Samfund Ønsker sikkert, at 
Resultatet maa blive til Gavn for vort Land og vær
digt for vort Demokrati. 

Hermed er Grundlaget for »Folk og Værn«s prak
tiske Arbejde givet. Paa Daggl.'unc.l af Kl.'itili., som er 
fremsat i visse Dele af Pressen, vil det sikkert være 
af Interesse at vide, at »Folk og Værn« sidste Aar 
brugte ca. 15 Øre daglig pr. indkaldt, og om hvorledes 
de blev anvendt skal følgende oplyses: 
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Ved alle Garnisoner vælges af og blandt de menige 
F1-itidsudv·alg, der frit kan planlægge forskellige Ar
rnng"<'mr-ntPr, or,: under Medvirken af den stPrllig0. 
»Folk og Værn«-Officer bringes Planerne ud 1 Prak
sis. F. Eks. arrangeres der Sports- og Irlræfastævner 
sammen med Egnens civile Rlul>l>er. Der afholdes 
Underholdningsaftener med Foredrag, Sketches, Film, 
Hvem-ved-hvad-Konkurrencer o. s. v. Der etableres 
AftPnskolP1mrlervisning eller Studiekredse, og Solda
terne faar Adgang til Foredrag, Koncerter, Udstillin
ger o. s. v. »Folk og Værn<< Ønsker i allerhøjeste Grad 
at medvirke til, at de indkaldte kommer i bedst mulig 
Kontakt med hele det folkelige Liv, som dette under 

'frie, demokratiske Former ytrer sig i vort Samfund. 
Hvor der nedsættes kommunale Ungdomsudvalg, ser 
vi gerne, at en menig Soldat kommer med, saaledes 
som det f. Eks. er sket i Randers. 

Fritidsundervisningen, som naturligvis er frivillig 

Til Læserne! 

for de indkaldte, paabegyndtes sidste Aar, og 40 pCt. 
af de værnepligtige meldte sig. Dette Omraadc er 
saaledes ganske nyt, og mange Steder har det knebet 
med Lærerpersonale og Lokaler. 

Enkelte Steder har man indrettet Bibliotek paa 
Kasernen, men i Mungel heiar i:;Ø1ge1 m,m i Øvrigt 
for at skabe Forbindelse mellem Soldaterne og de 
stedlige Biblioteker. »Folk og Værn« sørger endvidere 
for Radio, Spil, Aviser og 'l'i<lssk.rifter paa 8amlings
stuerne. Desuden har »Folk og Værn« ladet arrangere 
Teater- og Revyaftener samt Optræden af gode 
Solister. 

Vort Maal er, at man skal kunne sige: »De unge, 
der indkaldes, har Lejlighed til at anvende Fritiden 
lige saa godt som de, der ikke bliver indkaldt.« 

Th. Haubei·g, M. F. 
Formand for 

Forsvarsministerens Foredragsudvalg. 

Som, medd'elt i »Folk og Værn«s Oktobe1·-Nummer har Prisstigninger paa alle Omraade1· vedrørende Bla-
dets Fremstilling gjort det nødvendigt, at der foretages en Prisforhøjelse f1·a og med dette Nummer. 

De nye Priser er følgende: 
I Løssalg koster »Folk og Værn« 1,00 Kr. p1·. Eksemplm·. 
Abonnementsprisen er 8,00 Kr. aarlig eller 4,50 Kr. halvam·lig. 
Vi beklager, at Prisforhøjelsen ikke har kunnet undgaas, men idet vi haaber paa Læsernes fortsatte Vel

vilje, vil vi fortsætte vore Bestræbelser for stadig at forbedre Bladets Kvalitet. 
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BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

P-edtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 

»FOLK OG VÆRN« 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL~ 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Julenat 1944 ved Kolonien Julianehaab, I For
grunrlPn bor Pn rlansk 'l\11E!graflst, til højre 
Halvdelen af Præsteboligen. Alle andre Huse 
er grønlandsk?. Hjem og udgør ca. en Tredie
del af Koloniens Bebyggelse. 

Af 
Skolekonsulent 
V. Borum 

Paa den lille Ø » Umanak« dybt inde i Godthaabs
fjorden stod en graa Decemberdag Storfangeren Abel 
Thomsen paa sit Hushjørne med Hætten trukket godt 
op om Ørene og Næverne dybt i Skindbuksernes Lom
mer. Sindigt, med korte energiske Sug af den for
brændte Pibe, drejer Hovedet mod Vejr og Fjeld -
ja, for hvad skal man foretage sig andet to Dage fØr 
Jul, naar alt til Højtiden i rigt Maal er vel i Hus. 
Brat standser hans meteorologiske Betragtninger. 
Trænet vel gennem Aar til at opfange den mindste 
tF:ndring eller Bevægelse i Landskabet ser han den 
lille graa, slingrende Motorbaad langt, langt ude i 
Fjorden komme stilende ret mod Stedet. 

»Henrik, Henrik, agsut din Knægt - op paa Fjel
det med dig og se, om den har Flag!« Og den snot~ 

I GRØNLAND 

næsede, haabefulde Pode piler paa udtraadte Kamik
ker med Indlægsstraaet stikkende ud ved Storetæerne 
af Sted, for er der Splitflag, saa er der Danske om
bord. 

Madam Thomsen med stor Cigar. 

En god halv Time senere klarer Doktoren og jeg 
Strandens overisede Sten og trykker Stedets faatal
lige Befolkning i Haanden. »Naa, gamle Profet Abel, 
hvordan bliver Vejret?« Og Doktoren forklarer om
gaaende: » Vi skal nemlig videre ind i Fjorden med 
nødvendig Medicin.« Men Abel er som alle Vejrspaa
mænd - undtagen vort hjemlige »Mester Ludvigs 
Institut« - forsigtig: »Tja, hvis det nu stormer op, 
saa bliver det daarligt; og hvis det flover, s;:ta er den. 
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fin.« Umanakp.lP-n har ingen Havn eller Holdebund for 
Ankeret, og der er mange Timers Vej til nærmeste 
NpSdhavn. Dagen gaar paa H::Pld, vi m::ia ovP.rm3:tt.P 
Men l!'Øj ! til Kulde: + 28 \ og Himlen truer baade 
med Vind og Sne. 

Motorhaadens Besætning t.øjrer Træskoen paa bed
ste Maner i Læ af et Par store Sten, og Abel fører 
os - gæstfri som saa mange Gange fØr - ind til 
Varme, Kaffe og Nyhedsafpresning i sit rummelige 
Træhus. Ah, her er nu hyggeligt. VindtØjet og Islæn
deren kommer af, og saa i Gang med Bordets Glæ
der. Det udvikler sig til en Gang rygende, kogt Sæl
kØd (engelsk Sauce og RugbrØd kan hentes fra vor 
Madkasse). Hertil stærkt, hjemmelavet Øl og oven
paa Kaffe med Kandis og raa Renstælle som FlØde
erstatning. Jo, en Festmiddag hos en velstaaende Vært. 
Endelig Mæthedens Finale: »Dil!s Best« i Piben til 
Mændene, Madam Thomsen smiler huldsaligt med 
stor Cigar i Munden, og Ungdommen damper lØs paa 
Cigaretter, i dette Tilfælde vist et glemt Mærke: 
»Cecil«, grøn. 

Abel troner for Enden af det lille Bord i hjemme
lavet Armstol, tprrer sin Universal Lommekniv om
hyggeligt og starter »Forhøret«. Alle Stedets Beboere 
er efterhaanden kommet dryssende ind, og Doktoren 
og jeg maa nu agere Underholdning, d. v. s. diske op 
med Nyheder fra Kolonien og ude fra den store, 
ukendte Verden. 

tr ,,, 

Hjemmelavet Juletræ - og Gaver fra l{Øhenhavn. 

HPr Pr lyst og rPnt. T AnlPrlninff af ,TulPn Pr Væg
gene nytapetseret med Bllleder fra »Hjemmet«~ 
»Familie Journalen« og lignende. Alt Træværk er 
hvidskuret, saa det dufter af Sæbe, stærkt konkur
rerende med en halv Flaske Parfume, som Husets 
Frue har stænket rundt i Stuen paa saavel levende 
som dØde Genstande umiddelbart forinden vor An
komst. Til vores Ære, og maaske ogsaa for at præci
sere sin Velstand overfor Bopladsfæller, er tændt det 
meste af en Æske Julelys i Vindueskarmene, og kun 
energisk Protest afholder Abel fra at tænde »Jule
træet«, som allerede staar pyntet i Krogen. Det er 
i Øvrigt hjemmestrikket, lavet af Enebærgrene hentet 
langvejs fra i Oktober Maaned, inden Sneen dækkede 
alt. Til Julemiddagen, der indtages den 24. Kl. 12, 
Jigger halvt optøede Ederfugle og kigger frem under 
Komfuret. Et vældigt Batteri af Hjemmebryg staar 
opmarcheret i den fjerneste Krog, og Stuevarmen 
I'aar enk.elle Propper til ai ryge af med mægtige 
Knald. Smaa, men derfor lige saa hemmelighedsfulde 
Pakker anes hist og her under Briksen. Jo - Abel 
har Orden i Sageine. Allerede i Juni skrev han til 
Daells Varehus og Importøren, og - hvisker han -
det er kommet omtrent altsammen. Mange og lange 
Ture har han gjort i Kajak og Baad til nærmeste 
Butik efter Proviant: Sukker, Mel, Rosiner, Figner 
og mest af alt Tobak og Lys, Julen i Grønland er 

Her er ingen Havn. 
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med Rette Lysets Fest, hvor man glæder sig med 
Ødslen af Lys. 

Jr.3g hHle.1 Ab~l og 11\uullhm 8l~v1ltl fm ~1l hyjr..
lidt om Gaverne, men nej - de røres ikke IØr <len 
24. i den aarle Morgen. (Man veksler nemlig Gaver 
om Morgenen, indtager Festmaaltidet ved Middagstid, 
gaar i Kirke om Eftermiddagen, besøger hinanden 
lidt om Aftenen og gaar saa rundt mellem Husene 
og synger hele Julenat.) 

Uhm ! Flæskesteg og Rødkaal - er vist ikke noget for mig. 

Da Lysbilledet forsvandt. 

Øllet og Varmen virker, der lyder et veltilfreds 
Ræb hist, og en vis anden, dog slet ikke ualmindelig 
Lyd her. Men det forøger paa disse Jordens afsides 
Strøg kun Hyggen og SamhØrsfØlelsen. Jeg er saa
mænd nær ved at dØse hen - - skal vi ikke se Lys
billeder? spørger min Motorpasser. Jo, til Sagen, Nat
ten er vor egen. Ude - bogstaveligtalt - i den kolde 
Sne rejser vi et Treben af to Aarer og en Baadshage, 
og der hænger Lærredet. Tilskuerne laver sig lune 
Siddepladser i Sneen rundt om, og jeg tager fat med 
Kukkassen og Carbidlampen i en Husgang. Dejlige 
farvelagte Billeder fra en Rejse gennem hele Skan
dinavien med Tekst afpasset efter mit grønlandske 
Ordforraad. Det er ikke saa ligetil i en Haandeven
ding at oversætte »Festillumination i Tivoli med Rut
schebane i Baggrunden« til fejlfrit Grønlandsk. Men 
saa sker det - en lille Knægt synes et Billede er 
lidt mØrkt og tænder derfor en Lommelygte rettet 
imod Lærredet. - Stor Staahej. Billedet helt væk! 
-»Du har Ødelagt hans Apparat!<< Dog ses hurtigt Aar
sag og Virkning med befriende Latter. 

Ovenpaa Forestillingen faldt Grønlænderne natur
ligt i med Julesalmer i et smukt Kor. Det skal op
leves. Da de sluttede med den særlige Julehymne: 

»Guterput« (Vor Gud) var det helt og fuldt i Ekstase, 
som rev alle med i Stemningen, ogsaa os to Danske. 
Vi takkede, fordelte Rugbrød, Tobak, Figner og gode 
dumih.c lJ1lkdc1 og Dlo.dc ~om v01 l lingc 'l'lblrnd tll 
Stedets Jul, og derefter maatte vi nogle 'l'imer i Sove
poserne-, Vore flinke Folk har altid Tld i Raadens lille 
Kakkelovn og Blus paa Skodlampen, men koldt, saa 
det knager i Arme og Ben, er det at tørne ud om 
Morgenen. 

Jutdlime pivdluadtse. 

Den 23., inden det lysnede, hev vi Krogen ind og 
tØffede til Iskanten langt inde i Fjorden. Stævnen 
borede vi godt ind, og i --;- 31 ° med en stiv Norden
vind drog Doktoren og jeg af Sted paa Ski med 
fyldte Rygsække tre danske Mil over Isen til Rejsens 
endelige Maal. Det var buldrende Mørke, da vi saa 
Lysene fra de faa smaa Huse, og vi var lykkelige, da 
en stedkendt Mand kom os i MØde og fØrte os sik
kert over Render og Vaager til festlig, gæstfri Mod
tagelse med dertil hørende Torskegilde og »Julebal«. 

Paa Grund af den haarde Blæst »gik« Isen, saa Baa_ 
den kunde komme os i MØde om Natten, og vi naaede 
i sidste Øjeblik med vor importerede Gris vort dan
ske Juletræ i Familiens SkØd. Men da vi for hjem
gaaende passerede Umanak, stod Stedets Seværdig
hed, et lille Orkester med Kirkeinstrumenter fra den 
tyske Herrnhutermission (forladt 1900), og blæste 
Julehymnen uden for Kirken. Orkestermedlemmerne 
var blaa i Hovederne af Anstrengelse, og Kateket 
Jeftas Kone, den gamle, blinde Phoebe, stod paa 
FlØjen og sang, ja, næsten skreg i barnlig Glæde, 
Det lØd paa sin Vis betagende. Det gjaldt naturligvis 
om at trutte hØjst - og saa at samle mest Fugt 
i Hornet for at tømme den dertil indrettede Del med 
en flot Haandbevægelse. Noder anvendes, men mange 
Aars Opbevaring har givet Fluerne Lejlighed til at 
oversaa Nodelinierne med Mængder af Pletter. »Der
ved er Noderne og Melodierne kun blevet bedre,« 
hævder Dirigenten. 

Vi stod ud fra Stranden raabende JuleØnsket: 
»J'Utdlime pivdluaritse« - glædelig Jul. Stedets lille, 
afblegede og forblæste Flag sænkedes til en sidste 
Hilsen, og vi hilste igen med Harpunflaget, som man 
maa Ønske altid maa vaje i Grønland blandt en lyk
kelig Befolkning. 

Saa staar vi op! - Alle Mand til Fotografen! 
Det kan naas inden Jul 

10 forskellige Studiooptagelser 

I KR, 5,00 I 
(Favoritpris. kun for Soldater i Uniform) 

NORDISK FOTO KUNST 
Skinclergade 42 - (ved Gammeltorv) 

Atelieret er aabent alle Dage - ogsrw Søndage - ra. 10-17'/2 
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Palæstina 
»Er der en Araber dernede?« 
»Ja, Thompson!« 
Det var en Menig fra 6. airborne divi

sion, der stillede Spørgsmaalet, og Sva
ret kom med en klagende Stemme fra 
Araberen Thompson, der er Assistent i 
Palæstina-Regeringens Sekretariat. I 31 
Timer havde han ligget levende begra
vet under Ruinerne af King David Ho
tel, som blev bombesprængt ved et af 
de mange jØdiske Attentater mod Eng
lænderne i Jerusalem . 

Fotografen har taget sit Billede, me
dens de engelske Besættelses-Soldater 
ved Hjælp af et Tov hjælper den lidende 
Thompson op af Graven under Ruinerne. 

De to andre Billeder viser Jerusalems 
ødelagte Banegaard. 



,,Queen Elizabelh"s Forvandling 
Kæmpedamperen »Queen Elizabeth« 

er en Stolthed for den søfarende engel
ske Nation. Under Krigen blev det ele
gante Luksusskib benyttet som Troppe
transportskib, men nu er det atter ført 
tilbage til sin oprindelige Skikkelse, og 
for kort Tid siden bragte det 2240 l'as
sagerer fra England til New York paa 
4½ DØgn. 

Til hØjre illustreres Sammenstuvnin
gen i Skibet, da det anvendtes til 
Troppetransporter. Ovenfor ser mAn Pil 

af de elegante Kahytter, som de nu atter 
findes paa »Queen Elizabeth«, og herun
der bugseres den formfuldendte Kæmpe 
til Kaj i New York. 



Hærens Brevduer 

fodres i et af de 

lyse og luftige 

Slag. 

Til Trods for at enhver Forbedring indenfor Tele
grafi og Radio siden 1900 tilsyneladende maatte redu
cere Værdien af Anvendelsen af Brevduer i Krigs
tjeneste, har det modsatte vist sig at være Tilfældet. 
Brevduen er under den anden Verdenskrig benyttet 
i langt hØjere Grad end i nogen anden Krig; i Sær
deleshed gælder dette for Englands Vedkommende, 
og dette Land har kun sine utrættelige Brevdue
opdrætteres kloge Avl, der gennem Generationer har 
skabt Langdistance-Duer af Format, at takke for det 
smukke Resultat. 

I 1939 blPv det besluttet at organisere en frivillig 
»National B1·evdue Tjeneste<< udelukkende baseret paa 
det civile, frivillige Opdræt. Denne Tjeneste blev or
ganiseret af en Komite under Luftministeriet for at 
skabe »en Brevduetjeneste for Værnene«. Imidlertid 
viste det sig, da Krigen kom, at en Organisation be-
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"Ved Belejringen af Mutina Aar 

43 f. Kristus holdt den belejrede 

General Forbindelsen med Und

sætningstropperne ved Hjælp af 

Brevduer, til hvis Ben Meldin

gerne var fastgjort.'' 

Pliny (Naturhistoriker). 

staaende udelukkende af civile var utilfredsstillende, 
og man organiserede da R. A. F. Brevduetjenesten, 
i hvilken man optog civile Dueopdrættere, Eksperter 
og tekniske Officerer. 

R. A. F.s Brevduetjeneste krævede en usædvanlig 
hØj Grad af Langdistancesikkerhed under vanskelige 
Forhold. Ikke alene reddede den mange Flyveres Liv 
som Resultat af Meldings- og Forbindelsestjeneste, 
men saavel Marinens mindre Enheder som Civilfor
svaret, Efterretningstjenesten og S.H.A.E.F. gjorde 
med Held Brug af R. A. F.s Duetjeneste, der strakte 
sig fra Island til Singapore og fra Bahamaøerne til 
Indien, og beskæ.rtige<.le henved bOO Mand og en. 60.000 
Duer. Det største Antal Officerer i R. A. F. Brevdue
tjeneste oversteg ikke paa noget Tidspunkt mere end 
3, der overlod saa godt som alt det praktiske Arbejde 
til de udvalgte Duemænds Dygtighed og Initiativ. 



10.000 Kr. for en Brevdue. 

En Ide om, hvor hØjt denne Tjeneste blev vurderet 
r1f <l~ ;:i ltid meget kritiske civile Eksperter, faar man 
i det Faktum, at de af R. A. li'. op1.hætlet.le Due1 
»Ruhr Express« og »Per Ardua« indbragte henholds
vis Kr. 8400,- og Kr. 7200,-, <la <le blev solgl paa 
Auktion - dengang Verdensrekordpris for Brevduer. 
(Siden har en civil Brevdue været solgt for Kr. 
10.000,-.) 

I December 1939 blev det besluttet at oprette en 
B'l'evd-u.P.tjP.nP-ste for Hæ1·en. Den blev formeret med 
8 Dueslag samt en Sektion, der var tilknyttet Hoved
kvarteret, og i Maj 1940 forflyttedes en af Luftmini
steriets Duesektions-Officerer til Hærens Brevdue
tjeneste som Leder. Men endnu en Tid blev de tjenst
gørende Menige rekruteret og trænet af R. A. F., 
indtil den nye Organisation var i Stand til at staa 
paa egne Ben. Det var den spæde Start af den senere 
saa omfattende Hærens Duetjeneste, der siden udvik
lede sig til at dække saa godt som samtlige Krigens 
Skuepladser. 

Da Holland, Belgien og Frankrig i 1940 blev rendt 
over Ende af de tyske Hære, indvirkede dette i hØj 
Grad paa Anvendelsen af Duer. For det første ved, 
at Truslen om Invasion gav StØdet til Oprettelse af 
NØdhjælps-Enheder indenfor Due-Tjenesten, saavel 
ved Hæren som ved Politiet og Civilforsvaret og for 
det andet ved, at Situationen bragte de af Fjender 
besatte Omraader, i hvilke den civile Befolkning var 
England venligsindet, indenfor effektiv Virkeradius 
for Brevduetjeneste. (Brevduerne). 

Brugen af Duer til Forbindelse med Spioner og 
Agenter i det af Fjender besatte Europa begyndte 
saa smaat i Oktober 1940, da Luftministeriet udvalgte 
cl kendt <'lvill Slnr,- og hPrfrn mlBtyrndr! 011 Agent mod 
2 Duer til Løsning af en Opgave, der ikke mindst for 
Duerne var særdeles vanskelig. Disse skulde nemlig 
absolut holdes skjult i Frankrig af en Mand, der ikke 
havde noget forudgaaende Kendskab til Duer, og det 
endda for Pn UgP P11P.r mere, medens han fremskaf
fede de nødvendige Oplysninger. Agenten blev meget 
omhyggelig instrueret i Behandlingen af Duerne, og 
Resultatet var over al Maade tilfredsstillende. Begge 
Duerne ankom efter 11 Dages Indespærring omtrent 
samtidig fra et Sted mere end 480 Kilometer borte 
fra Dueslaget og havde tilbagelagt Strækningen paa 
6 Timer og 40 Min. - Det bØr her siges, at Oktober 
Maaned normalt er den daarligste Maaned af Aaret 
for en Brevdue at tilbagelægge i hvert Fald større 
Distancer paa Grund af Fældningstiden og andre 
Omstændigheder. Den civile Ejer - nu afdØde R. W. 
Becm·d fra Kenley (der forøvrigt ogsaa vil være dan
sl~e Duekredse bekendt), modtog et Takke- og Lyk
ønskningsbrev fra Luftministeriet, hvilket han fuldt 
ud fortjente for den Dygtighed, med hvilken han 
havde op_Øvet de 2 Duer til Opgaven. 

Duer som »Faldskærmstropper«. 

Efter dette fØrste gode Resultat benyttede Efterret
ningssektionen i stigende Grad Duer med mere eller 
mindre Held. Sektionens hollandske Afdeling, der 
med stigende Tillidsfuldhed benyttede R. A. F. Duer, 
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opnaaede en Gennemsnitstilbagevenden paa omkring 
70 % til Trods for Farerne. De bedste »Forsendelser« 
var 38 Mikrofilm med en Due og en Melding paa 8 
RidP1· mPd SkitsPr og ?.00 Ord mPd Pn ::mrtPn. 

Før Flyvemask.inernes og Rad.ars Tid. beslod Hoved
vanskeligheden i at faa Duerne afleveret til Agen
terne eller blot til et bestemt Omraade. Hvis Duerne 
blev smuglet igennem, som man maatte gøre det i 
gamle Duge, var den langvarige Indespærring under 
indskrænkede Forhold Ødelæggende og i hvert Fald 
et alvorligt Handicap for den efterfØlgende Flyvning. 
Nu til Dags er man imidlertid i Besiddelse af Midler 
til direkte ad Luftvejen nøjagtig - og om nødvendigt 
om Natten - at aflevere Duerne paa et i Forvejen 
nØie udvalgt og til Modtageren opgivet Sted, og det 
er dette Faktum, mere end noget andet, der var Aar
sag til, at de Allierede i denne Krig benyttede sig 
af Duer mere end i nogen tidligere Krig. 

Dette i Forbindelse med Tilstedeværelsen i Syd
england af et større Antal private Dueslag, hvoraf 
langt de fleste sad inde med Erfaringer fra Freds
tidens Due-væddekampe fra Frankrig til England, 
førte til en vel udbygget Efterretningstjeneste 
under Krigen. Det var af Betydning at modtage Med-
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delelser vedrørende Befolkningsstemningen i de Dele 
af de af Fjenden besatte Omraader, der ikke var til
strækkeligt <læk.ketle ai engelske Agenter, hvorfor en 
s:Prllg 'T'jPnPstP.gr1m blev opretttit med danno spociollc 
Opgave. - Denne »Special Section« organiseredes 
gennem Samarbejde mellem Hærens Duetjeneste og 
Efterretningstjenesten, og i Korthed udfØrt~s den paa 
den Maade, at man om Natten bragte et større Antal 
til Formuo.lct særlig trænede Duer til det bestemte 
Omraade pr. Flyvemaskine og der kastede dem ud 
enkeltvis indsat i Paphylstre forsynede med smaa 
Faldskærme. Paphylstrene indeholdt Anvisning til 
Finderen og almindeligvis et Spørgeskema vedrørende 
de Oplysninger man Ønskede. 

Det var selvfØlgeiig et SpØrgsmaal om Tilfældighed 
med Hensyn til hvem, der vilde finde Duerne - eller 
om de i det hele taget blev fundet, ligesom selve Ud
kastningen jo ogsaa indebar en Risiko for Duerne. 

90 o/o vendte aldrig tilbage. 

Det var derfor uundgaaeligt, at Tabene maatte bli
ve store, endog saa store, at intet af de tjenstlige Due
slag var i Stand til at dække dem og stadig forblive 
leveringsdygtige, hvorfor et større Antal private Ejere 
blev organiseret i Grupper i de sydlige og sydØstlige 
og siden tillige i de mellemengelske Grevskaber. Disse 
leverede saa efter Tur det Ønskede Antal Duer - tog 
det eventuelle Tab og modtog saa fra andre Opdræt
tere under den »Nationale Brevdue Tjeneste« de nød
vendige Forstærkninger. Disse Grupper indrømmede 
man visse Privilegier med Hensyn til Duefoder, men 
ingen Betaling eller Erstatning for Tab. 

Henimod 27.000 Duer blev udtaget og trænet til 
disse Opgaver, og over 17 .000 heraf blev nedkastet. Af 
disse vendte kun ca. 1900 tilbage, men de Oplysninger, 
de befordrede i Holderne, var af uvurderlig Værdi. 

Da Tjenesten blev startet i 1941, var Bestanden af 
veltrænede Duer, der i Fredstid havde deltaget i 
Kapflyvning Frankrig-F.ngland, god, og gennem disse 
var Hjemvendingsprocenten over 22. Efterhaanden 
som Tiden gik, og »de gamle Rotter« forsvandt og 
blev erstattet af yngre, mere eller mindre til Opga
ven forceret trænede Duer, dalede Hjemvendingspro
centen imidlertid betydeligt. Gennemsnittet var saa
ledes for hele Operationsperioden fra 1941 til V. E. 
Dag omkring 10 %. 

Boomerangsystemet~ ved hvilket Duerne er trænet 
op til at flyve fra eget Slag til en Ude-station og retur
nere, om nødvendigt bærende Meldinger begge Veje, 
er en Teknik, der har været udviklet sideordnet af 
Hærens og R. A. F.s Forsøgssektioner. Den blev med 
meget Held benyttet under Afrikakrigen. I et Til
fælde blev en absolut sikker Boomerangtjeneste paa 
over 50 km opretholdt i mere end to Uger. Dette 
System var tillige ifØlge Dokumenter taget fra Fjen
den, et Standardsystem i den tyske Brevduetjeneste 
allerede i 1925. 

Mulighederne for Duers Træning og Tilvænning til 
specielle Opgaver gaar dog langt udover Boomerang
systemet, hvilket Forsøgssektionerne har givet mange 
Beviser for. 

(Tekst og Billeder: ::.The soldier«.) 



Knud Andersen 

TORDNENDE RØG 
Roman fra Afrika. Den er Ødselt rig paa 
Stof: »Den kan umuligt være Selvople
velse: men man skulde næsten tro, den 
var det, saa godt fortalt er den.« Tom 
K1iistensen i »Politiken«. Kr. 9.50. 

'1-

vm,. Bergstrøm 

GODE DANSKERE-OG 
MINDRE GODE 

En Samling Noveller fra Besættelsestiden. 
De Folk, Vilh. Bergstrøm skildrer, er ikke 
Typer, der blev nyskabt under Besættel
sen, men Tiden gav dem særlige Udfoldel
sesmuligheder. Kr. 9.75. 

* 
Gwethalyn G1·aham 

OGSAA DU, BRUTUS 
Roman om Kanadas særlige Raceproblem 
og om ung Kærlighed. »Romanen er in
tenst spændende.« Per Gudmundsen 
»Social-Demokraten«,. Kr. 6.00. 

* 
H. P. J-acobsen 

SKYND DIG AT LEVE 
Roman om Kunsten at leve. Hovedhand
lingen er en Kærlighedshistorie, der mun
der ud i den Leveregel, man finder i 
Romanens Titel. Kr. 9.75. 

'1-

Aage Jensen 

FRIER LEG 
En historisk Roman fra 1700-Tallet. Den 
handler om Kampen mellem norske Bøn
der og den danske Embedsstand. Kr. 8.00. 

HaUdor Laxness 

ISLANDS KLOKKE 
Historisk Roman fra 1600-Tallet, et stort 
og dramatisk Lærred med mange Figurer. 
»Det er en fantastisk Bog, drastisk og 
humoristisk.« Sven Møller Kristensen i 
Land og Folk. Kr. 7.75. 

-I< 

Bernhard Nordh 

STÆRKERE END LOVEN 
Roman fra den svenske Vildmark om en 
Mand, der sidder fængslet for Mord. 
Kr. 7.50. 

Erik Olaf-Hansen 

GLASVÆGGEN 
Roman om en Mand, der netop som han 
skal giftes, møder den Kvinde, som for 
ham er den eneste rigtige. Kr. 5. 75. 

l< 

Sally Salminen 

NYT LAND 
Roman fra Sverige og U. S. A. »Hendes 
bedste Bog siden »Katrina«!« Aftonbladet, 
Stockholm. Kr. 6.00. 

* 
Christian Skov 

MIT SV AR TIL PILATUS 
Roman om en ung Mand, der har været 
Sabotør. Det væsentlige i Bogen er dog 
den unge Mands Sind, hans Drøm om 
Kvinden. Kr. 7.50. 
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MAANEDENS LOB 

Glimt fra Hær og F!aade 

4 

5 



Il 
Fln dansk Delegation afrejser til London for at 
forhandle om tekniske Detailler i Forbindelse 
med den eventuelle danske Tysklandsdivision. 
Fra venstre ses Kontorchef, Frk. Alice Bruun, 
FluarnsmlnisLe1 let, IUlptajni:rne K. H. J.,indhnrdt 
og V. Jacobsen, Krigsministeriet, Fuldmægtig 
Max Sørensen, Udenrigsministeriet. 

2] 
Britiske »Welfare«-Officerer fra Tyskland af
lægger Studiebesøg hos den danske »Folk og 
VIJ'rnq Tnntitntirm Po.o Rillf'rlnt nr!ll r.mntorno vnd 
»Folk og Værn«-Film. Paa forreste Række ses 
bl. a. Delegationens Leder Colonel Ware, Oberst
løjtnant H. A. V. Hansen, »Folk og Værn« og 
Lt. col. Orr. 

3] 
Tre U-Baade, som den kgl. Marine har lejet hos 
Englænderne, ankommer til København. Baadene 
har deltaget i Krigen paa alle Have og er alle 
udstyret med moderne Radaranlæg. De har en 
spændende Fortid, og en af dem har sænket 18 
Skibe i 1\iiddelhavet. 

4] 
De nye Rekrutter ankommer til Kasernen, End
nu har de alt »det civile« i Kroppen, men de 
»gaml€« Soldater er parate til at vise dem til 
Rette i de første nervøse Øjeblikke. 

5] 
Den .svenske Øverstbefalende, General Helge 
Jung, aflægger Besøg i Danmark, bl. a. for at 
takke Kongen for danske Ordener, som efter 
Besættelsen er tildelt svenske Officerer. Gene
ralen modtages paa Københavns Hovedbanegaard 
af den danske kommanderende General, General
løjtnant Ebbe Gørtz. 

6] 
2. Pionerbataillon afholder Forældredag og Op
visning i Viborg. Flere Tusinde Tilskuere følger 
trods den bidende Kulde interesseret Pionerernes 
Brobygningsarbejder, Sprængninger m. m. 

7-8] 
12. amerikanske Flaadegruppes Flagskib, den 
splinternye lette Krydser »Spokane« ankommer 
til København paa officielt Besøg og lægger ind 
ved Langelinie. Viceadmiral Vedel aflægger Visit 
om Bord og modtages af Skibets Chef, Captain 
Christ jr. 

6 

s 



Gruppen sender Meldehunden tilbage efter ny 
Ammunitionsforsyning, 

Hunden ■ 

I Hærens Tjeneste 
Af Overslelojtnant i den svenske Hær Einar Edstrom. 

Chefen for den svenske Hærs »Arm e hund vase n de", Oversteliijt, 
nant Einar Edstriim, har beredvilligt lovet »Folk og Værn« nogle Ar, 

tikler fra dette interessante Omraade. Her er den anden. 

I den foregaaende Artikel har vi omtalt Oldtidens 
og Middelalderens Kamphunde, samt hvad de har 

bidraget til Menneskehedens Vel, eller rettere endnu 
mere til dens Ve, og vi vil nu komme ind paa de Op
gaver og den Virksomhed, Tjenestehunden har faaet 
tildelt i den nyere Tids Krigshistorie. - Fra og med 
Indgangen af denne Tidsepoke er Hunden vor gamle 
tro Tjener og Krigskammerat, nemlig ikke længere en 
Medkæmper, men kommer dog til i mange andre 
Henseender at gøre os endnu større Tjenester. 

Paa Europas Slagmarker havde Kamphunden som 
saadan praktisk talt udspillet sin Rolle ved Begyndel
sen af det 17. Aarhundrede. Skydevaabnenes større og_ 
større Effektivitet og Skytternes bedre Træfsikkerhed 
selv paa længere Afstande overflØdiggjorde den om
talte Kamphundeindsats ved Afværgning af Rytteri
anfald. Hertil kom endvidere, at Hunden ofte selv 
let blev et Offer for de stadig forbedrede Skydevaa
ben. Med andre Ord, man havde ikke længere Brug 
for Hunden som en kæmpende Faktor, og mar.. kan 
sikkert antage, at Datidens »Forsvarskommissioner<< -
i Analogi med hvad der ~ker nu om Stunder - kom 
til Erkendelse af, at der her var Tale om et »forældet 
Kampmiddel« som snarest burde afskaffes. Paa sin 
Vis havde de jo ogsaa Ret, og Anvendelsen af Kamp
hunde gik mere og mere af Brug, saa de store Kamp-
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hundeopdrættere - Leverandørerne - maatte se sig 
om efter andre Muligheder for Fortjeneste. Men saa
dan er jo Livets Gang. 

Imidlertid er det jo ofte saadan, at Børnene arver 
Forældrenes aflagte TØj. I Europa havde man ikke 
længere Brug for Kamphundene, men inden disse 
helt blev afskaffet, fandt man andre Steder, hvor 
de kunde anvendes. Hvad der ikke længere er mo
derne i Moderlandet, plejer at kunne udnyttes i Kolo
nierne; saadan ogsaa i dette Tilfælde. Den ny Verden 
kom til at arve, hvad den gamle ikke længere havde 
Brug for; og her kommer vi til et meget mørkt Ka
pitel i Menneskehedens Historie. Det virker utilta
lende at berøre dette Punkt, men Historiens Lys maa 
skinne, selv om det derved afslØrer mindre opbygge
lige Detaljer. 

Kamphundene betvang Indianerne. 

Da den gamle Hædersmand CoLumbus i sin Tid 
vendte tilbage fra sin store Opdagelsesrejse og om
talte, hvilke Muligheder der fandtes for Udnyttelse 
dt}r langL borte ved Verdens Ende (garn;ke vist be
nyttede han maaske ikke præcis denne Vending, men 
Meningen var sikkert den samme), blev der et sandt 
Væddeløb, om hvem der fØrst kunde naa frem og 
underlægge sig saa meget som muligt af den nyop-



<lagede Verdensdels levende og dØde Inventar. At de 
retmæssige Indehavere, d. v. s. Landets egen indfØdte 
Befolkning, kunde have noget imod dette tog man sig 
ikke af. Der fandtes ingen, som kunde blande sig i 
Sagen, og forøvrigt tror jeg heller ikke, selv om de 
havde eksisteret, at det havde gJort Ira eller til -
lige saa lidt som det gØr det nutildags. Endvidere 
havde de IndfØdte en meget stor Fejl: De var svage 
og for daarligt udrustede til effektivt at kunne gøre 
Modstand. 

Imidlertid fandt de Herrer Erobrere- blandt hvilke 
særlig Franz Pizan-o og Fe1·dinand Cortez gjorde sig 
herostratisk _berømt - at en Del af de omtalte Ind
fødte ikke var til Sinds uden videre at vige for Over
magten. Underligt nok fandt de ikke engang Lyst 
til at lade sig dØbe, hvilket jo straks gjorde Sagen 
vanskeligere. Der maatte statueres et Eksempel, og 
Sraffeekspeditioner blev udsendt for snarest muligt 
at underkue de »»oprørske« . Disse Straffeekspedi
tioner udrustedes naturligvis - nøjagtig som nutil
dags - med alle moderne Ødelæggelsesmidler, for at 
man hurtigt kunde faa gjort Ende paa al Modstand. 
Et af disse Vaaben, der ganske vist nu var gaaet af 
Brug her hjemme, men som for den indfødte Befolk
ning havde hele Nyhedens Gru, var netop Kamphun
dene. Den Slags Kampmidler havde de stakkels halv
nøgne Indianere intet Kendskab til, og ingen »Mod
gift« var her mulig. 

Vi skal ikke dvæle længere end hØjst nødvendigt 
ved de Uhyrligheder, der udspilledes i Mellem
Amerika.'s, Mexico's og Peru.'s hidtil saa jomfruelige 
Skove. Lad det være tilstrækkeligt at fortælle, at de 
Herrer civiliserede Erobere selv med stolt TiHredshed 
indberettede, at de til Brug for »»Kolonisationen« 
medfØrte Kamphunde ikke alene havde gjort en over
ordentlig stor Nytte, men yderlig havde indskrænket 
Brugen af Soldater, og hvad der var af endnu større 
Betydning af Hensyn til Erstatningsmulighederne: 
Ammunitionen. Mod disse forfærdelige Kamphunde, 
der havde været en Tru.sel selv mod de pansrede 
Modstandere paa Hjemmefronten, kunde de stakkels 
Vilde absolut intet udrette. De kunde ikke gemme sig, 
thi Hundene opsporede dem; de kunde heller ikke naa 
at flygte, Hundene var dem for hurtige. Og der blev 
ingen skaanet, hverken Mænd, Kvinder eller Børn. 
Hele Stammer blev udryddet, og »Kristendommen 

udbredtes« med Ild og Sværd - og Kamphunde. Men 
det var jo bare »de Vilde<<! 

Men lad os forlade dettr. Emnr._ - Dog man i For
bindelse hermed bemærkes, at vi her, foruden det 
historiske, ogsaa har et kynologisk Sammenhæng. 
Det var nemlig disse af Spanierne til den nye Verden 
medfØrte Kamphunde, der blev Stamfædre til de fra 
det amerikanske Negerslaveris Dage saa sørgeligt be
rygtede Blodhunde. Disse, som fuldt ud havde arvet 
deres Forfædres »effektive<< Egenskaber, var i sin Tid 
uundværlige Medhjælpere paa enhver større Plan
tage, naar det gjaldt om at »ordne« Slaverne, og 
frem for alt at faa fat paa dem, naar de forsøgte at 
flygte. Til Gengæld var de ogsaa inderligt hadede af 
de sorte, hvilket tydeligt fremgaar af »Onkel Toms 
Hytte« og andre Skildringer fra denne Tid. Ved Sla
veriets Ophævelse, efter den amerikanske Nord-Syd
statskrig, gjorde de befriede Sorte da ogsaa kort Pro
ces med deres tidligere Plageaander. - Den »Blod
hund«, som nu findes indregistreret blandt de inter
nationalt anerkendte Hunderacer, har dog intet som 
helst med de spanske Kamphundes Efterkommere at 
gøre. Disse er saa vidt vides nu fuldstændig udryddet. 

Hundevennen Frederik den Store. 

Efter dette lille Sidespring vender vi atter tilbage 
til den europæiske Kamphund, eller som den nu ret
tere bØr kaldes, Krigshund. Thi vi omtalte, at Kamp
hundens Saga som saadan var ude med Indgangen af 
den nyere Tid, og at Hunden i Stedet fik andre og 
ikke mindre betydningsfulde Hverv. 

Æren for, at Armehunden i moderne Forstand er 
blevet indfØrt i Krigshistorien, tilkommer den ikke 
helt ukendte »Gamle Fritz«, den »gamle paa Sans
Souci«, F1·ederik II af Preussen. Denne gamle Filosof, 
Gartner, Rousseauan (i det mindste teoretisk), Stats
mand og Strateg var paa mange Maader en mærkelig 
Mand. Han var et Geni, derom kan ikke diskuteres; 
men han var tillige en stor DyTe- og fremfor alt en 
stor Hundeven; og at han baade var Filosof og Hun
deven kan man slutte af de bevingede Ord han en
gang skal have ladet falde: »Jo mere jeg lære1· Men
neskene at kende, desto mere holder jeg af Hunden!« 
Thi saadan taler kun en Mand, der kender baade Men
nesket og - Hunden. 

Imidlertid var Frederik denStore ikke blotHundeven, 
han var en endog meget god Hundepsykolog. Han, 

Paa Vej med frisk Ammunitionsforsyning. 
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mere end nogen anden paa den Tid, forstod, hvor
ledes Hunden kunde anvendes. Han var vel bevandret 
1 Krlg!ihh!torlPn r)f{ ~P Trnhn;il!JPl· J{"Hmph11ndPnP l !iln 
Tid havde gjort. Han forstod tillige, at der nu fandtes 
andre og vigtigere Opgaver for vore firbenede Ven
ner; og det er denne store Menneske_ og Hundeken
der, der havde Tid til at beskæftige sig med alt, og 
som nanP<'le alt, <'JP.r var <'JP.n fØrst.P. til at. tilciP.lf' Hun
den de Hverv i Forsvarets Tjeneste, som lige siden 
da har tilkommet den. Han indførte den fØrst kendte 
Gendarmeriorganisation i moderne Forstand, og han 
forsynede sine Gendarmer og Grænsebetjente med 
Hunde - de første Patruljehunde. Endvidere forstod 
han, at man kunde udnytte Hunden som Bud·bringer 
navnlig i MØrket og i overdækket Terrain - ja, han 
anbefalede endog den fØrste Rapporthundeuddannelse. 

Denne gamle Filosof og Feltherre var imidlertid 
hundrede Aar forud for sin Tid - dette er jo oftest 
Geniernes Lod - og hans Lærdomme blev ikke i til
strækkelig Grad annammet af hans Efterfølgere. Der 
skulde gaa paa det nærmeste et Hundrede Aar fØrend 
hans banebrydende militærkynologiske Indsats kom 
til at bære Frugt. Men Isen var brudt, Frøet lagt i 
Jorden, og Planten kom op, selv om det tog sin Tid. 
Det var fØrst omkring Midten af det 19. Aarhund.rede, 
at Tiden var moden til, at vore Dages Arm€hunde 
kunde optræde paa Arenaen; men fra dette Tidspunkt 
finder man dem ogsaa paa Slagmarkerne, og siden 
da har det militære Tjenestehundevæsen uafbrudt 
gjort Fremskridt og bliver i højere og højere Grad 
benyttet. Der findes nu til Dags vel næppe nogen 
Arm€ af Betydning, hvor Tjenestehundevæsenet ikke 
er fa~-t knyttet til den Øvrige militære Organisation. 
Lad os derfor nu se lidt pnn, hvnd Krigshunden -
den tidligere Kamphund - i vore Dage anvendes til. 

Den moderne Meldehund. 

Først og fremmest har vi da Forbindelsestjenesten, 
- Opretholdelsen af Forbindelsen mellem Staben og 

Rapporthylstret fæstnes ved Halsbaandet. 
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Troppestyrkerne, mellem disse sidste indbyrdes, og 
mellem Poster og Patruljer, ved Hjælp af Meldehunde. 

Hundens Irn..l:.mL3 1 tlenne Jforb1mlelu1JuLje11eb'Lc Luger 
fØrst og fremmest 81gte paa Krigsskuepladsen. Denne 
er imicikrt.id pon ingP.n Mnnrlr. inentir,k med tidligere 
Tiders Slagmark, og navnlig har det, i alle Tilfælde i 
vort nordiske Terrain, som Regel intet med »Mark« 
at gøre. Den 1notlerne Krigsskueplads .strækker i-:;ig 
milevidt over et Terrain bestaaende baade af Skove, 
Bjerge, Søer og Floder, og kan næsten aldrig overses 
fra et enkelt Udsigtspunkt som i gamle Dage. Men 
Forbindelsen skai opretholdes mellem en saadan 
Krigsskueplads' forskellige Stabe, Troppestyrker m.m., 
og dette kan ofte være yderst besværligt. Naturligvis 
bliver der fØrst og fremmest sørget for, at de optiske 
og akustiske Forbindelser samt Radioforbindelserne 
er i Orden, - ja, er der tilstrækkelig Tid dertil træk
kes der endog Telefontraad. Men i mange Tilfælde er 
det ikke nok med disse Anordninger, - ofte fun
gerer de heller ikke - og saa har Forhin<'lP.lsP.stjene
sten Brug for Meldehundene. Netop paa Krigsskue
pladsens Omraade, under fjendtlig Ild, hvor ingen 
anden Budbringer kan komme frem, det være sig til 
Fods, til Hest eller pr. Motor, har Hundene deres 
største Betydning. Meldehunden er hurtig, dens nor
male Hastighed er 15-20 km/T i et næsten hvilket 
som helst Terrain. Den frembyder kun et ubetydeligt 
Maal for Fjendens Finskytter, og desuden bevæger 
det-te Maal sig med en Fart, der ikke levner megen 
Mulighed for hØj Træfningsprocent. Den er, hvis Dres_ 
suren er rigtig gennemført og befæstet, fuldstændig 
ufølsom overfor alle ydre Paavirkninger, naar den 
fØrst er kommet i Gang. Den lader sig hverken genere 
af InfanterL eller Artilleriild, ej heller af lsksplo
sioner i Luft eller paa Jord. Den styrer lige mod sit 
Maal, det være sig Dag eller Nat, og »Kompasset« 
sidder inde i dens Hoved. Med andre Ord: Den er en 
Budbringer, der ofte er mere sikker end alle de me
kaniske og maskinelle Hjælpemidler, Mennesket har 
opfundet. 

Naturligvis kan Meldehunden ikke benyttes over en 
hvilken som helst Strækning; men det er heller ikke 
ningen, at den skal være et »Fjernsignalmeddelelses
middel<<. De Distancer, den kan indsættes paa, varieres 
fra nogle Hundrede Meter op til en 5 km eller mere, og 
størst Nytte gør den, hvor det gælder om at faa Bud
skaber frem, hurtigt og sikkert gennem Terrainet i 
MØrke, og over en Afstand af 1-2 km. Som omtalt 
»bærer Hunden Kompasset i Hovedet«, og den farer 
aldrig vild. Men naturligvis kan den ikke »se paa 
Kort«. Meldehundetjenesten maa derfor være »forbe
redt«, saaledes at Hunden enten gaar paa »Terrain
hukommelse« eller efter kunstigt frembragte eller na
turlige Spor. Men har den f. Eks, frem gennem Ter
rainet fulgt en Observationspatrulje, som har gaaet 
alle mulige Omveje for at undgaa at komme i Kontakt 
med Fjenden - og den derefter sendes tilbage, spilder 
den ikke Tiden med at fØlge hele Sporet. Den tager 
instinktivt Kompasretningen og fØlger tleu hurtigste 
Vej tilbage til Udgangspunktet. Gang paa Gang har 
Erfaringerne under Krigen vist, at Meldehundene var 
det eneste Forbindelsesled som virkelig fungerede, 
særlig under visse vanskelige Terrain- og klimatiske 



Meldehunden sættes paa Sporet. 

Forhold. - Der kunde fremdrages mange Eksempler 
herpaa, hvis blot dette Tidsskrifts Rammer strakte til. 

Det er imidlertid ikke blot som Overbringer af 
Ordre eller Rapporter, som medføres i det Rapport
hylster, der er fastgjort ved Halsbaandet, at Melde
hunden gør Nytte. Meldetjenesten kan i visse Til
fælde med Fordel kombineres med Transporttjene
sten, og vi skal komme nærmere ind paa SpØrgsmaalet 
senere. Her skal som Eksempel blot nævnes Tilfældet, 
hvor det gælder om at komme til Undsætning med 
Ammunition, hvilket jo netop paa Krigsskuepladsen 
er en meget vigtig Detalje. Alle Tjenestehunde er -
og skal være - veløvede og trænede Trækdyr, med 
Pulk (lappisk Slæde) Vinter og Sommer. Paa en 
Pulk kan Hunden om Vinteren trække en Nyttelast, 
der modsvarer dens egen Vægt, og ca. Halvdelen 
ved - om Sommeren - at have den paa Slæb. Ofte 
er det jo netop i de forreste Linier, der ligger dæk
ket af den fjendtlige Ild, at Ammunitionsforstærk
ningen behøves, og en Mand, som skal fØre den
ne frem kan kun foretage Fremrykningen ganske 
langsomi og krybende langs Jorden. Dette tager na
turligvis meget lang Tid, og Mængden, der kan 
transporteres pr. Gang er meget ringe. Derfor har 
man i Stedet for ladet Hunden overtage dette Ar
bejde, og en Meldehund, der er »indsat« paa Stræk
ningen gør det meget hurtigere, og kan tage større 
Last. Bliver den ramt, er det dog endelig et Hundeliv 
og ikke et Menneskeliv, der gaar til Spilde. 

Den Nytte man under saave] den sidste som den 
forrige Krig har haft af Meldehundene, hår ofte været 
uendelig stor. Naturligvis er man først og fremmest 
tyet til Hundens Hjælp, naar det gjaldt et for Men
neskene vanskelig tilgængeligt eller ufremkommeligt 
Terrain; men selv paa Slettelandet har Hunden vist 
sig at have Betydning for Forbindelsestjenesten. Un
der Stillingskrig, f. Eks. Skyttegravskampene paa 
paa baade Vest- og Østfronten i 1917 og 18, var i 
mange Tilfælde, ja Udtrykket er næsten for svagt, 
thi det drejede sig i Virkeligheden om Uger og Maa-

neder den eneste Mulighed for Forbindelse mellem 
»the t~enches« i de allerforreste Linier netop betinget 
af Meldehundene. Det drejede sig ganske vist kun om 
lw1 te ~L1ælul111ge1, og ]:!'m'BØgeL kunde 111:1tu1I1gvli:s kun 
gøres om Natten. Men paa trods deraf var Risikoen 
for Opdagelse lige stor. Lyskasterne spillede uophør
ligt, og man skØd fra begge Sider, hvis man fik den 
mindste Mistanke om, at Fjenden forsøgte at faa Kon
takL foruU eller bagu<l. Saa sendtes Hundene afsted 
fra forskellige Udgangspunkter, ofte flere ad Gangen. 
Der blev slaaet Alarm, Maskingeværerne begyndte at 
knitre, tre Hunde faldt, men den fjerde naaede frem; 
Kontakten var oprettet. 

Ja det hændte endog, at selv Hunde, der var ramt, 
naaede frem til deres Bestemmelsessted. Der findes 
mange Øjenvidner til saadanne Tilfælde. Hundens Fø
lelse er nemlig i Modsætning til Menneskets, dens 

· mindst udviklede Sans - til Fordel for Tjenesten 
baade i Krig og Fred, kan man sige. Og man har 
mange Eksempler paa, at Meldehunde, der er blevet 
ramt af baad1:1 en og flere Kugler alligevel h::1r f11ld
fØrt deres Opgave og har lØbet Rapportstrækningen 
igennem. 

Det er ikke »Mod« og »Pligttroskab« eller andre 
for Menneskene udmærkede Egenskaber, der afsted
kommer dette, hvor gerne man end vil tro saa godt 
om denne vor ældste og bedste Kammerat i Menne
skets »struggle for life«. Det er derimod Hundens 
»Haardhed« og relative Ufølsomhed over for fysiske 
Smerter i Forening med en minutiØs gennemført og 
vel befæstet Dressur, som bevirker disse tilsyneladen
de fænomenale Præstationer. 

Den, der en Gang har set en fuldt uddannet og 
»felttrimmet« Meldehund i Arbejde i de forreste Li
nier under fjendtlig Ild, nærer derfor ingen Tvivl om 
Værdien af den Hjælp, vore firbenede Medhjælpere 
kan yde os. - I en fØlgende Artikel skal vi fortsætte 
med Skildringen af de Opgaver, der er paalagt Nu
tidens Armehunde i Felten og til en vis Grad ogsaa i 
Fredens Tjeneste. 

Den hensynsløse SS-General 
Horst von Falkenau undslip
per i Kapitulationens Kaos. 
Forræderi, Vold og kyniske 
Mord markerer hans Rute. 

En af Aarets 
mest spændende BØger 

Kr. 8.75 - V B. Kr 17.50 

GRAFISK FORLAG 

FOLK og VÆRN 295 



60 Millioner Festdeltagere -Amerikansk Flaadedag 

Et Vue over den vældige Flaadeparade. Indsat den amerikanske Flaades Chef, Admiral Nimitz. 



Den 27. Oktober deltog 60 Millioner Ame
rikanere i MØder, festlige Sammenkomster, 
Parader og Flaaderegatta'er, altsammen i 
Anledning af, at det var den amerikanske 
Flaadedag. 

Denne Festdag blev indstiftet i 1922 af »De 
forenede Staters Flaadeliga«, en upolitisk og 
upartisk Organisation med Medlemmer i alle 
Samfundsklasser. Flaadedagen. er ikke blot 
en Festdag, men ogsaa en Mindedag, hvor 
man hØjtideligholder Mindet om de ameri
kanske Sønner, der satte Livet til under 
Kampene paa Havet. 

Den 27. Oktober er samtidig afdØde Præ
sident Theodore Roosevelt's Fødselsdag. Hans 
store Interesse og Arbejde for Flaaden gav 
ham Tilnavnet »Den moderne US-Flaades 
Far<<. 

Herover smiler nogle af Nimitz's Rekrutter til »Folk og Værn«s Læsere. 
De to andre Billeder viser Dctailler af de store Parader. 



t 
Der er formeret to Cirkclvoltcr i 
Ridehuset, og der øves Opsidning 
uden Brug af Stigbojler. Forsigtigt 
skal Rytteren herfra glide ned i 
Sadlen uden at dunke Hesten i Ryg
gen, naar han sætter sig ned. 

Fra Hær 

Rekrutterne faar Undervisning i Beslaget. Det t 
gives i Smedien af Beslagsmeden, der ses i Midten, 

Et Ridehold Rekrutter 
og er klar 

Opvisning. 



t Ved 4. Eskadron (Ordonanseskadronen) 
findes et Remontedepot. Her faar unge 
4-aarige Heste for Tiden deres Uddan
nelse, saaledes at de, naar denne er af
sluttet, kan gøre Fyldest i Hæren. Det 
er vigtigt, at de unge Heste lærer at 
staa stille under alle Forhold - ogsaa 
naar Rytteren laver Gymnnntik pun. Ryg
gen af dem. Det kaldes Tilvænnings
øvelser. 

➔ 

Hesteparade! Eskadronchefen efterser 
normalt hver 14, Dag, om Hestene er 
rene og velsoignerede. Hvis ikke - saa 
er det ekstra Kommandostrigling. 

Arbejdsfronl 
ardehusarregimenfet i Næstved har 

)rettet en ny Ryttereskadron 

~dtjeneste. Hestene strigles (gø-
1 rene) med Halmvisk og Kar
sk. Naar Solen skinner, fore
;1.r &et oftest ude i det fri langs 
:1.ldmuren. 



Almagnetiseri11g 
et vigtigt Led i Marinens Kamp mod Minerne 

Af Otto Ludwig. 

Naar Folk taler om Miner, forestiller de sig oftest 
en stor rund Tingest med Masser af Horn; men Bil
ledet er forældet. Hornmineme var ikke djævelske 
nok, og man fandt derfor paa at fremstille og ud
lægge de saakaldte Magnetminer. Under den sidste 
Krig blev der ganske vist ogsaa benyttet Miner af 
den klassiske Type, men dfase blev ofte kun brugt 
som et passivt Vaaben, d. v. s. som Spærringer ved 
Havne og IndlØb til betydende Farvande. M·agnet
minen var Angrebsvaabnet, og mange Skibe er blevet 
sprængt i Stumper og Stykker af dette nye Udslag af 
»Civilisation«. 

Det var Tyskerne, der første Gang kastede en Mag
netmine. Det skete paa den engelske Østkyst og in
denfor Englændernes egen Minespærring. I Nattens 
Mulm og MØrke blev de uhyggelige Miner kastet 
ud fra~ tyske Flyvemaskiner. Den tyske Marine haa
bede paa den Maade at kunne paafØre den engelske 
SØfart fØlelige Tab, og det maa siges, at deres Øn
sker i en uhyggelig Grad gik i Opfyldelse. I Begyn
delsen stod de engelske Myndigheder ganske ufor
staaende overfor disse Minesprængninger, men en Nat 
var Tyskerne saa uheldige at kaste en Mine paa en 
Sandbanke, hvor den blev synlig ved Ebbetid. En 
engelsk Søofficer, Commander Uwrey, gik ud og des
armerede den, idet han hele Tiden holdt sine Kam
merater i Land underrettet pr. Telefon om, hvad han 
foretog sig, saaledes at man ikke stod helt paa bar 
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Bund i Kendskabet til det nye Djævelskab, hvis Offi
ceren skulde gøre et skæbnesvangert Fejlgreb. 

Til alt Held lykkedes det dog den modige Eng
lænder fuldstændigt at afsløre dette tyske »hemme
lige Vaaben«, og inden længe havde Britterne fundet 
et Modvaaben mod det og fremstillede desuden deres 
egen Magnetmine, der var endnu mere effektiv. De 
tyske SØfolk har vist ikke saa faa Gange Ønsket, at 
deres egne Magnetminer aldrig var blevet kastet! 

Efter den 9. April blev ogsaa vore Farvande, som 
paa Grund af deres ringe Vanddybde var ideelle, 
hjemsøgt af engelske Magnetminer, og det har kostet 
Tab af danske Menneskeliv baade under og efter Kri
gen. Man gØr derfor ogsaa alt for at faa udryddet 
disse Spor efter fem Aars Søkrig. De fleste Menne
sker tænker vel i denne Forbindelse nærmest paa 
Minestrygningen, men en ikke ringe Betydning har 
Afmagnetiseringen af Skibene. 

Naar et Skib ligger paa Beddingen under Bygnin
gen, bliver dets Skrog paavirket stærkt af Jordens 
Magnetisme. Derfor bliver det straks efter, at det er 
færdigbygget, fØrt ud til Afmagnetiseringsstationen 
paa L'l.}n:etten i København, hvor det ved at sejle over 
et paa Bunden af Havnen anbragt Kabelsystem, der 
er tilsluttet et Maaleinstrument i Land, bliver maalt, 
saa man faar en Kurve, der viser Skibets Magnetisme 
fra Stævn til Hæk. Ved Hjælp af denne »Temperatur
kurve« er man nu i Stand til at udregne, hvordan 
man bedst kan beskytte »Patienten<, mod magnetiske 



Miner, idet man tilra8.der at lade Skibet forSyne med 
et saakaldt Minesikringskabel, der bestaar af flere 
Vindinger af Kabler, der lægges rundtorn Skibet i 
dct vandrette Plan. Lhmnem Kablet tnmde1 man {m 
Jævnstrøm af en passende Styrke, der retter sig efter 
8kibctfl Konr,truktion og Størrelse. Ved Hjælp af 
denne Strøm formindskes Skibets magnetiske Felt 
stærkt. Det bliver sommetider minimalt, og der sker 
som Regel intet vcU. at sejle henover en magnetisk 
Mine. 

Dette »Minesikringskabel« er forøvrigt meget dyrt. 
Det koster ca. 30.000 Kroner. Det er derfor ikke alle 
Skibe, der har Raad til at føre et saadant. Men hel
ler ikke de smaa og de mindre velsituerede Skibe 
er udenfor Afmagnetiseringsstationens Beskyttelse. 
Ogsaa de kan til en vis Grad gØres immune overfor 
Magnetminefaren. 

Hver Gang et Skib sejler ind eller ud af Havnen 
bliver der, uden at Besætningen aner det, tegnet en 
Kurve over dets Magnetisme, idet Maalestationerne 
er beliggende ved HavneindlØbene. Hvis Kurven har 
store Udslag, er den gal, og Rederiet faar et Brev, 
hvori man tilraader Skibet en Behandling ved Lynet
ten saa snart som muligt. Som oftest fØlger Rederiet 
det gode Raad, og der bliver aftalt en »Konsultations
tid<<. Tit behandles der indtil en halv Snes Skibe ad 
Gangen. Fra Land holdes Skibene ved Hjælp af Sig
nalflag underrettede om, hvordan de skal forholde 
sig under Behandlingen. 

Den omtalte Maalestation, hvor Skibene skal maales 
fØr selve Behandlingen, bestaar faktisk af fire Sta
tioner til Brug for Fartøjer af forskellig Størrelse. 
Hvilken Station, Skibet skal besøge, angives fra Sig
nalstationen. 

IØvrigt bliver Skibenes Data (Dybgaaende For og 
Agter under Behandlingen, Dybgaaende fuldt lastet, 
Skibets Bruttotonnage samt Oplysninger om Minesik
ringsanlæg, hvis et saadant findes ombord) afhentet 
af en af Marinens Motorbaade, der som Kendesignal 
fØrer det internationale Signalflag Z. Hvis Skibet 
har været underkastet en tidligere Afmagnetisering, 
skal et saakaldt Afmagnetiseringsbrev ogsaa afleveres 
til Motorbaadsbesætningen. 

Naar Maalestationen er klar, hejser den Signalflaget 
Z, og Maalingen kan begynde. Den fremkomne Kurve 

Før Behandling 

Effer Behandling 

Diu.t;ram over el tilfældit;t valgt Skibs Magnetisme. Man bemærker 
Kurvens store Udslag fpr Maalestationens Behandling af Sflibet. 

Den amerikansl:e Flaades Viden
skabsmænd l,ygg-,de en Mængde Ma
dofakibo, og gennem UnderspgP.lsen af 
disso Skibes Reaktion overfor mag
netiske Paavirkninger fandl man frem 
til Modforholdsreglerne mod Tysker• 

nes magnetiske Miner, 

nedskrives ved Hjælp af en Fjernskriver paa Afmag
netiseringsstationen. Naar Skibet saa kommer her
over, ved man, hvilken Behandling Skibet skal have 
for at faa glattet Kurverne ud, hvilket sker ved, at 
det sejler henover et Kabelsystem, der er anbragt paa 
ca. 7 m Vand. Dette System bestaar dels af en 1·ekt
angulær KabelslØjfe, hvorigennem der gaar en Jævn
strøm. Denne SlØjfe skal ophæve Jordmagnetismen. 
Dels bestaar Kabelsystemet af en mindre Afmagne
tiseringsslØjfe, der er anbragt inden i den første 
SlØjfe. Gennem denne mindre AfmagnetiseringsslØjfe 
fØres en langsomt skiftende Strøm, der bevirker, at 
Skibets ordnede Molekylarmagneter bringes i Uor
den. 

Det er imidlertid ikke alene Skibe uden Minesik
ring, der gennemgaar en saadan Kur. Fartøjer med 
Minesikringskabel slipper undertiden heller ikke, idet 
de dagligt er udsat for talrige Forstyrrelser, der er 
i Stand til at ændre deres magnetiske Egenskaber. 
Det gælder forøvrigt for alle Skibe, baade med og 
uden Sikring, at deres Immunitet er tidsbegrænset. 
Skibene fØrer jo saaledes mange »smittefarlige« La
ster som f. Eks. Jernerts, Jernplader og Maskingods. 
Deres Skrog og Maskiner udsættes for Rystelser ved 
Rustbankning, Maskinens Gang o.1., og endelig er 
Jordens Magnetisme paa forskellige Steder varierende. 
Det kan ogsaa nævnes, at Kajpladserne, Skibene lig
flPr vPr1, kan forandrP SkihPnPs maenPtiskP F.gPn
skaber, ligesom en Fortøjning over længere Tid i Ret
ningen Nord-Syd kan skabe Magnetisme i et Skib. 
Det kan forresten i denne Forbindelse nævnes, at 
flere Anløbsbroer fra Tid til anden afmagnetiseres af 
MinestrygningsfartØjerne, for at de ikke skal ))Smitte« 
Skibene. 
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Men tilbage til Stationen ved Lynetten. Her arbej
des paa fuld Kraft hver Dag paa at pille »Smitten« 
mi nf 8kihr-n0, nnnr ckn hnr vist. r,if; mP.rl sin0 fØrr.fo 
Symptomer. Selv ikke om SØndagen gaar »Patien
terne<< forgæves, om det saa gaar ud over Personellet 
derude. Utallige Skibe har lagt Vejen om ad Lynet
ten. Der er kommet Skibe af alle Nationaliteter. Skan
dinaviske Skibe er naturligvis de flittigste Gæster. 
Svenskerne har selv Afmagnetiseringsstationer ved 
Stockholm, Gøteborg og Karlshamn, men mange sven
ske Skibe sejler alligevel paa Vejen forbi ind og 
bliver afmagnetiseret i København. Der behandles 
ogsaa finske, engelske, russiske, hollandske og græ
ske, ja, selv tyske Skibe ved Lynetten. Saaledes be
handles der ofte tyske Minestrygere, der er under
lagt det danske søværn. Krigen er jo forbi, og det 
gælder om at bevare de faa Skibe, som det store 
Ragnarok forbarmede sig over, hvilken Nation de end 
tilhØrer. 

De fleste af Skibene kommer stadigvæk tilbage. De 
magnetiske Indvirkninger, der lige er omtalt, gør det 
nødvendigt, at Skibe uden Minesikringskabel hver 
6. Uge bliver kontrolmaalt og bagefter eventuelt af
magnetiseret. Fartøjer, der har Minesikring, bliver 
maalt hver 2. Maaned. 

At det ikke er saa faa Skibe, der bliver afmagneti
seret i København, ser man af, at der paa en Maaned 
er passeret ca. 225.000 Brutto Register Tons over 
SlØjferne, hvilket svarer til ca. 215 Skibe. 

Imidlertid er det ikke alene selvdrevne Skibe, der 
bliver maalt og afmagnetiseret. Af og til skal en 
Lægter paa en Langtur og maa derfor slæbes over 
Anlægget. Slæbetrossen skal dog være mindst 30 Me
ter lang, saaledes at det virkelig er Lægteren og ikke 
Bugserfartøjet, der bliver maalt og behandlet. Baade 
ved Maa·lingen og ved Afmagnetiseringen maa man 
passe paa, at to Skibe ikke passerer SlØjferne paa 
een Gang. Ligeledes er det nødvendigt, at Styringen 
ombord er fuldstændig nøjagtig. 

Almindeligvis varer Behandlingen ikke over et Par 
Timer, men det kan ske, at et Skib maa sejle over 
Anlægget adskillige Gange, hvis det er vanskeligt at 
behandle. 

For en Person, der ikke er teknisk kyndig, er det 
vanskeligt at finde ud af det indviklede Apparat, der 
udgØr hele Afmagnetiseringsstationen, men for Fol
kene, der har med det at gøre, synes det at være 
den naturligste Ting af Verden. Disse Folk har ogsaa 
ofte en lang og grundig Uddannelse bag sig, hvad
enten de nu er civile eller militære. Der findes nem
lig begge Kategorier derude. Hele Personalet bestaar 
af 32 Mand. Den ene Halvdel civile og den anden 
militære. Hele Personalet, der passer Maskinerne, der 
giver Strøm til det store Anlæg1 bestaar udelukkende 
af Marinens faste Personel. Derimod er Folkene paa 
Maalestationerne civile. Paa Hovedstationen findes 
bande civile og militære, Folk fru Marincno Radio 
korps og IngeniØrer. 

Ja, Kampen mod Minefaren er en haard Kamp, 
hvor man ikke lader nogen Mulighed uprøvet. Kam
pen fØres paa mange Maader og med mange Vaaben. 
Den mest defensive Kamp fØres ved, at man opgiver 
Skibene en »Sikkerhedsdybde<(, hvilket vil sige en 
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Dybde, hvorpaa Faren for en Minesprængning, med 
Minesikringen sluttet, er minimal. Jo ringere Vand
t.ryk, man sejler paa, jo lettere kan man paavirke 
en magnetisk Mine. Springer en saadan Mme, kan 
den imidlertid beskadige et Skib, selvom den eks
ploderer 30--40 Meter under Vandoveriladen. Det 
gaar altid særligt ud over de langskibs Forbindelser. 
Paa en saadan Dybde Ødelægges Maskinfundamentet, 
der sker Brud paa Pladerne, og Spanter revner. 

Imidlertid er Skibet i sin Bygning forholdsvis be
skyttet. Skibets Hæk og Stævn er sikret mod Driv
miner, men mod Magnetminer er et Skib noget værre 
stillet, da der er Grænser for, hvor stærk en Sikring 
i et Skibs Bund Konstruktionen tillader. Og det er 
jo navnlig her, den magnetiske Mine har sin Virk
ning. Et meget vigtigt Led i Marinens Kamp mod 
Minefaren er imidlertid dens Bestræbelser for at faa 
SØfarten til at forstaa, at det er dumdristigt at gaa 
udenfor Tvangsruterne (nogle minestrØgne Ruter paa 
Kryds og tværs i de danske Farvande). Sejladsen i 
disse Tvangsruter frembyder en Sikkerhed paa mere 
end 90 Procent. 

Desværre har vi her i Danmark kun een Afmagne
tiseringsstation, da en saadan baade er meget dyr at 
bygge og dyr i Drift. Imidlertid er de store Udgifter 
til Strømmen, der lØber igennem de kilometerlange 
Ledninger under Vandet, sikkert tjent ind mange 
Gange, hvis man da i det hele taget kan udregne 
Menneskeliv i Penge. 

Arbejdet derude paa Lynetten og paa Maalestatio
nerne, af hvilke der findes flere rundt om i danske 
Havne, har sikkert sin Berettigelse nogle Aar endnu. 
Der er stadig over 8000 Miner af mange Konstruk
tioner tilbage herhjemme, hvoraf en væsentlig Del er 
magnetiske. Signalflagene derude vil blive halet op 
og ned adskillige Gange endnu, og Fjernskriverne vil 
tegne de mest forskelligartede Kurver, men Folkene 
ved Anlæggene fortsætter utrætteligt Arbejdet. Man 
ved nemlig, at det er et vigtigt Arbejde, der skal 
udføres. Anlægget er paa en Maade med til at dæmpe 
de BØlger, som en lang SØkrig har skabt. Ganske 
vist kan man ikke direkte se Resultatet af Arbejdet, 
men man er sikker paa, at ogsaa Søfolkene er klar 
over dets Betydning. Mange vilde derfor sikkert bi
falde, hvis man under Postvæsenets Stempler, »Ung
dom, husk Tuberkuloseundersøgelsen«, skrev: »- og 
Redere, h'l.lSk Afmagnetiseringen!« 

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

t/4:f,rlf'I 
Guldtrækkeriet 



To Officerer, der som Elever har deltaget 
i Fh1nPkm·s11s 19461 skrim•r iff'11'»" ff'-;tHa" na 
Jw.m.Ørfy7.dtP. RerP.tning. 

En Dag i December Maaned 1945 stod der kort og 
gnrlt at læs~ i » KundgØrelse for Hæren<<, at der 

den 1. Maj 1016 vilde blive oprettet et Flyverkursus 
paa Luftmarinestationen Avnø. Skolen vilde blive fæl
les for Hær og Flaade og kunde kun søges af faste 
Officerer af Linien, som ikke var fyldt 30 Aar. Ansøg
ningerne skulde sendes ind omgaaende, og de, der 
ikke inden den 15. Februar havde faaet Svar direkte 
fra Flyvetropperne, var ikke kommet i Betragtning. 

Endelig var altsaa den Dag kommet, man som 
Flyveentusiast (flyvetos~, som nogen ynder at kalde 
det) havde drØmt om. Godt at Lægen ikke var til 
Stede for at tage ens Puls og Blodtryk i det Øjeblik, 
da man med bankende Hjerte omgaaende skrev sin Den første K Z II Træner ankommer. 

PAA FLYVESKOLE Flyvekursus 1946 
Ansøgning af Angst for, at den ikke rettidigt skulde 
naa ind. Bedre blev det jo heller ikke i den Tid, hvor 
man gik og ventede paa Svar i en Sindsstemning, der 
svingede imellem den mest blaaØjede Optimisme og 
den allerdybeste Afgrund af sort Pessimisme. Man talte 
Dagene til den 15. Februar, og stadig kom der intet 
Svar. - Endelig, da Spændingen havde naaet sit Kli
maks kom det i Form af en kort, officiel Meddelelse 
om, at man i fØrste Omgang var vejet og fundet tung 
nok til at slippe igennem det nok som bekendte Naale
Øje, Dog - for at dæmpe Glæden lidt var der vedlagt 
et kæmpestort Værk (forekom det een) vedrørende 
forskellige Prøver og Undersøgelser, som skulde fore
tages af den stedlige Overlæge. 

At komme ind paa alle de Prøver og Undersøgelser, 
man maatte igennem i Garnisonen og paa Militær
hospitalet vilde fØre for vidt, men det skal ikke være 
nogen Hemmelighed, at det forekom en at være en 
sand Skærsild; man ventede jo hvert Øjeblik, at Læ
gen skulde finde en eller anden mikroskopisk Ska
vank, som skulde være nok til at forhindre een i at 
betræde Flyvevejen. 

Resultatet af alle disse Prøver blev, at vi var 22 
Elever (12 fra Hæren og 10 fra Marinen), der den 1. 
Maj kørte gennem Porten til Luftmarinestationen 
Avnø for at melde os til Tjeneste ved Flyvekursus 
1946, som Skolen officielt benævnes. 

Vor fØrste Tanke, efter at vi var blevet installeret, 
var at komme ned for at se det Materiel, som vi nu i 
det kommende halve Aar skulde betro vore sarte 
Lemmer til. - Men ak! kommet ned til Hangaren 
stod vi overfor den absolutte Kendsgerning, at det 
eneste Materiel, der stod i E;angaren, var en enlig 
K. Z. III'er. 

Vi skul<le imi<llerti<l ikke komme til at gaa ledige 
rundt. Hurtigt skulde vi blive klar over, at det ikke 
er Smaating af Teori, der kræves for at blive Militær
flyver. Snart sad vi bØjede over Bøger, der satte os 
ind i de forskellige Mysterier, som Aeroplanlære, Me-

teorologi, Navigation og Motorlære kan være for en 
Flyver in spe. Vi havde mere end rigeligt at gøre i de 
næste 2 Maaneder. Ind imellem den megen Teori fik 
vi heldigvis stukket smaa Navigationsflyvninger -
dels for at gøre os »airminded« - dels for at vi kunde 
prøve Navigationens ingenlunde lette Kunst i Praksis. 

I denne Forbindelse maa vi ikke glemme at nævne 
det Fag, der gaar under Fællesbetegnelsen »Fysisk 
Træning«! Prøv at interviewe en Flyverelev om Fly
veskolen - paa et eller andet Tidspunkt vil han sik
kert komme ind paa den »Glæde«, han fØler hver 
Morgen KL 6,40 (SØndag dog undtaget) - ved »mor
genfrisk og veloplagt« at springe ud af sin KØje, 
vækket af den vagthavende Underkvartermesters 
blide og melodiske Røst, der lokkende kalder: »Rejs, 
rejs ut af Køjerne«. Vist er Morgengymnastik et po
pulært Fag, og naar saa Videnskaben oven i KØbet 
fastslaar, at det er sundt, hvad kan man saa forlange 
mere? 

Omkring Set. Hans skulde vi have Eksamen i de 
teoretiske Fag, men da vi samtidig skulde afholde det 
traditionsmæssige Set. Hansaftenspil, staar den Tid 
for een, som en Tid, der blev tilbragt med at lØbe fra 
Sceneprøve til Eksamenslæsning og vice versa. 14 
Dages Sommerferie var sandelig ikke for meget til 
at puste ud efter Anstrengelserne. 

Blot alle Elever kunde glæde sig lige saa meget 
til at komme tilbage til Skolen, som vi gjorde det. 
Nu skulde det til at blive til Alvor med den praktiske 
Flyvning. Nedenfor vil vi senere fortælle lidt om de 
Genvordigheder den vordende Flyver bliver udsat for 
- saa lad os blot her slaa fast, at nu endelig var den 
Tid kommet, som vi saa længe havde set hen til, nu 
skulde vi endelig selv have Lov til at røre ved Pinden, 
lunt :mgt faa Lov at flyve ::;elv. 

Efter de fØrste 12-16 Timers Dobbeltstyring kommer 
faktisk den mest nervepirrende Del af Skolen, nemlig 
den Tid, hvor man venter paa at faa Lov at flyve sin 
første Solo. Nerverne begynder at staa paa Højkant, 
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alt efterhaanden som snart den ene og snart den 
anden faar overstaaet sin første Solo. Stadig har man 
lltk~ faf-ll'f 'T'ill1-1d~l~t-'J1, 1,g mm1 Vt-'1l, 1-1l fr-11-11 m~n ikh.fl 
flØjet Solo indenfor den nærmeste Uge, betyder det et 
"fl"arvPl t.11 Jl"'lyvesko1en. 

Men saa pludselig sidder man alene i Maskinen 
efter at være blevet afprøvet af fØrste Flyvelærer. 
Og hvol'dun .CØlcu Llct nu, fØrntc Gang man flyver alene? 
Ja, hvor mange af os kan vel nu bagefter defmere de 

Efter lykkelig endt Soloflyvning faar Eleven traditionsmæssigt 
overrakt Blomster af Mekanikerne. 

Følelser og Fornemmelser, vi havde? Men fælles for 
de fleste af os var nok den befriende Følelse, man 
havde i sig, og som gav sig Udslag i, at man sang og 
sang i vilden Sky. Man fØlte kort sagt at man levede. 

Men fordi vi havde overstaaet fØrste Solo, var vi jo 
langtfra færdiguddannede. Paradoksalt kan man fri
stes til at sige, at nu fØrst skulde vi til at lære at 
flyve. 

Desværre tillader Pladshensyn os ikke at fortælle 
om alt det nye og spændende, som vi har oplevet. Vi 
har derfor valgt i spredte Træk at causere lidt om 
de mest karakteristiske Hændelser, en Flyverelev 
kommer ud for. 

Den stakkels vordende Flyver, som fuld af Ære
frygt mØder op for at gennemgaa Flyvekursus med alt 
hvad dertil hØrer, stilles straks fra den fØrste Dag 
over for strenge og brutale Mænd, hvis fornemmeste 
Opgave her paa Jorden synes at være at skræmme 
Livet af ham. 

Det begynder ret fredsommeligt med, at Eleven 
faar at vide, at han skal møde til Lægeunder
søgelse. Efter at være blevet hØrt paa og maalt og 
vejet bliver han sendt ud til Undersøgelse paa Uni
versitetets fysiologiske Laboratorium. Uden større 
Formaliteter bliver han anbragt i Lavtrykskammeret, 
DØl'cnc med de tykke Gluurmlcr bliver omhyggeligt 
lukket, og man begynder at pumpe Luften ud. Nu 
tager den tilstedeværende Flyverlæge Ordet og siger, 
at hvis man fØler sig syg og upasselig, vil det kun i de 
færreste Tilfælde medføre DØden med det samme. 
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Han siger, at Delinkventerne, naar vi kommer Lil ca. 
5000 Meters Højde, antagelig vil tabe Bevidstheden, 
b..,gynd.., M !-ipyllt-' Tilo,l, f1-1i-1 !l"j;v,l11-1iijP F'on11yrrP--1~f>l' 
og miste Evnen til at se, hØrc og fØlc. Det vil altsam
men skyldes Mangel paa Ilt, hvorfor, fortsætter han, 
han selv og hans Assistent har forsynet sig med Ilt
masker. Disse maa dog ikke benyttes af de vordende 
Flyvere, da man jo netop vil se, om de kan holde til 
Ue Paavirkninger, som forekommer under Flyvning. 
Med et barskt Smil tilfØjer han: »I Morges var der 
mange, der maatte bæres ud.<< Prøven gaar nu meget 
godt for de flestes Vedkommende, men mange er klar 
over, at det maaske var bedre i Tide at melde fra. 

Den vordende Flyver, der trods dette Forvarsel 
alligevel beslutter sig til at fortsætte, kommer nu paa 
Kursus og skal her gennemgaa den teoretiske Del. 
Lærerne er næsten alle Piloter, og han er fuld af 
Ærefrygt over at være i samme Stue som en rigtig, 
levende Flyver. - Men det lader til, at de har rottet 
sig sammen, for de Ting, de fortæller, er rystende. 
Og det mest rystende er, at de alle fortæller det paa 
den mest lidenskabsløse Maade, som om det for dem 
var baade kedsommeligt og trættende at fortælle den 
Slags Selvfølgeligheder. 

Eleven faar at vide, at naar (ikke: hvis) han skal 
forlade sin Maskine (her er underforstaaet med Fald
skærm), saa maa han kun gøre det, dersom der over
hovedet ingen anden Udvej er for at redde Maskinen. 
Han faar at vide, at naar Maskinen er uden for Kon
trol, saa styrter den som Regel mod Jorden med 
vældig Hast, og han faar at vide, at hvis man be
gynder at frigøre sig fra Maskinen i ca. 200 Meters 

Eleverne starter selvfølgelig selv deres Maskiner. Et ikke helt 
nemt Job at dømme efter Søløjtnantens noget anstrengte 
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Eleverne bliver udrustet med Redningsvest og Faldskærm og 
falder hurtigt ind i den karakteristiske Faldskærmsholdning. 

HØjde, vil man i Reglen have ramt Jorden, fØr man 
har naaet at hoppe. Hopper han (stadig den uskyldige 
Elev) ud fra stor HØjde, risikerer han enten at fryse 
ihjel eller at omkomme paa Grund af Mangel paa Ilt, 
og springer han ud fra lille HØjde, er det mest sand
synligt, at Skærmen ikke naar at folde sig 1:1-d. !Øvrigt 
vil Skærmen, med mindre man er særlig heldig, i 
Reglen gribe fat i Maskinen, saaledes at han bliver 
trukket med ned paa Jorden. Han ( denne Gang er 
det Læreren) tilfØjer, at oftest kan man ikke engang 
komme fri af Maskinen paa Grund af det store Vind
pres; i alle Tilfælde skal der benyttes særlige Me
toder. Især i de moderne Maskiner med de store Ha
stigheder. Her er der særlige Indretninger. Man sidder 
paa en Dynamitladning. Naar (stadig ikke: hvis) man 
skal springe, trykker man paa en Knap, Ladningen 
springer i Luften, og Piloten ryger ud. Under denne 
Manøvre sker der i de fleste Tilfælde det, at Piloten 
brækker Arme, Ben og Rygsøjle, og endvidere støder 
der let en Hjernebl.Ødning til. Hvis (denne Gang ab
solut ikke: naar) saa Skærmen efter »Udskydningen« 
folder sig ud, maa han jo være heldig, hvis han ikke 
falder i Vandet, indfiltres i Faldskærmssnorene og 
drukner. Lander han derimod paa Land, vil der ikke 
være mange Chancer, hvis han rammer en Skov, en 
By, et Hus, en HØjspændingsledning, en ... Paa dette 
Tidspunkt er Timen gerne forbi, ikke fordi Tiden er 
udløbet, men fordi Læreren befinder sig omgivet af 
lutter bevidstløse Elever. 

Lod næste Time være Acroplanlæ1·e. Efter Frikvar
teret er de fleste af dem, der ikke er i Gang med at 
pakke Kufferter for at vende Næsen hjem, kommet 
saa meget til Hægterne, at de igen kan sidde oprejst. 
Det varer dog kun kort, for Læreren bekendtgør: »I 

denne Time skal jeg, med Henblik paa Deres senere 
Tjeneste, gennemgaa de Maskiner, som, naar de er 
Jrnmmf"t i Spin, ilrJrf" Jrnn tn~"" ml nf rldt", mr>n tvfT'rt
imod fortsætter denne hurtige, roterende og hØjst ube
hagelige Bevægelse, indtil Maskinen styrter brænden
de til Jorden i et fladt Spin.« »Jeg skal, siger han 
med et vindende Smil, »selv om det ikke direkte sor
terer under dette Fag, tilføje, at det i Praksis har vist 
sig 11m11ligt rit forfaclP Pn MriskinP, clPr Pr knmmPt i 
fladt Spin.<< Og med et Stænk af Menneskelighed siger 
han· eftertænksomt: »Ærgerligt nok - tænk hvilke 
Erfaringer, man kunde hØste.« 

I Motorlære hØrer Eleven i nogle faa Timer, hvor
dan en Motor skal fungere, naar den gaar, som den 
skal. Derefter overgaar man til at behandle, hvorledes 
den kan havarere. Det viser sig, at den kan havarere 
paa Tusindvis af .Maader. Propellen kan falde af -
den visse DØd for Piloten. Motoren kan falde af, -
do. do. - der kan opstaa Ild, Brud, Eksplosioner. Løse 
Dele kan fare ud og ramme Piloten. Der er ogsaa den 
Mulighed, at ikke noget af alt dette sker, men saa kan 
han være sikker paa, at Motoren gaar i Staa, hvilket 
jo medfØrer NØdlanding; blandt Flyvere siger man, 
at enhver Landing, som man selv kan gaa fra, er en 
vellykket Landing, - og Eleven har tydeligt Indtryk 
af, at naar Talen er om NØdlandinger, er det alminde
ligst, at man bæres væk med nogle faa ubetydelige 
Kvæstelser som f. Eks. 3. Grads Forbrændinger paa 
hele Overkroppen, brækkede Underextremiteter og en 
virkelig Trang til at besøge en Tandteknik.er. 

Den vordende Flyver lærer ogsaa Navigation. Han 
haaber her at finde et 1''ag uden for store Sjælsrystel
ser, men nej. Efterhaanden som Emnerne gennemgaas, 
faar han et levende Indtryk af Flyverlivets Farer. 
Han h.Ører hele Tiden Beretninger af denne Slags: 
»Først brækkede Radioen ned, derefter Kompas, Fart
og HØjdemaaler samt Omdrejningsviser. Da det var 
sent paa Eftermiddagen, og Vejret efterhaanden havde 
udviklet sig til Regn og Torden, Storm og tæt Taage, 
kan I nok forstaa, at det havde sin Betydning, at jeg 
kendte (og saa kommer en teknisk Beskrivelse af en 
af Navigationens indviklede Metoder).« 

Paa samme Maade med Meteorologi. Han lærer hur
tigt, at Himmelrummet er opfyldt af Farer. Skyerne, 
som han tidligere betragtede lidenskabsløst som fjerne, 
luftige, til Tider meget smukke Illustrationer for
trinsvis til Turistbrug, bliver nu massive Forhindrin
ger indeholdende Is, Sne, Hagl saa store som Dueæg 
og med Virkning som Kanonprojektiler, Usigtbarhed 
og lodrette og vandrette Luftstrømninger, der skifter 
Retning og Styrke saa hyppigt og voldsomt, at selv 
den mest erfarne Pilot i den stærkeste Maskine ikke 
har mange Chancer for at komme igennem det, -
ja, det vil være problematisk, om man blot vil kunne 
finde Rester af ham - eller Maskinen - efter Pas
sage af en saadan Skyformation. 

Men alt har en Ende, staar der i Sangen, og saa
ledes gaar det ogsaa her. 

Nogle faa nervøse Vrag gennemlever dette Nerve
svækkelseskursus, der ender med en Eksamen, hvor 
man hØrer Eleven gentage de rystende Beretninger 
med tilsyneladende Ligegyldighed. Da Eksamen er 
overstaaet, finder Chefen det nødvendigt at give Ele-
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verne 14 Dages Rt=>kreat.ionsophol<l hos Slægt og Ven
ner. Dagene svinder hurtigt, og knapt har Eleven 
ryr,tot nlt rlnt onde af sig-1 fØr han ikal mØde i_aen. 

Han møder efter Omstændighederne frisk og ml
hvilet og præsenteres straks for et af den moderne 
Videnskabs mest raffinerede Torturinstrumenter: 
Skolemaskinen:. 

En Skolemaskine har to Sæt Styreanordninger. 
Fordelen ved dette er iØjnefaldende, idet det kan 
foraarsage

1 
at saavel Flyvelærer som Elev overler 

de fØrste vilde Timer. Eleven skyder Hjertet op i 
Brystet og griber fast og bestemt om Pinden - og 
det er noget af det værste1 man overhovedet kan 
gøre. Heldigvis er der Talerørsforbindelse mellem 
Lærer og Elev, saa efter nogle, man fristes til at 
sige uartikulerede Lyde i Talerøret, slipper Eleven 
Pinden (han har dog først flere Gange forsøgt paa 
militærisk Maade med: »Ikke forstaaet, Hr. Kap
tajn«), - og alle bliver frelst. 

De fØrste Lektioner er ret korte og meget anstren
gende, for det er altsammen saa nyt og overvældende, 
at 20 til 30 Minutter er en lang Tid, selv om der hele 
Tiden sker noget uventet, især naar Eleven ind imel
lem Forelæsningerne gennem Talerøret selv faar Lov 
at røre Pinden. 

I den fØrste Tid har han i det hele taget mange 
Genvordigheder at kæmpe med. For Eksempel fore
tager hans Tarme og Mave de mest besynderlige Be
vægelser. Endvidere er der jo Jorden. - Man er vant 
til at have den saadan i Nærheden og under sig. 

Nu foretager den kære, gamle Klode de underligste 
Bevægelser. Først fjerner den sig - opfØrer sig iØv
rigt ret naturligt. Men pludselig siger Læreren: »Nu 
skal vi prøve noget morsomt.« Man kan hØre paa 
Tonefaldet, at der i hvert Fald er een af Maskinens 
Besætning, der ikke vil anse det, der kommer, for 
særlig morsomt. Saa begynder det. FØrst styrter 
Maskinen mod Jorden, og i umiddelbar Fortsæt
telse deraf begynder alle Indvolde at presse sig 
op gennem den snævre Del af Legemet, der kaldes 
Halsen. Pludselig forsvinder Fædrelandet ind under 
Planerne, og samtidig presses hele ens Personlighed, 
med Indvolde, Hjerne og samtlige 8 Liter Blod ned 
i Sædet, saaledes at Fastspændingsremmene, som man 
med den største Møje og ved Mekanikerens Hjælp 
har spændt saa stramt som Violinstrenge, hænger 
slappe og blafrende for Vinden. Bevidstheden forlader 
en, medens Tiden uanfægtet glider videre. Med en 
Kraftanstrengelse bringer man sig selv til Bevidst
hed og kikker fremefter, lige op i Vorherres blaa 
Himmel. Nogle faa fjerlette Skyer svæver forbi, imens 
man stiger og stiger; og nu dukker der noget op for
ude. Tankerne hvirvler gennem Hjernen paa een. 
Man ser Skove1 Marker, Huse og Træer, og man gØr 
sig klart, at man har deltaget i Verdenshistoriens 
største Bedrift: Rejsen til Mars. - Der sker igen 
sære Ting med Mave1 Hjerne og Krop, med Maskinen 
og med Mars. Man tænker: »Naa ja, det er vel Mars' 
TiltrækningGkrnft

1 
der begynder at virke.« Efter at 

man har sunket alle Indvoldene og faaet Orden i 
Livsprocessen, rømmer man sig i Talerøret for at ud
veksle Tanker med Himmelrummets Betvinger. »Naa,« 
siger han, »hvordan synes De saa om at loope?« Man 
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kan svart=> mPd ægte Ow•rbevisning i Stemmen: »Det 
- det var enestaaende.« 

Lliktion fØl.tJEff oftar L~ktion, Maven kommor i Trm
ning og foretager sine smaa Udflugter, uden at det i 
højere Grad generer dens Ejermand, og alle Elever 
bestræber sig nu paa at opnaa noget, der hedder 
»Første Solo<<. Det vil sige den fØrste Gang, man alene 
og uden nogen Assistance forlader den kære faste 
Jord og begiver sig op i Himmelrummet, for d~refter 
at bringe Maskinen i blid, men dog varig Forbindelse 
med samme. Det er sværere, end man skulde tro. 
Maskinen foretager mange uventede Bevægelser, naar 
Eleven med sammenbidte Tænder svæver ned mod 
Jorden og forsigtigt sætter Hjulene paa Grønsværen. 
Han prøver det til Kedsomhed, til Vanvid, til Raseri 
og til Desperation. Den ubarmhjertige Lærer fortæl
ler, at han (Eleven) er det ringeste og mest hensyns
lØse Elevsurrogat, han nogensinde har truffet1 og den 
Maade, han fortæller det paa, er ikke egnet for Mors 
Dagligstue derhjemme. 

En skønne Dag siger han: »Nu har jeg prøvet 1 flere 
Maaneder at lære Dem noget om at lande. De gØr 
Tilbageskridt Dag for Dag. De har nu naaet Bunden, 
Jeg anser det for bedre, at De straks styrter ned, 
saaledes at i hvert Fald jeg er sparet for flere 
Ærgrelser i den Anledning.<< Derefter bli~er Eleven 
prøvet hos Overflyvelæreren. Han er faamælt: »Flyve 
kan De ikke. At lande lærer De aldrig. Tag en Ma
skine, vis Deres komplette U dygtighed og lad os faa 
Dem hjemsendt, saa jeg kan blive fri for at beskue 
Deres utiltalende Fysiognomi.« 

Den store Time oprinder. Brutale Lærere slæber 
Eleven til Maskinen. Den synes ham at være uendelig 
stor. Han tvinges ned i Sædet. Han spændes fast. Han 
er viljeløs. Han sender et sidste Blik udover Mar
kerne og Skovene, - hvor er her smukt. Øjnene dug
ger, da han trækker Flyvebrillerne ned over Øjnene. 
»Jeg dØr, for at Danmark kan leve,« siger han til 
sig selv, lægger med den sidste Viljeanspændelse 
Gashaandtaget frem og mister Bevidstheden. Da han 
atter vaagner op, har han Blomster i Hænderne, og 
udenom staar Kammeraterne og Mekanikerne og raa
ber Hurra. Han maa abenbart have været paa Solo, 
og han fØler, at han maa sige noget. Han skyder 
Brystet frem, samler de slappe Knæ og siger: >>Kam
merater, det var vidunderligt. Jeg svævede frigjort 
gennem Rummet og Tiden, og da jeg med Kattepoter 
atter satte Hjulene paa denne usle Jord, var det, som 
om Solen gik ned for mig.« 

Der fØlger mange Soloer og mange Timer med 
Dobbeltstyring. Efterhaanden som Tiden gaar, bliver 
han mere og mere klar over, at han aldrig lærer at 
flyve, i alle Tilfælde faar han det hyppigt at vide af 
Lærerne. 

Tiden gaar. Sig nærmer den Dag, hvor » Vingen«, 
med Ret til at bære samme, skal tildeles ham. Nu 
Pr rlt=>r kun Pt Par Maant=>rlt=>r tilbage, og han h1ivPr Jirlt 
mere familiær overfor Lærerne. 

Det irriterer dem aabenbart noget, for en Dag siger 
en af dem til den nu saa sejge Elev: »Ja, nu glæder 
I jer i.:el til at faa Vingen, det kan jeg godt forstaa. 
Og naar saa Juleferien er overstaaet, ja - saa skal 
I jo til at lære at flyve!!!!!!« 
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AllC-SceneJ1 

Døde 

uden 

Grave 

af 
Jean-Paul Sartre 

Der ·er særlig to unge franske Dramatikere, der har 
beskæftiget sig med VoldsherredØnunets Tid. Den ene 
er Jean Anouilh (»Antigone«), den anden er Jean
Paul Sartre. De er begge Eksistentialister; men man 
kan ikke sammenligne dem, da Anouilh lader sine 
Tanker komme frem skjult under et Klædebon, hvor
imod Sartre frit lader sine Tanker komme til Orde 
gennem Stykkets Personer. 

»Døde uden Grave« udspilles i Syd-Frankrig i Ef
teraaret 1944. Fem Maquisarder bliver efter et mis
lykket Angreb paa en Landsby fanget af franske 
Landsforrædere og anbragt paa et Skoleloft. Tæppet 
gaar, og Stykket begynder. 

De fem Patrioter, deraf en Kvinde, gør deres Reg
nebræt op, inden de skal til Forhør og senere henret
tes. Bødlerne vil pine Sandheden om de fem's Anfø
rere ud af dem. Men de ved intet om hans Identitet 
og Skjulested. Den unge Frihedskæmper, Sorbier, er 
i Tvivl om han kan holde Torturen ud. En af de andre, 
Henri, spekulerer paa, om der er begaaet en Fejl
tagelse, da han saa nødig vil dØ paa dette Grundlag. 
~anoris, en Græker, er efter tidligere Bekendtskab 
med Tortur blevet et haardt Menneske. Han virker 
meget beroligende. Det er gennem ham, Sartre taler. 

Den svageste er Kvindens 15-aarige Broder, F1·an
cois. Han er langt fra nogen Helt, men har ved tid
ligere Lejligheder (bl.a. Vaabentransporter) hjulpet 
til saa godt som mangen en Mand. Kvinden, Lucie, er 
forlovet med Anføreren, Jean. Hun vil intet røbe, 
være tavs til Døden. 

Under en Razzia bliver Jean anholdt og havner 
derefter hos sine Kammerater; men hans Papirer er i 
Orden, saa han har intet at frygte. Det er en usæd
vanlig pinlig Situation, Jean er kommet i. De andre 
er kØlige over for ham, ja, selv Lucie. De forsikrer, 
at han stadig er deres Kammerat; men Jean fØler, at 
han staar uden for deres Fællesskab. - Sorbier red
der sig, da han ikke kan tie længer, ved under det 
2. Forhør at kaste sig ud af Vinduet. Francois frem-
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byder en stor Fare, men bliver efter fælles Beslut
ning kvalt. Jean faar kort ef.ter sin Frihed igen. 

Fjerde Akt er en mat Afslutning. - Ved den sidste 
Prøvelse, bliver de pludselig stillet over for Tilbudet: 
Frihed mod at tale. Dog beslutter disse tre martrede 
Sjæle - Lucie, Henri og Canoris - at ville tale, da 
de saa maaske kan fortsætte Kampen igen. Jeg for
staar ikke, at Henri kan leve videre, naar man tager 
i Betragtning, at han har taget Livet af en Kammerat, 
som jo lige saa godt kunde forlade Stedet som en fri 
Mand. - Ef.ter at have afgivet en falsk Forklaring, 
gaar de ud til Friheden, - men indhentes af 3 Kug
ler affyret efter Ordre fra en sadistisk Vichy-Mand. 

Med dette Stykke vil Sartre vise os, at det ikke er 
Helte, men Mennesker, der gennem deres Valg viser 
os, at de er sig deres Ansvar, overfor sig selv og andre, 
bevidst. Som Canoris siger: » Verden er kun det, du 
gør ud af den.« 

Skuespillerne yder alle en god Præstation, især Inge 
Hvid-Møller. Per Knutzons Iscenesættelse er ypperlig. 

Af 2061146 Povl Schultze 

Teaterbilletter 

Vi gør opmærksom paa vor nye Ordning, hvorefter 
Bestillinger sker 2 Gange om Ugen. 

Hovedregel: 

Billetter (f. T. til Det nye Teater, Folketeatret, Ny
gadeteatret og Riddersalen) til Mandag, Tirsdag og 
Onsdag bestilles senest Fredag og kan afhentes Man
dag efter Kl. 14,00. 

Billetter til Torsdag og Fredag bestilles senest Tirs
dag og kan afhentes Onsdag efter Kl. 14,00. 

Afvigelse: 

Billetter til Det kgl. Teater og Stærekassen bestilles 
senest 5. Dagen fØr Forestillingsdagen Kl. 14,00. F. 
Eks. bestilles der Billetter til Fredag senest Mandag, 
Billetter til Lørdag senest Tirsdag o. s. v. Dog skal der 
senest Lørdag inden Kl. 12,00 bestilles til baade Ons
dag og Torsdag. Billetterne kan afhentes 2 Dage fØr 
Forestillingsdagen. 

Alle Billetter til Provinsen sendes herfra pr. Post. 
Da der ikke rtidligere har været stillet Billetter til 

LØrdag og Søndag til· Raaclighed (Det kgl. Teater og 
Stærekassen), har Soldater fra Provinsgarnisoner ikke 
kunnet nyde godt af Ordningen med de billige Billet
rter til disse Scener. Derfor maa de fortrinsvis have 
Ret til Køb af Dilletier til Lørdag og Søndag. Dette 
udelukker dog ikke, at kØbenhavnske Garnisoner kan 
afgive Bestillinger til disse Dage, da Provinsgarniso
nerne maaske ikke altid Ønsker dem alle til Disposi
tion. 



le9, 
KU'TÆNKE 

MIG: 

at der var nogen, der tog Initia
tivet, saaledes at alle vore Kaser
ner og Lejre fik indrettet 

en Frisør- og Barbersalon, 
hvor vi for en billig Penge kunde 
faa Haaret klippet, studset o. s. v. 

Ganske vist kan man jo som 
hi<lt.H ;mvPnr!P 8amlingsst.uPn som 
Frisørsalon; men lad os være enige 
•om, at det (rent bortset fra Hy
giejnen) er lidet hyggeligt med 
Haartjavser o. s. v., der ligger og 
flyder. 

Sagen kunde praktisk gennem
føres ved, at Garnisons-, Kaserne
eller Lejrkommandanten bortfor
pagtede Jobbet enten til en civil 
Barber eller til en værnepligtig, 
der er Barber i det civile Liv. 

Eventuelt fast Inventar kunde 
betales gennem Bortforpagtnings
afgiften. 

»Salonen« skulde være aaben 
nogle Timer hver Dag, saaledes at 
man kunde gaa til Frisøren i sit 
:;,>Arbejdstøj«. 366/Larsen. 

De 15 Kr., som e1· Honoraret for 
-optagne Indlæg til denne Rubrik, 

e1· sendt med Posten til 366. Til 

næste Nummer venter vi at faa et 
.stort Udvalg af Forslag. Ad1·essen 
-e1· »Folk og V ærn«s Redaktion, 

(Jeg ku' tænke mig), Vester Vold_ 

gade 117, København V. 

0J:-J(f) 1.f. e. r~ e ... 

at den af Rege1iuge11 unc.ler Ar

bejds- og Socialministeriet ned

satte Ungdomskommission ogsaa 

har et Arbejdsudvalg, U.er uc.leluk

kende beskæftiger sig med de 

værnepligtiges Forhold, og at Ud

valget arbejder med et omfattende 

Program, der bl. a. indeholder· 

Punkter som: 

Økonomiske Forhold, herunder 

Hjælp under Forsvarslovens 

Regler, 

Kulturelle og religiøse Forhold, 

Sundhedsmæssige Forhold, 

Retslige Forhold, 

endvidere Forhold ved Hjemsen

delsen, herunder Muligheden for 

at etablere en Arbejdsanvisning. 

Hverdagsliv paa 

Skib og Kaserne 

(Maanedens 10 Kr.) 

Da 45 var U-Baad 

En af de sjoveste Oplevelser, vi 
havde i Rekruttideh, var dengang, 
da 45 var U-Baad. 45 er Jyde, og 
det tør nok antydes, at Afstam
ningen kan hØres, naar han siger 
noget. Samtidig er han altid glad, 
og med de to Egenskaber er det 
klart, at han er blevet Kompag
niets mest populære Mand. Det 
var 44, der gjorde ham til U-Baad. 

Vi havde Kompagniaften, og den 
altid iderige 44 havde taget Sce
nen i Besiddelse. Den intetanende 
45 blev anbragt paa Ryggen paa et 
Bord, tæt indpakket i en af de 
noksom bekendte grønne, engelske 
Gaskapper med Tornysterpuklen i 
Ryggen. 44 rev en Masse Vittig
heder af sig om »Skroget«, der nu 
laa her, og naar han lØftede Gas
kHppP.ns ÆrmP op - dP.t sarl ]igP 
ud for 45's Ansigt - havde han 
»Taler,Ørsforbindelse« med »Ma
skinrummet«, hvorfra hule Lyde 
steg op. 4 og 12 blev - lige saa 

intetanende som 45 - udnævnt til 
Viceadmiral og Generall,Øjtnant, og 
de holdt improvisP.rerle Afs]Ørings
taler. U-Baaden blev døbt med en 
FlØdeflaske, der knustes - om
trent - paa dens Snude, og saa 
hed den »Sardindaasen«. Men det 
allerbedste kom, da U-Baaden ef
ter Daaben skulde prøvesejles. 

»Orlogskaptajn« 44 kommanderede 
»Klar til Dykning« i Talerøret, og 
der !Ød et »Jawel« nede fra Dy
bet. Efter endnu et Par Varsko 
begyndte »Dykningen«, og med en 
flot Haandbevægelse hældte 44 
»Havet« - som forinden var tap
pet af Vandhanen - ned gennem 
Taler,Øret. Tableau! Larm! Stor
mende Bifald! Stor Staahej ! Og 
den stakkels, vaade 45 morede sig 
ikke mindst! 

Garder 612/46. 

Honoraret - 10 Kr. - kommer 

med Posten til Garder 612. Ind

senderne maa anfØre Grad, Nr., 

Navn, Afdeling og Underafdeling, 

og Brevene adresseres til »Folk og 

Værn«s Redaktion, (Hver.dagsliv), 

Vester Voldgade 117, København 
V. 

SPØRGS~A'AL *~* 
0 

OG SVAR 

Jeg er indkaldt til Aftjening af 

Værnepligten, og imedens har 

Skattemyndighederne stillet Op

krævningen hos mig i Bero. Hvor 

meget af Skatten kommer jeg til 

at betale, naar jeg bliver hjem-
sendt? Garder. 

SVAR: Skattedepartementet har ved 
et Cirkulære af 20. August 1945 bestemt, 

at der ved Ansøgning til den stedlige 
Ligningskommission kan bevilges en 

Nedsættelse af de Skatter, som er for

faldet under Militærtjenesten, Hele Stats
skatten og hele Skatten til den mellem

kommunale Refusionsfond og to Tredie

dele af Kommuneskatten Tcan eftergives. 

Onkel. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET 

I 'l'ilslutning til sidste Nummer, 
hvor de allierede Idrætskonkur

rencer i Vinterhalvaaret 1946-47 

om taltes, skal denne Gang nævnes 
lidt om Udtagelseskonkurrencen: 

1. Fægtning: 

Udtagelseskonkurrence finder 
Sted den 6.-8. December d. A. i 
København. 

Der kæmpes individuelt paa 
Fleuret, Kaarde og SahPL 

Deltagere: Alt Personel, der iflg. 
Dansk Fægteforbunds Love er 
Amatører, og som sammenlagt har 
kæmpet mindst to Aar paa det 
paagældende Vaaben. 

2. Bordtennis: 

Udtagelseskonkurrence den 14. 
-15. Februar 1947 i Odense. 

Fra hver Division kan deltage: 
2 Mand i Single og 2 Mand i 
Double, desuden 1 Reserve. 

Ogsaa Deltagere udenfor Divi
sionen, men indenfor Divisionens 
Omraade, kan komme i Betragt
ning. 

3. Terrænløb: 

Udtagelseskonkurrence den 1. 
Marts 1947 i Aarhus. 

Fra hver Division kan deltage 
6 Mand. 

Ogsaa Deltagere udenfor Divi
sionen, men indenfor Divisionens 
Omraade, kan komme i Betragt
ning. 

'~ -~ ~1 t. M\DDEL MOD ROTTER Ot;~ 

~'!AIJ.~:l .. 

P. F. CHRISTENSEN & SØN 
Arkitekter og Tømrermestre 

Nrd. Farimagsvej 29 . Næstved • Tlf. 603 
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Foruden Enkeltmandskonkur
rence tæller Resultatet af de 4 
bedst placerede til Holdkonkur
rence mellem Divisionerne. 

* Detailleret Program for de en-
kelte Stævner vil komme næste 
Gang, men det kan siges nu, at 
samtlige Anmeldelser skal inde
holde følgende Oplysninger: 

a) Fulde Navn. 

b) Grad (Nr., Aargang). 

c) l'Ødselsdata. 

d) Nationalitet. 

e) Gift eller ugift, Antal Børn. 

·f) Stamafdeling eller den Afde-

ling, hvor vedkommende for

retter Tjeneste. 

g) Civil Adresse. 
h) Idrætsorganisation i det civile 

Liv (Skole, Klub o. s. v.). 

i) Tidligere Konkurrencer og op

naaede Resultater. 

For alle Konkurrencer gælder, 

at der kun kan anmeldes Personel, 

der er tjenstgørende paa Tids

punktet for Afholdelsen af de 

allierede Konkurrencer. 
Saafremt De Ønsker yderligere 

Oplysninger, da henvend Dem til 

Deres Nk., Gymnastiklærer eller 

evt. »Folk og Værn«-Officeren i 

Garnisonen, der alle vil hjælpe 

Dem med nærmere Vejledning, og 

gør saa noget ved Træningen. 

Carl Thomasen' s Eftf. 
København 

LILLE NÆSTVED MEJERI 
NÆSTVED 

Byens bedste Mælk 

A propog »Træningen«, :mo. vil 
der, inden Afsendelsen af det til 
de allierede Konkurrencer udtag
ne Hold., fm<le en samlet 'l'l'æmng, 
Sted. 

Ogsaa Personel fra søværnet vil 
deltage Udtagelseskonkurren-
cerne. 

Hvorfor ikke Militær
mesterskabi Fodbold?· 

Danmark har en Mængde ak
tive Fodboldspillere, hvilket det. 
store Antal Fodboldklubber Lan
det over vidner om. Mange af· 
disse Fodboldspillere til½ringer en 
Tid indenfor Hæren - eller SØ
værnet - og fortsætter naturlig
vis deres Fodboldtræning, hvilket 
giver sig Udslag i, at næsten hver 
Underafdeling har sit eget Fod
boldhold. Disse Hold konkurrerer 
med Garnisonens og Omegnens 
civile Fodboldhold, hvilket kun er 
godt og ogsaa Ønskeligt; men det 
kunde ogsaa være interessant at 
se hvilken Afdeling, der har det 
stærkeste Fodboldhold! 

Jydske Division fandt efter Kon
kurrencer mellem de forskellige 
Garnisoner frem til det jydske 
Mesterskab i Sommer; men skul
de vi ikke prØve paa at naa Skrid
tet længere frem i 1947, naar Fod
boldsæsonen indledes, saaledes at 
man indenfor Divisionerne efter 
Konkurrencen finder den bedste 
Afdeling frem, og til Slut lader 
disse to mødes til Kamp om Dan" 
marksmesterskabet. 

Lad mig faa Forslag og Ideer 
til, hvordan Ordningen bedst kan 
føres ud i Livet. 

»FoTu: og Værn« er villig til at 
udsætte en Vandrepokal. 

A/s SLAGELSE DAMPMØLLE 

Averter i 

FOLK OG VÆRN 
I 



- Løjtnant Olsen er en mor
derLig daarlig Taber - -

(Nationaltidende, Søndag.) 

En nybagt Rekrut ved Drago
nerne i Randers havde faaet udle
veret et Par lange Støvler og var 
'l)ed at prøve dem. Han sled i 
Stropperne, saa Skindet var ved at 
gaa af hans Langfingre. Til sidst 
udbrød han: 

- Dem fam· jeg ald1·ig paa, fØr 
jeg har brugt dem et Par Gange! 

Klingeling. 
To Soldater, der var blevet 

hjemsendt fra Krigen, sad hygge
ligt sammen over en Genstand1 og 
lidt efter lidt bar det derhen, at 
de gav sig til at prale lidt af deres 
Krigsdeltagelse. 

- Naar vi skuldrede Gevær, 
sagde den ene, saa lØd det blot: 
dunk - dunk - klik! 

- Javel, sagde den anden. Hos 
os lØd det saadan: dunk - dunk 
- klingcling ! 

- Klingeling? Hvorfor det? 
- Alle vore Medaljer, selvføl-

gelig! 

Lotte i Badet. 
I et engelsk Blad har den norske 

»Mannskapsavisa« fundet en »rig
tig« Krigshistorie: 

En fortryllende Lotte vandrede 
en Dag ud ad Landevejen. Solen 
bagte; det var meget varmt. Da 
fik hun Øje paa en Dam, omgivet 
af tætte, grønne Træer. Ikke en 

Sjæl at se nogetsteds. Den smukke 
Lotte fulgte en pludselig Indsky
delse, slængte Klæderne af sig og 
tog en herlig Svømmetur i Dam
men, efterfulgt af et lille herligt 
Solbad paa Bredden. 

Pludselig saa hun en Officer i 
Uniform komme gaaende mod 
Dmimen. I en vis Hurtighed fik 
hun fat i sit Tøj og sukkede lettet, 
da hun havde faaet det paa. 

Officeren gik hen til Bredden af 
Dammen og raabte med tydelig 
Røst: - Camouflage-Bataillon! -
Omkring! - March! 

Hvorpaa hvert eneste Træ rundt 
om Dammen taktfast m,archerede 
bort. 

Amerikaner-»Filmcc 
paa Amalienborg. 

Under den store Vagtafløsning 
hver Middag paa Amalienbor'g 
staar Garderne foran deres Skil
derhuse bomstille i sfram Retstil
ling med Gevær ved Fod. Forleden 
var der som saa ofte fØr ameri
kanske Turiste1· paa Pladsen, og de 
gJorde flittigt Brug af deres Smal
filmsappm·at. I Selskabet var og
saa en af disse nydelige Ameri
kanerinder, en hene Dunne op ad 
Dage, Pludselig lØb den unge Da
me hen til Post for Gevær ved 
Kolonnaden, trykkede ham et 
Smækkys under Bjørneskindshuen 
lige der, hvor Ansigtet sidder_. 

·, 
• 

- Har du 
igen? 

nu fornærmet Olsen 
(Mannskapsavisa.) 

mens ikke blot hun selv~ men og
saa Kameramændene fibmede paa 
Kraft. Om de1· stam· noget i de 
mllif,JJ·JP R.i1J1r>mi>111t1·1 rlm r>11 -'i•hl 

dai Situation, skal vi ikke ko·mmie 
1°-nd pan i. if.PnrtR F'orhindelse, men 
Garde1·en stod i hve1-t Fald ube
vægelig i sin Retstilling under 
hele Opt1-inct. Hcl.t ukorrekt har 
det næppe været! 

Saadan gik det fol' sig. 
I en instruktiv Artikel om Gade_ 

kampe bringer )>Dansk Tulilitært 
Maanedshefte« fØlgende Vejled
ning, som de gamle Veteraner fra 
Stalingrad, Gadekampenes By 
fremfor nogen, gav nytilkomne 
Soldater: 

»I maa være to, naar I stormer 
et Hus: Du selv og din Haandgra
nat. Begge maa være let klædte, 
du :5clv uden ovcrflØdig Udru3t
ning og din Haandgranat uden 
Sikringsanordning. Naar I stormer 
Huset, skal I bare gøre saadan: 
Lad Haandgranaten gaa ind først 
og fØlg saa selv efter. Gaa saadan 
gennem hele Huset, først Haand
granaten og saa dig selv.« 

(Efter Land og Folk.) 

' I 
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25 Hr. c1,t tjene paa en let Maade! 
»Fra Skib og Kaserne<<i præsenterer her for anden Gang et Udsnit af den lille, charmerende Soldats tragi

komiske Oplevelser. Men »Bassen« er stadig udøbt, »Fra Skib og Kaserne« har modtaget en Række Forslag 
til hans Navn, men vi synes, at han skal have et mere originalt Navn end »Tapre Tretten« - og samtidig 
skal det være mere dansk end »Svejk<<, 

Læg derfor Hjernerne i Blød, og send Forslagene til }>Folk og Værn<< mærket: »Hvad skal han hedde«. 
Det bedste Forslag honoreres med 25 Kr. i Julegave. 

Fraternisering 
Der findes vist næppe noget Ord, der i Dag fore

kommer civile Danskere mere modbydeligt og fra
stødende end det, hvorunder disse Ord skrives. Ofte, 
eller næsten hver' Dag bringer Aviserne Notitser om 
Anholdelse af danske Statsborgere, der har forsøgt 
at opnaa l!'orbindelse med de tyske Flygtninge. Det 
drejer sig som Regel om unge Mænd, der af rent 
egoistiske Grunde - og næppe af Medlidenhed -
søger Kontakt med kvindelige tyske Flygtninge. -

8 {2 FOLK og VÆRN 

Alt er i sin Orden, naar disse Personer arresteres, 
dØmmes og straffes. 

Det er det danske Militær, der med ca. 5000 Mand 
staar paa Vagt ved samtlige tyske Flygtningelejre, og 
det er fØlgelig Militæret, der har Ansvaret for, at 
enhver uvedkommende Forbindelse med Flygtningene 
udelukkes. De fleste Steder er der da heller intet at 
kritisere i denne Retning, men andre Steder, des
værre, mange andre Steder er den Vagt, Soldaterne 
præsterer, efterhaanden blevet til en ren Parodi. 

Som Soldat har vi faaet den Opfattelse, at ingen 
kan kritisere andre uden selv at være kritikløs. Ikke 



desto mindre behandler talrige Soldater i Dag de 
tyske Flygtninge paa en Maade, der ganske stiller den 
civile FraternisØr i Skyggen. Det sker selvfØlge!ig 
11legaU --• nu l)g 1lil i Ly nf ManalPn pnu tlfoiræltltcligL 
kritiske VagtkommandØrer. 

Set fra mit 8ynspunkt hØr Pn ForsPP1sP som 'Po
baksrygning paa Post i et enkelt Tilfælde kunne tole
reres og afgøres med en Irettesættelse, men en For
sAels.e som Froternfocring med tyske Flygtninge, om 
den saa »kun« bestaar i Diskussion eller Uddeling af 
Tobak, maa under ingen Omstændigheder finde Sted. 
'!'værtimod bØr vedkommende Soldat straffes haardt. 

Jeg er klar over, at enkelte Soldater, og især dem, 
der betegnes som »gamle«, vil trække paa Smile
baandet og betragte ovenstaaende som Pedanteri. Men 
det er ikke Pedanteri! 

De tyske Flygtninge har tilhørt og med Iver kæm
pet for en Nation, hvis eneste Maal var at tilintetgøre 
alt andet end Tyskland. Saa længe Flygtningene bli
ver behandlet bedre end de Millioner af Mennesker, 
der uskyldigt tilbragte Aar i Koncentrationslejrene, 
har de ingen Krav paa yderligere Goder. Maaske kan 
enkelte naive Soldater blive sentimentale, naar Flygt
ningene paa deres sleske, krybende Maade beder om 
Tobak eller Frugt, men ved den blotte Tanke om den 
tyske Nations Behandling af Ikke-Tyskere under Kri
gen, burde enhver dansk Soldats Svar paa en saadan 
Tilværelse i Forvejen være givet. 

Rekrut 690/45 Uffe Darket. 

Fest hos "Pigtraads-Garderne" 
De Gardere af 1. Livgardebataillon, der blev hjem

sendt sidst i Oktober, havde alle været paa 3 Maane
ders Grænsevagt. Garderne kom glimrende ud af det 
med den sØnderjyske Befolkning, og Vagttjenesten 
passede de saa godt, at Grænsekommandoets Chef, 
Generalmajor Allerup, kunde udtale sig meget rosende 
om dem. Før Afrejsen holdt man en stor Fest i Uld
bjerg Forsamlingshus, og alle Sognets Beboere var 
inviteret. Garderne opførte en fortrinlig Revy, hvori 

der naturligvis ogsaa forekom en Scene med LØrdags
parade. Paa Billedet ser man Situationen. 

Om disse Gardere, der aldrig fik BjØrneskindshuen 
paa, fortæller i Øvrigt Jydske Tidende: 

Garderne bærer paa Brystet et Pigtraadsmærke, og 
de kaldes »Pigtraads-Gardere<(. Grunden til dette 
Navn er fØlgende: 

Da Rekrutskolen var forbi, og Man<lskahPt. sknlrl~ 
deles, saaledes at nogle skulde forrette Vagttjeneste 
paa Amalienborg, og andre skulde ud paa Grænse
vagt, kaldte Amalienborg-Soldaterne h.1.111ligi de un
dre for »Pigtraads-Gardere«. Disse tog det imidlertid 
ikke op i nogen fornærmelig Mening, men betragtede 
det som et Hædersnavn; derfor Pigtraadsmærket og 
Navnet »Pigtraads-Gardere«, og Navnet bærer de med 
Rette, for de er lige »vakse«, hvad enten <let drejer 
sig om Vagt ved Pigtraaden eller om at gøre sig gæl
dende i de øvrige Dagens Forhold. 

Paa Besøg hos danske Jenser i Tyskland 

Fra Knud-Arne Rasmussen, der har været 
ved det frivillige danske Militærkommando 
ved den danske Censorgruppe paa Graf 
Goltz-Kasernen lige uden, for Hamborg, har 
vi modtaget denne lille Hilsen sammen med 
et Udklip fra den engelske Kaserne-Avis, 
hvor danske Soldater er foreviget i Sports
dress. 

D et er vist ikke mange Soldater herhjemme, som 
er klar over, at de har Soldaterkammerater i 

Tyskland. Ikke desto mindre har der nu i snart et Aar 
opholdt sig danske Soldater i Tyskland. Der er ikke 
mange, - men de er der, og naar man gaar paa Ga
derne i Ruinbyen Hamborg, kan man ikke undgaa at 
mØde danske Soldater, der smilende raaber: »Goddag, 
Landsmand!« til een. 

De danske Soldater er indkvarterede paa Graf Goltz 
Kasernen i Rahlstedt, en lille hyggelig By, der ligger 
ca. 14 km fra Hamborg. Kasernen er en af Hitlertidens 
moderne Mesterværker, den er meget praktisk indret
tet og Indkvarteringsforholdene er udmærkede. For 
det meste bor der 6-8 Soldater paa et stort, lyst 
Værelse. Der findes ogsaa nogle enkelte 2 og 4 Mands
værelser, men disse er i Almindelighed reserverede for 
Korporaler, der som bekendt er mere magelige end 
andre Soldater, og derfor helst skal bo lidt for sig 
selv; de kære Mennesker kan jo ikke taale den megen 
Støj, der er paa en Stue, hvor 6 Mand er indkvarte
rede. 

Der hersker et glimrende Kammeratskab blandt 
de danske Soldater i Rahlstedt, og der bliver knyttet 
mange Venskabsbaand, som sikkert kommer til at 
strække sig længere end til Soldatertiden. 
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Soldaterne har megen Fritid, og takket være »Army 
Welfare Service« (det engelske Folk og Værn) har de 
fuldt op ai gøre i Fritiden. I Hamborg findes der 
Clubbcr, Biografer, Tr.otrc o. :J. v., hvor mon for næ 
sien ingen Penge kun mure sig. - Ogsuu puu Sportens 
Omr:::i;:1<lP Pr ForholrlPnP for Sol<laternP: 1,o<le. Paa Ka
sernen er der et Stadion, som vil gØre Borgmesteren 
i enhver mindre dansk Købstad helt grøn i Hovedet af 
Mi'Jnnrlrl:;r, 

Foruden de danske Soldater er der paa Kasernen en 
mindre engelsk Styrke. De to Nationers Soldater kom
mer godt ud af det med hinanden; selv om der af og 
til kan komme nogle Uoverensstemmelser, er det dog 
som Regel ikke værre end man bagefter kan shake 
bands, og alle troubles er glemt. 

Det er jo ikke alle, der har Lyst til at tage ud hver 
Aften, og ogsaa for dem er der noget at tage fat paa 
hjemme. Mottoet er: Ingen maa kede sig! »Folk og 
Værn« sørger for, at der bliver tilsendt danske Aviser 
og Ugeblade, og ikke at forglemme »Folie og Værn«s 
Maanedsblnd, <ler ]jgesom herhjemme er et ynrlPt Læ
sestof blandt Soldaterne. Et Bibliotek er der ogsaa, 
og »Gamle Larsen«, som er Kommandoets ældste Sol
dat er en udmærket Bibliotekar, der paa alle Maader 
SJJ)rger for at Soldaterne faar netop de Bøger, som 
man interesserer sig for. Ligesom de engelske Soldater 
faar Danskerne hver Uge en Ration paa 200 Cigaret
ter, hvoraf de 50 er gratis, skænket af »Army Welfare 
Service«. Endvidere faar de nogle Plader Chokolade 
og 1 Daase Shagtobak. 

Tyggegummi, Barberblade og Stoppegarn samt an
dre Livsfornødenheder kan kØbes i »Army Welfare 
Service« Kantinerne. 

Og saa Maden! 
Ja, den stammer jo ganske afgjort ikke fra Mors 

Kødgryder! Det er engelsk Soldaterkost, vore Jenser 
lever af, og den er sandelig ikke saadan at vænne sig 
til. 

Alle Soldaterne herhjemme, der laver Strejke paa 
Grund af Kosten burde have serveret et PrØvemaaltid 
af den engelske Soldaterkost. Naa, der er ingen Grund 
til at bekymre sig om Soldaterne i Rahlstedt. De skal 
saamænd nok klare sig, og Maden er sund, derom er 
der ingen Tvivl. Men den er ikke dansk. 

Privathjem eller "Bæverding"? 
En Orlogsgast skriver her om et Emne, der for

tjener Opmærksomhed. En af Institutionen »Folk 
og Værn«s fornemste Opgaver er at hjælpe de 
værnepligtige til at faa noget godt ud af Fritiden. 
Men den civile Befolkning kan yde en betyU.
ningsfuld Haandsrækning til dette Arbejde, og 
herom er det, Orlogsgasten skriver: 

Man faar efterhaanden det sørgelige Indtryk, at den 
civile Befolkning ikke mere regner den danske Soldat 
af i Dag for andet, end hvad man kan tillade sig at 
ignorere. Det er en stor Skam for de Unge, der iflg. 
Loven maa trække i TrØjen og aftjene deres Værne
pligt. Naar man tager i Betragtning, at langt de fleste 
maa afbryde deres Arbejde eller Studier for at gøre 
deres Pligt, er det urimeligt, at Soldatertiden, foruden 
de uvante Strabadser, skal bringe dem Ubehagelig
heder fra Befolkningens Side, om det nu skyldes poli-
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tiske eller andre Motiver. Samfundet skylder den 
danske Soldat et vist Hensyn og bØr gøre sit til at de 
indkaldte unge Mænd fØler Glæde ved Soldate~tiden 
jn fornemmer, ai de hver især gør en lnd~.itb for den:!~ 
Lund. De maa kunne se tilbage paa Gold~terti<len ~un1 
Pt ]y1,t Off fornØjP}igt Minde. Dermed ikke sagt, at vi 
skal behandles som raadne Æg og det er heller ikke 
et pekuniært SpØrgsmaal. 

Det er ved Fritiden, Tampen brænder. Der er skre
vet saa meget om, at Land og By skulde forenes. I de 
Byer\ hvor der er Garnisoner, Marinekaserner eller 
hvor der er Marinefartøjer stationerede i længere Tid, 
kunde der gøres et stort Arbejde ved at interessere den 
derboende Befolkning for at aabne Hjemmene for en 
Soldat eller to - alt efter de Kaar, hvori de lever. Der 
vil selvfølgelig være mange Hjem, der straks vil have 
Betænkeligheder ved at foretage et saadant Skridt, 
ikke for det Maaltid Mad eller den Kop ekstra Kaffe, 
der skal serveres, for det mærkes ikke i en Hushold
ning med flere Personer. Men Datteren. Den store 
Risiko, ikke sandt? Eller Naboens Mening o. s. v. Men 
i Virkeligheden er der ingen Anledning til en saadan 
Frygt, for man maa vel huske paa, at Militæret ken
der sine Folk; Befalingsmanden lærer meget hurtigt 
at se sine Folk an, og det siger sig selv, at det danske 
Militær kun vil sende de bedste Folk1 d. v. s. mest 
pligtopfyldende og korrekte, ud til venlige Værtsfolk, 
der aabner deres Hus. Skulde det hænde, at et uhel
digt Element paa Trods af alle givne Forholdsregler 
alligevel slipper gennem NaaleØjet og forretter Skade 
ved daarlig Opførsel, kan saadanne Undtagelsestil
fælde straks anmeldes paa rette Sted. Undertegnede 
har haft mange Erfaringer for, hvor stor Glæde Værts_ 
folkene har haft af de unge Soldater for ikke at for
glemme hvilken Betydning, det har for den unge 
Soldat, der her finder en Erstatning for sit eget Hjem 
i Stedet for at tilbringe Fritimerne paa »Bæverdinger« 
af tvivlsom Art, som de af naturlige Økonomiske 
Grunde ellers vil være henvist til. 

Det er naturligvis ikke Meningen, at en velmenende 
Familie skal fØde Soldaten, men en Kop Kaffe mer 
eller mindre betyder i de fleste Husholdninger ikke 
saa meget. Under hyggeligt Samvær vil man lettere 
»rystes« sammen - og det er netop der, man vil hen. 
Hvilken Betydning vil det ikke have, naar Militæret 
og Civilbefolkningen fØler sig i nær Kontakt med 
hinanden i en svær Tid. Vi maa ikke glemme de bitre 
Erfaringer fra de 5 drØje Aar. Det maa ikke gen
tage sig. 

Derfor har »Folk og Værn« ogsaa taget Opgaven op, 
og enhver, som vil have en Soldat i Hjemmet, kan rette 
Henvendelse rtil Byens Garnison, Kaserne eller evt. 
Skib samt i København til Fo'.k og Værn, Veste-r Vold-
gade 117. Tlf. Palæ 9615. Jørgen Mortensen. 

Artillerimath. 

'De gaar aldrig forgæve, i 

STATSBANERNES KINO 



Fremtidig vil man i »Folk og Værn«-Bladet kunne 
finde nogle Ord om, hvilke Nyheder »Folk og 

Værn«s Filmkontor har at byde paa. Artiklen i sid
ste Nummer om »Danske militære Instruktionsfilm« 
var allerede at betragte som en Begyndelse. I første 
Række vil vi fortælle om Filmens Betydning for den 
danske Hær og Flaade, og da det netop er »Folk og 
Værn«s Filmkontor, der varetager disse Interesser i 
nØje Samarbejde med Krigs- og Marineministeriet 
samt Generalkommandoen og SØværnskommandoen, 

: · vil vi kunne være fØrst med Film-Nyheder fra Hær 
i.· og Flaade. 

»Folk og Værn«s Filmkontor disponerer i Øjeblik-
•j ket over 22 Tonesmalfilmsapparater og 10-12 Bred

filmapparater, fordelt over hele Landet og anbragt 
paa de forskellige Kaserner, hvorfra de mindre For
lægninger betjenes. Flere Apparater vil efterhaanden 
blive sendt ud, saaledes at alle Danmarks Soldater 
efterhaanden vil faa Lejlighed til en Gang imellem 
at komme 1)i Biografen« paa Kasernen. Maalet er at 
faa anbragt baade et Smalfilms- og et Bredfilms
apparat paa .alle større Kaserner og at kunne vise Sol-

daterne Film mindst een Gang hver 14. Dag. Hvad 
Programmet angaar, rnaa Soldaterne selv være med
bestemmende,1-idet alle Garnisoner og Forlægninger 
har modtaiet ~-en Mappe over »Folk og Værn«s for
skellige Film, og i denne - der normalt opbevares 
hos »Folk og Værn«-Officeren - vil Fritidsudvalgene 
kunne hente Ideer. 

ll'oruden de tidligere nævnte Instruktionsfilm la
der »Folk og Værn« optage Journaler og Kortfilm. 
Saaledes ha"r »Folk og Værn« for nylig præsenteret 
sine fØrste tre Film: En Film om Strandminer, »Miner 
langs Kysten«, en Terrænsportsfilm, lavet af Lau Lau
ritzen, og endelig »Glimt fra Hær og Flaade«, en 
Journal, som man vil forsøge at udsende en Gang om 
Maaneden. Filmene bliver vist som Forprogram i 
Biograferne, og vil endvidere kunne rekvireres gen
nem »Folk og Værn<<s Distributionskontor. Ogsaa al
mindelige Spillefilm og andre Kortfilm kan rekvire
res, og »Folk og Værn«s Filmkontor er altid rede til 
at modtage Ideer og Forslag til Anskaffelse af Film. 

Fido. 

Fra »Folk og Værn«s Presseforevisning af Filmene »Miner langs Kysten«, »Terrænsportsfilmen« og »Glimt fra Hær og Flaade« 
i Gutenberghus. Fra venstre ses: »Folk og Værn«s svenske Instruktør Olle Kinch, Grammofoncausøren og Anmelderen Mogens 
Lind, Lau Lauritzen, og bagved ham ses den nyudnævnte Direktør for Dansk Kulturfilm, Ib Koch-Olsen. 
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TROTYL! 
Pione1·erne faa:t deres eaet Blad. 

IngeniØrregimente·b:; Mandskab htir udsenrlt <let fØr _ 
ste Nummer af et kvikt lille Blad, der gaar under 
Navnet »Trotyfo, Betegnelsen for c-t af Pionerernes 
mest anvendte Sprængstoffer. »Trotyl« fortæller om 
muntre Episoder under Pionerernes daglige Færden, 
det bringer Billeder fra Øvelser og særlige Begiven
heder, og det bringer Interviews med Pionen~r, Be
falingsmænd og Menige foruden meget andet Pioner
stof. I en Introduktion skriver Redaktionen bl. a.: 

»Lad vort Blad være et Bindeled mellem Kompag
nierne, især nu hvor vi er spredt for alle Vinde, lad 
os forsøge at skabe en god Aand og Tone indenfor 
Pionererne, og igennem Bladet faa vore Minder, gode 
og mindre gode, med hjem paa Tryk, naar vi er fær
dige med vor Tjeneste«. 

»Trotyl« er uden Tvivl et glimrende Eksempel til 
EfterfØlgelse. 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og Jdinera/vand, 

A/sMONTANA 
Møntergaarden . Montergade I9 . Telf. 9246 (8 Ledninger) 
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Finere end Officersmessen .•• 
Haderslev Kaserne indretter glimrende Læsestue 
for Mandskabet 

Chefen for 2. Regiment, Oberst Bjcrrcennrd, 
der er Garnisonskommandant i Haderslev, har 

paa Haderslev Kaserne etableret en Læsestue, 
der i hele sin Ind1·etning maa betegnes som et 

betydeligt Fremskridt i det Arbejde, der - ikke 

mindst fra »Folk og Værn«s Side - gøres fo1· at 
skabe de rette Rammer om de indkaldtes Fritid. 

N atu1·ligvis er det ikke gratis at skabe en Sam
lingsstue med saa stor Komfort, som det er sket 

i Hade1·slev. Men det vise,· sig dog, at adskillige 
af Stuens beundrede Møble1· er gamle Stole og 

Sofaer, der befandt sig paa Kasernen, men som 

Byens Haandværkere med Lethed kunde istand
sætte og polstre. 

Det store Værelse er 10½X9 Mete1·, og der 
er 3½ Meter til Loftet. De høje, naturfarvede 
Træpanele,· giver Stuen et ganske særligt til

talende Præg og er med de smaa Lampetter paa 
V æggene et udmærket Modstykke til de lyst 

bet1·ukne Møbler. Der er Rygeborde, Læseborde 
og Tidsskriftreol, og det er Garnisonskomman
dantens Hensigt i Tilslutning til Læsestuen at 

indrette et specielt Bibliotekslokale. 
Paa Haderslev Kaserne er man enige om, at 

Mandskabets nye Læsestue e1· finere end den 

stedlige Officersmesse, og Billederne paa mod
staaende Side synes at bekræfte Paastanden. 
Bemærk Gulvtæppet og de elegante Læse
lamper. 

Gratis Kaffe med Kager i Aalborg 
En helt rigtig Gestus fra »Kilden« og »Ritz Safari«, 

Fra Aalborg kommer en Solstraale
historic, som paa udmærkP.t Vis illu
strerer, hvilket godt Forhold, der her
sker mellem de danske Soldater i Aal
borg og Aalborgenserne. Gennem »Folk 
og Værn« uddeler Restaurant »Kilden« 
og Restaurant »Ritz Safari« Gavekort, 
paa hvilke der serveres gratis Kaffe med 
Kager for »Jens'erne«. 

Paa »Kilden« er det 4 Mand 4 Dage 
om Ugen, og paa »Ritz Safari« 4 Mand 
5 Dage om Ugen. I øvrigt bliver Solda

terne altid behandlet godt i de to Restauranter, uanset 
om de kommer som almindelige betalende Gæster 
eller de h,0rer til de gratis inviterede. 



Interie1.t.1·s 

fra den elegante Samlingsstue, 

der for nylig indviedes 

paa Haderslev Kase1·ne. 

De1nærk Tekston 

paa foregaaende Side. 

* 
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Kvinder 
i Unif'o1•m 

Det var den anden Verdenskrig, der for Alvor fik 
Kvinder fra alle Verdens· Lande til at trække i Uniform. 
Her ser man Medlemmer af de amerikanske og franske 
kvindelige Korps ved en Parade i Nordafrika, hvor man 
fejrer det Ven.skab og det Samarbejde mellem de allie
rede Korps, som førte til de straalende Sejre i denne 
Kant af Verden. Bag Kvinderne ses Soldater fra Zouave
Regimentet, der præsenterer Gevær under Paraden. 

Men ogsaa herhjemme har vi Kvinder i Uniform. For
nylig oprettedes f. Eks. »Kvindelige Marinere« i Form af 
en Hjemmeværnsforening, der efter Planen skal fungere 
som Hjælpekorps for den kgl. Marine. 

Vi viacr et Par af de Øvelser, s01n Damerne mad ud
dannes i for at kunne løse Korpsets Opgaver. Man ser, at 
et Par Befalingsmænd fra den . . . det kan da ikke være 
ugalant at sige »rigtige« ... Marine, er med i Baaden som 
Læremestre. Forhaabentlig er de ikke saa strenge, at 
Damerne faar Vabler i Hænderne! 

J 
;T 

il 



GRENAA DAMPV ÆVERI A/s 

Leverandør til Hær og Flaade 
DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

DEN DANSKE 

LAN DMA NDSBAN K '-"-"~-1 1----

Akhekap!tal: Kr. 50 000.000.

Reservelond: Kr. 34.000.000 -

Hovedsæde: Holmens Kanal 12 

Kmbenhavn K. 

44 Filialer I København og Omegn 

53 FIiiaier 1 Provinsen 

B.K. 

Konlrollerel Oplag for 2, Halvaar 1945: 

Hverdage . . . . 23.906 

Søndage . . . , 26. 706 
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J E E P'en trækker stort læs. 

J E E P'en poa Markarbejde. 

JEEP'en som stationær Motor. 

fremmer Exporten 

JEEP'en løser Arbejdsproblemet 

Traktor for saavel store som srnaa Brug 

- Stationær Motor og Varevogn - for 

Arbejde Døgnet rundt og Aaret rundt 

Forhandlere og Service over hele Landet 

* WILLYS OVERLAND SAMLEFABRIK 
Ais NORDISK DIESELAUTO 

Telf. C. 3812 København SV 
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