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Tjenestetiden forlænges ikke 
Forsvarsministeren udtaler sig til "Folk og Værn" 

om Hærens og de værnepligtiges Problemer. 

Forsvarsminister Harald Petersen. 

Regeringens Øjeblikkelige Beslutninger i ethvert 
Spørgsmaal af forsvarsmæssig Art har den stør

ste direkte Betydning baade for hver eneste af de 
20.000 unge Mænd, som nu staar under Fanerne og 
for dem, der staar foran Indkaldelse. For civile og 
militære taarner SpØrgsmaalene sig derfor op, og det 
er ikke altid muligt paa staaende Fod at opnaa fyl
destgørende Svar. 

»Folk og Værn« har valgt at rette nogle af disse 
SpØrgsmaal til Forsvarsminister Hm·ald Petei·sen, der 
beredvilligt lover os en Samtale. Ganske naturligt 
taler vi først om de Reformer, som Hæren har indfØrt 
efter Befrielsen. Vi nævner Eksempler som de friere 
Spiseformer og Planerne om Afskaffelse af den stram
me March. Ministeren siger: 

Hæren skal følge med Tiden. 
- Der gøres af Hærens GeneralinspektØrer og Øv

rige overordnede Myndigheder et stort Arbejde for 

at tilrettelægge og modernisere Uddannelsen. Det er 
min Opfattelse, at Hæren paa dette og andre Omraa
der maa fØlge med Tiden, og at gammelt og forældet 
maa vige for det nye og det tidssvarende. Om Stræk
marchen kan jeg i Almindelighed sige, at jeg ikke 
synes om den, bl. a. fordi den for meget minder om 
et System, vi ikke i Danmark holder af at tænke paa. 
Jeg venter snart at faa Forslag, der ogsaa omfatter 
SpØrgsmaalet om den stramme March's Afskaffelse. 

Hvad Spisefoi·merne angaar, kan jeg sige, at de 
allerede nu indførte Reformer synes at falde godt ud. 
Naturligvis stiller de større Krav til Mandskabets 
Selvdisciplin, men i Hovedsagen har jeg Indtryk af, 
at den nye Ordning virker godt. Naar man ikke helt 
er gaaet over til det svenske System, skyldes det 
udelukkende, at det vilde kræve Ombygning af Spise
salene og Anskaffelse af nyt Inventar, Borde, Bænke 
o. s. v. Det vilde betyde en Udgift paa mange Millioner 
Kroner, og det vilde kræve Materialer, som der er 
haardt Brug for ved Tilvejebringelsen af· Boliger for 
civile. Derfor har man valgt at lempe sig en Smule 
frem. 

Et Led i Ungdomsopdragelsen. 
- Disse og lignende Reformer synes at sigte paa 

en Værnepligtstid, der understreger den enkelte Sol
dats frie Stilling som selvstændig Medborger. Denne 
Linie Ønsker man aabenbart at trække endnu skar
pere op end hidtil? 

- Ja, efter min Opfattelse bØr Maalet med Soldater
uddannelsen være, at man - naturligvis under Hen
syntagen til denne Uddannelses særlige Karakter -
gØr Soldatertiden til et Led i den almindelige Ung
domsopdragelse her i Landet, saaledes at den paa 
naturlig Maade kan udfylde eller komplettere den 
Øvrige Form for Ungdomsopdragelse, som vi med 
Rette er stolte af at besidde i Danmark. Meget vil 
være naaet, hvis de militære Befalingsmænd ved gen
sidig Forstaaelse mellem dem og den store Befolk
ning, hvoraf Rekruteringen sker, kommer til at fØle 
sig som det, de skal være: - Ikke som en særlig 
Kaste eller Klike i Samfundet, men som et naturligt 
Led inden for et demokratisk Samfund af den Be
skaffenhed, som Danmark nu engang med sine For
trin og sine Mangler udgør. 
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- Hermed opstaar SpØrgsmaalet om Befalingsmæn
denes Forudsætninger - medfØdte eller erhvervede 
- for dPrPs G~rning. Hvor langt er man i Grunden 
naaet med Befalingsmandsuddannelsen? 

Videnskabelig og praktisk Befalingsmandsuddannelse. 

- Det er et af de store SpØrgsmaal, som jeg har 
lagt allermest Vægt paa. Ved min Tiltræden i No
vember 1945 begyndte den normale Uddannelse paa 
Officersskolen, og allerede nu er det fØrste Hold Pre
mierlØjtnanter og Officianter afgaaet herfra. 

Den videnskabelige Uddannelse af Officerer er i 
fuld Gang og omfatter Generalstabskursus, Geodætisk 
Kursus, Vaabenteknisk Kursus, lngeniØrkursus m. v. 
Det vil ses, at vi her allerede er inde paa normale 
Forhold. 

Ved Hærens Grundskoler - Korporal-, Sergent-, 
Oversergent- og Løjtnantsskoler - er Arbejdet lige
ledes i normal Gænge, undtagen for Korporalskolernes 
Vedkommende. Mangelen paa egnede Lærere har 
gjort det umuligt at oprette Korporalskoler som i 
gamle Dage, og det har derfor været nødvendigt at 
give en Del af Uddannelsen ved Kompagnierne og 
Resten ved særlige Skoler. Men det er mit Haab, at 
ogsaa Korporalskoler kan oprettes som særlige Skoler 
ligesom i gamle Dage; det skulde kunne ske fra Maj 
Maaned i Aar. 

Den store Mandskabsstyrke og de vanskelige Uddan_ 
nelsesforhold stiller sammen med de store Bevogt
ningsopgaver ved Flygtningelejrene, ved Grænsen og 
paa Bornholm store K1·av til Befalingsmændenes Ar
bejde, og det har derfor været g.anske overordentlig 
svært at finde kvalificerede Lærere til alle Skolerne. 
Nu er vi som sagt i Gang, men vi faar en vanskelig 
Tid, naar vi fra Maj Maaned skal have Modstands
bevægelsens Befalingsmænd paa Officersskolen. Det 
drejer sig om ikke mindre end ca. 270 Mand, der i 
LØbet af et Aar skal gennemgaa en militær Uddan
nelse af en .saadan Art, at de faar Mulighed for at 
kunne udfylde deres Stillinger helt ud. 

- Det hænder, at værnepligtige Befalingsmands
elever af en eller anden Grund maa forlade Skolen 
uden at opnaa en Udnævnelse. Maa de da ligge til 
Tjeneste lige saa længe, som hvis de havde faaet en 
Befalingsmandsgrad? 

- For at skaffe de bedste værnepligtige Befalings
mænd er det nødvendigt at udtage dem, der er bedst 
egnede af Mandskabet. De paagældende gennemgaar 
Korporal- eller Kornetskolen, og her skal en Soldat i 
LØbet af et halvt Aar sættes i Stand til at udfylde 
en Post som Gruppe- eller Delingsfører. Med de store 
Krav som moderne Teknik og Føring stiller, er dett-= 
en v~nskelig Opgave. Saafremt imidlertid en Elev 
afgaar, fordi han ikke har vist sig egnet, vil han af 
Afdelingen kunne indstilles til Hjemsendelse sammen 
med sine Rekrutkammerater. Hvis han derimod af
gaar paa Grund af daarligt Forhold, bliver han først 
hjemsendt samtidig med, at hans Kornetskolekam
mf!rater bliver SekondlØjtnanter. Under Hensyn til de 
tærligt vanskelige Forhold saavel for Udtagelsen som 
for Uddannelsen af værnepligtige Befalingsmænd er 
det dog bestemt, at Elever af Sommer- og Vinterhold 
1945 og af Sommerholdet 1946, der er dumpet paa 
~Iler afgaaet fra Kornet- eller Korporalskoler, skal 
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hjemsendes paa et tidligere Tidspunkt, for Sommer
holdet 1946's Vedkommende samnien med Rekrut
kammeraterne. 

Paa 6, Aar adskilt fra Familien. 

Befalingsmændene - faste saavel som værne
pligtige - har ofte ret daarlige Boligforhold. Hvad 
gør man for at raade Bod herpaa? 

- Arbejdsvilkaarene for Hærens Befalingsmænd 
af alle Grupper er meget krævende og meget strenge. 
Man regnede tidligere med, at Anta!let kun nØdtØrf
tigt slog til for en Rekrutstyrke paa 7000 Mand, og 
man vil derfor forstaa, hvilket Ekstraarbejde det bety
der, at have 20.000 Mand inde hele Aaret. 

Hertil kommer de vanskelige Kaserneforhold, Til
gangen af nyt og ukendt Materiel og ikke mindst 
BoligspØrgsmaalet. Under Besættelsen tvang Tyskerne 
os til at forlægge Jydske Division til Fyn, hvilket 
medførte, at et stort Antal Befalingsmænd tog Bopæl 
der. Nu efter Befrielsen er disse vendt tilbage til 
de Garnisoner, hvor de gØr Tjeneste for Tiden, men 
det har ikke været muligt for dem at skaffe Bolig 
til deres Familier i Nærheden af Tjenestestedet. Saa 
godt som alle Hærens Befalingsmænd maatte des
uden leve under Jorden efter 29. August 194·3, og 
en Del tog til Sverige eller England under Krigen. 
Det er svært for dem paa 5'. eller 6. Aar at leve 
adskilt fra deres Familier eller uden at have et 
fast Hjem. Fra Krigsministeriets Side ser man 
meget vel den store Betydning heraf for Hærens 
Befalingsmænd. Man har søgt Bevillingsmagten om 
Adgang til at kØbe enkelte Villaer o. lign., men man 
vil forstaa Problemets alvorlige Karakter og Omgang, 
naar man betænker, at der i en By som Haderslev 
er 22 faste Liniebefalingsmænd, som ikke har kunnet 
skaffe deres Familier Bolig i Byen. Det er derfor min 
Hensigt at sØge Bevillingsmyndighedernes Tilslutning 
til at skaffe flere Boliger, ligesom vi inden for Krigs
ministeriet arbejder med SpØrgsmaalet om Oprettelse 
af en Boligforening inden for Hæren. 

En ny Udgangsuniform? 

- Englænderne har skabt en speciel Udgangsuni
form for Soldater, idet man finder, at det ogsaa for en 
værnepligtig har Betydning at kunne trække i »Søn
dagstøjet«. Er der tilsvarende Bestræbelser herhjemme 
- for Befalingsmændenes V ed.kommende maaske i 
Retning af Gallauniformer? 

- SpØrgsmaalet er under Overvejelse i Ministeriet. 
Jeg tror nu for Øvrigt, at Befalingsmændene for Øje
blikket er saa haardt spændt for med Arbejde Døgnet 
rundt, at de næppe har Tid eller Lyst til at inter
essere sig for Problemet Galla eller eventuelle Æn
dringer i denne. De vanskelige Økonomiske Forhold 
indbyder heller ikke til større Ændringer i de gæl
dende Bestemmelser. Men jeg indrømmer, at det var 
ønskeligt, om vi fik Raad til at give det unge værne
pligtige Mandskab en særlig Udgangsuniform. Mulig
hederne herfor undersøger jeg for Øjeblikket, men 
dels vil det blive en ret kostbar Historie og dels kræ
ver det store Mængder Klæde, saa maaske maa den 
endelige Afgørelse derfor afvente Resultatet af For
svarskommissionens Arbejde. 

Blad venligst frem til Side 20. 



Udsigt over Marinestationen Godthaab. 

Under Orlogsfla,g paa Grønland 
Af 8725/46 Gregers Ezik Andersen 

Man kan komme vidt omkring som værnepligtig i 
Marinen. I Sommer har »Basser« haft Chancer 

for at opleve Amerika og Afrika. Vor store, fjerne Ko_ 
loni, Grønland, har sikkert set flere danske Marinesol
dater end nogensinde fØr. Og er det ens Ønske som 
værnepligtig at komme paa Farten, saa er det vel na
turligt, at man helst vil herop, (hvis da Personelkon
toret vil give sit Minde!) Det er et Stykke Danmark, 
som alt for faa har Lejlighed til at besøge, og hvor vi 
har stolte Kolonitraditioner at hævde. Som Forholdene 
ligger nu, er det ikke saa lidt af en Chance at kom
me herop som »Basse<<; til Grønland kan man ellers 
kun komme som Videnskabsmand, eller hvis man er 
ansat i Grønlands Styrelse. 

Der er i Begyndelsen af 1946 oprettet et »Grøn
landsk Marinekommando«3 idet det staar klart, at den 
danske Flaade vil faa langt mere omfattende Opga
ver at lØse ved GrØnlands Kyster end fØr Krigen. 
Endnu har Marinekommandoet kun en Besætning paa 
ialt ca. 25 Mand, der dels er stationeret i Komman
doets Hovedkvarter i Godthaab, Grønlands Hovedstad, 
dels sejler de grønlandske Farvande tynde med Kom
mandoets to Fartøjer, Opmaalingsfart,øjet »Ternen« 
og Inspektionsfartøjet »Maagen«. For fØrste Gang skal 
dansk Marinepersonel under Kommando overvintre i 
Grønland. - I Virkeligheden er det lidt af et Pioner
arbejde, vi udvalgte (eller som Kammeraterne paa 
Kasernen sagde: »udstødte«) er gaaet i Gang med. 

Sommerens Arbejde paa Marinestationen i Godt
haab har helt staaet i Byggeriets Tegn. Den eksiste
rende Stationsbygning, der stammer fra fØr Krigen, 
var alt for lille til sine nuværende Opgaver. Radio
station, Maskinhus - ja, Hønsehus og Grisesti - er 
blevet bygget i Sommerens LØb, og de værnepligtige 
Haandværkere, der har arbejdet her siden April Maa
ned, har haft en lang Arbejdsdag, tit ogsaa SØndagen 
med, og har ikke haft saa store Muligheder for at 
komme det grønlandske Samfund paa nært Hold som 
de Værnepligtige, der har sejlet med »Maagen« og 
»Ternen«. 

Havkattefangst - og Opbringning af Portugisere. 

Disse to Fartøjer, der af Størrelse og Konstruktion 
nærmest er at ligne ved store NordsØkuttere, har si
den Foraaret, hvor Kommandoet hejstes i Godthaabs 
Skibshavn, besejlet Grønlands Kyst fra Thule i Nord 
til Kap Adelaer paa Østkysten, og Fartøjerne er kendt 
i næsten alle Kolonier og Udsteder. Oplevelserne paa 
disse Ture har været forskelligartede og har spændt 
lige fra Opbringelse af portugisiske Fiskeskonnerter, 
der har fisket indenfor Tremilegrænsen, til Fangst af 
enorme Havkatte - med alle mellemliggende Mulig
heder. 

Det er virkelig lidt udover det sædvanlige at være 
»Basse« paa Ternen« eller »Maagen« - hvis man: da 
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har Evnen til at kunne glæde sig ved Naturens SkØn
hed og har Interesse for det grønlandske Samfund, 
som man faar rig Lejlighed til at studere i alle dets 
Afskygninger. Man faar et tydeligt Indtryk af, hvor 
store og vanskelige Opgaver, Danmark endnu har at 
lØse heroppe. 20.000 Mennesker spredt over et Om
raade, som strækker sig over flere Tusinde Kilometer 
- et Samfund paa Størrelse med en dansk Købstads, 
men anbragt i smaa Klatter i den store Ødemark, 
med ringe og besværlige Kommunikationsmidler, 
langsomme Fartøjer og Hundeslæder. Og dette Sam
fund rummer Individer, der faktisk lever paa Sten
alderstadiet, ligesaavel som der i det findes hØjt ud
viklede og intelligente Mennesker, der vil være i 
Stand til at hævde sig i et hvilket som helst europæisk 
Samfund. Alene dette Forhold kan forklare en Del af 
de Vanskeligheder, som Administrationen af Grøn
land maa medfØre. 

Grønland er fremme i Debatten derhjemme - Ny
hederne herom naar ogsaa frem til os i det hØje Nord. 
Det er godt, at den danske Offentligbeds Øjne aabnes 
for de Problemer, som dominerer her. Alt for ofte 
har man i Danmark forestillet sig Grønland som en 
smilende Polaridyl med glade sælkØdtyggende Grøn-

Underholdning i det frie. Musikanten kunde ikke lide at blive 
fotografe1·et, fordi han spillede falsk. 
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lændere i Skindbukser og med Kongens Billede fra et 
illustreret Blad hængende paa Væggen i Hytten eller 
Huset. Danskerne har været stolte af vor »MØrister-' 
koloni«, og i mange Retninger har vor Kolonisation 
været forbilledlig, Men de· sidste, meget vanskelige 
Aar, før Grønland er bragt helt frem til at være et 
normalt, civiliseret Samfund, staar endnu tilbage. 
Under Krigen oplevede Grønland i Begivenhedernes 
Malstrøm en Udvikling, særlig i teknisk Retning, som 
det nu maa være Danmarks Opgave at »leve op til« 
og lede ind i en god Bane. 

Til »Danse-1\Uk« med mørke, tavse Piger. 

Grønlænderne er meget søde mod os danske Ma
rinesoldater. De aabner gerne deres Hjem far os og 
ser med Glæde Matroskraver, naar der bydes til 
»Danse-Mik«, hvor de mØrkhaarede Piger med Ka
mikker og i fine hjemmesyede Kjoler efter ameri
kansk Mønster svinges til Tonerne af en skrattend.e, 
men hØjt elsket Grammofon eller fra Stueorgelet. 
Dansene er fortrinsvis Polka og Mazurka, men ogsaa 
Vals og Foxtrot er ved at vinde Indpas. Grønlæn
derne danser med en Glæde, der er smittende. De 
gaar op i Dansen, som var det en Sport. 

Samtale med dem fØres desværre kun med Besvær, 
da det i Virkeligheden kun er de af dem, der har væ
ret i Danmark og er uddannet der, som kan beherske 
Dansk. De er meget glade for at høre Nyheder fra 
Danmark og den store Verden, og man mærker, at 
deres Trang til Oplysning er brændende. Kvinderne 
aabner kun nødigt deres Mund, selv om de kan tale 
Dansk; er det end ofte Kvinderne, der som »lejede« 
Arbejdere ved Kolonien underholder Familien, hvor 
Manden i Almindelighed kun kan tjene kummerligt 
ved det primitive Fiskeri, saa er den gammeldags 
Husorden med Manden som den eneraadende Herre 
dog stadig fremherskende - Kvinden har faktisk 
intet at skulle have sagt. Men man lærer dog hurtigt 
de nødvendige Gloser, og Pigerne morer sig konge
ligt, naar man lufter sin gcylnlandske Kunnen. Der 
skal ikke saa mange Sprogkundskaber til, naar man 
vandrer Arm i Arm paa »Krakkemutten«, Klippe
knoldene, hvor Grønlænderne adræt springer om
kring, mens vi mere stivbenede Danske klatrer bag
efter. 

Naturen er meget smuk og virker med sine vilde 
Fjelde og store Vidder overvældende paa os Danske, 
der er vant til at se en Bondegaard bag hvert et 
frodigt Bakkedrag. I den første Tid virker Landets 
Goldhed, hvor alt kun er Klippe, Gnejs og Granit, 
stærkt paa en, men efterhaanden vænnes man til det 
og undrer sig, naar man i Fjordene finder frugtbare 
Engstrøg med rig Vegetation. Kun længes man efter 
nogle gode, gammeldags Træer her, hvor en krybende 
Fjeldbirk betragtes som et Særsyn. 

Et Slaraffenliv om Bord. 

Som Værnepliglig paa Fartøje1:11e fører man en 
spændende og afvekslende Tilværelse med godt Kam
meratskab, selv om Arbejdet nu og da kan være surt 
og anstrengende, og »den kan være haard paa Søen«. 



Saaledes foregaar Dokning af Marinens Fortøjer i Grønland - man hjælper sig paa samme Maade som de gamle Vikinger. 

Men alene det, at man kun er fem Værnepligtige om 
Bord sammen med en Officer, gØr det til noget af en 
Slaraffentilværelse, naar man kommer fra Ekscerser
skole- og Kasernetonen. Man passer sit Arbejde, staar 
til Rors, vasker Dørken eller tilbereder Maden i den 
lille Kabys. Naar man har et ledigt Øjeblik, er det 
svært ikke at være paa Dækket, hvor enestaaende 
Fjeldpanoramaer, store Gletchere eller fantastisk for
mede Isbjerge passerer Revy. Der er næsten altid no
get nyt at se paa. Festligst er det, naar man kommer 
til en ensomt beliggende Boplads eller Udsted, hvor 
saa stort et Skib som Kommandoens beskedne Far
tØjer er et Særsyn. Alle Beboerne - med Børnene 
som Hylekor i Spidsen - er paa Benene. Sldbsradioen 
larmer, og GrØnlænderne i Land vugger i Takt til 
Musiken. Snart sværmer Kajakmænd og Fiskere i 
deres skrØbelige Baade om Skibet og smiler stort og 
saligt, naar man hilser paa dem. Hurtigt bliver de 
dristigere og vover sig om Bord med deres »Købemik«, 
den grønlandske Husflids fine Arbejder i Hvalrostand, 
Sæbesten og Skind. For billige Penge eller Cigaretter 
{Grønlænderne har et stort Tobaksforbrug) kan man 
erhverve sig Kajakker, Konebaade og Skindtasker 
og -sko, som suger MØI til sig, naar man engang kom
mer hjem med dem. 

Til saadanne Steder er det en Fornøjelse at kom
me. Der arrangeres saa saare »Danse-Mik«, hvor Ma
rinesoldaterne er det naturlige Centrum, og der drik
kes lmiak, det hjemmebryggede, tynde ØL - I de 
store Kolonier er man mere forvænte med fremmede, 
her har ogsaa Amerikanerne og deres Textilvarer i 

hØjere Grad sat deres Præg paa Befolkningen. Den 
bliver uvilkaarligt blasert, naar den er vant til den 
amerikanske Coast Guard's store Isbrydere og de 
mange Flyvemaskiner paa Himlen, hvor fØr Krigen 
et gammeldags to-Personers dansk Fly var en stor 
Begivenhed. Men at Grønlændernes Sind hænger ved 
Danmark, er der ingen Tvivl om. Den Amerikanise
ring, man kan finde, er blot af det Ydre, og de ame
rikanske Soldater har kun i Undtagelsestilfælde været 
i BerØring med Befolkningen. 

Amerikanerne har Omnibus i Lejren. 

Flere af de danske Værnepligtige har ogsaa haft 
Lejlighed til at se de forskellige amerikanske Baser, 

Skriv efter 

Gratis Por.send(,-1.!æ:,· 

nrnlNi.nle! 

Ordrllr on•r f.:r. 5tno 

Pr IHHlofri. 

Alle Soldate1· - -
Officerer saavel som menige faar Jlor Rahat 

naar de senderderes Foto-Arbejd, til Danmarks 

eneste Postordreforretning i Fotobranchen. 

Vi er Specialister i Fremkaldelse, Kopiering 

og Forsrorrelse, spec. Forstørrelse efrer Ne

gativer 24X36 mm, 

V•rl Arbejde og Serrice er landskendt! 

FOTO ANSTALTCN A. S. A. 
Postbox 34. Haslev, 
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hvoraf i øvrigt en Del er nedlagte nu. Som oftest lig
ger de gemt i Bunden af dybe Fjorde, hvor der har 
været Mulighed for - omend med store Bekostnin
ger - at anlægge Flyvepladser. Særlig :imponerende 
er Basen »Blue West One« i Skovfjorden ved Juliane
haab i SydgrØnland. Egnen her er, trods Indlands
isens Naboskab, meget frodig, og Faareholdere bor 
rundt om, ligesom der ogsaa paa disse Kanter er et 
beskedent Landbrug med Kvæghold. Det er en for
underlig Oplevelse der dybt i den ret Øde Fjord at 
finde et amerikansk Samfund med over 1000 Solda
ter og al moderne Komfort, et Stykke koncentreret 
Amerika. Den dristigt anlagte Flyveplads og den 
hyppige Summen af Flyvemaskiner dominerer det 
hele. En bred, flot anlagt Vej fØrer gennem Basens 
Barakker, der er lige saa grimme som Soldaterbarak
ker andre Steder i Verden. En Vej er ogsaa et Sær
syn paa Grønland, hvor den 2 Kilometer lange Skibs
havnsvej i Godthaab betragtes som et lille Vidunder. 
Store amerikanske Vogne larmer frem og tilbage mel
lem Barakkerne - ingen bruger Benene, men tager 
den nærmeste Vogn eller Bussen (der gaar hvert 
10. Minut), om man saa blot skal over og besøge en 
Kammerat i Nabobarakken. Er Bebyggelsen langtfra 
forskønnende - udefra, saa er Barakkerne til Gen
gæld vel indrettede og pænt udstyrede. »Amerikansk 
R.Øde Kors« driver et Soldaterhjem, der siger Sparto 
til alt, hvad vi er vant til hjemme. Biograf, Læse
og Opholdsrum med mange Chesterfield'er, Billard, 
Bordtennis, Bibliotek, Tegne- og Skriverum, et Gram
mofonværelse for klassisk og et for moderne Musik. 
Dertil kommer, at Basen har egen Radiofonistation, 
som sender Soldaternes Ønskeprogrammer. Radioer 

Marinens Skibe er altid velkomne i Frederikshaab. 

kværner alle Steder hele Døgnet rundt. Der er inden
dØrs Sportsanlæg, flere Biografer ( der er tre, fire for_ 
skellige Forestillinger hvPr Aftf'n - gratis sP.lvfØlge
lig), drug-store og en Soldaterforening, »P-X«'en kal
det, der bugner af herlige amerikanske Kvalitetsvarer, 
som gør dollarsfattige danske Marinesoldater helt 
gule af Misundelse. Der er stiftet mange gode dansk
amerikanske Soldaterbekendtskaber, og det har været 
interessant paa denne Maade at faa et Indblik i det 
moderne Amerika. 

Det er svært ikke at blive misundelig, naar man 
ser, hvad de i Amerika g.Ør for deres Soldater. Paa 
den anden Side er det næppe en ublandet Fornøjelse 
at være amerikansk Soldat i Grønland, saaledes som 
de skal leve ganske afsondret fra Befolkningen og 
som oftest uden Muligheder for at se andre Klipper 
end dem, de lige akkurat er anbragt op ad. 

Men lever man paa Marinestationen i Godthaab, 
hvor op til 10 Værnepligtige er stuvet sammen i et 
liHe Lukaf, hvor de skal spise, sove og opholde sig i 
Fritiden, hvor Vandet skal hentes langvejs fra, og hvor 
mange af de hjemme saa selvfølgelige Goder er vild 
Luksus - saa kan man godt længes efter at blive 
lidt mere »forkælet« og faa Indtryk af, at man ikke er 
helt afskrevet derhjemmefra. Den langsomme og 
daarlige Postforbindelse gør ogsaa Savnet større. Nu 
(November Maaned) gaar sidste Postskib hjem; saa 
er vi ladt alene tilbage i Vintermørket, hvor kun Tele
grafen kan bringe Bud fra Danmark. Til Maj kommer 
der forhaabentlig Skib og henter os - det skal blive 
godt at komme hjem; mange af det første Aars Værne
pligtige vil saa have tilbragt næsten 12 Maaneder 
heroppe. En lang Tid - ofte fyldt med Savn, men 
for mange af os interessant. og uden Tvivl en af vort 
Livs store Oplevelser. 



SV.tl.LBABD 
Den lille norske Øgruppe Spitzbergen - eller 

Svalbard - er kommet frem i den internationale De
bat. Sovjetrusland har forhandlet med den norske 
Regering om Baser paa Øerne, men SpØrgsmaalet er 
endnu uafklaret. En international Overenskomst for
byder Anvendelse af Øgruppen til krigsmæssige For
maal, men nu har det russiske Telegrambureau Tass 

meddelt, at Nordmænd og Russere allerede for et Par 
Aar siden blev enige om »Nødvendigheden af et fælles 
Forsvar af Svalbard«; og det er dette, der atter· har 
bragt Svalbard frem i det storpolitiske søgelys. 

Vi bringer et Par Billeder fra Longyearbyen, Sval
bards vigtigste Kulmineby. 



Alle 

U. S. A.s 

Generalstabschef 

bliver 

Udenrigsminister 

En af de første Aftener i det nye Aar modtog et 
Par Journalister i Det hvide Hus i Washington en 
sensationel Meddelelse fra Præsident Trumans Sekre
tær: General George Catlett Marshall var udnævnt til 
Udenrigsminister for De forenede Stater. James F. 
Byrnes havde trukket sig tilbage af Helbredshensyn. 

Marshall havde hidtil været den, der fØrte U. S. A.s 
Politik over for Kina ud i Praksis, ligesom General 
MacArthur er det i Japan og General Joseph Mac
Narny i Tyskland. General Eisenhower har som be
kendt været nævnt som Præsidentemne, men Marshall 
er dog forelØbig den første General, der er naaet saa 
langt som til U. S. A.s næsthøjeste Post. 

Marshall blev fØdt i Pennsylvania den 31. December 
1880. Under hans Opvækst havde man ikke Lejlighed 
til at bemærke særlige Evner hos ham, der kunde 
pege mod de betydningsfulde Hverv, der senere blev 
hans. Han var fast besluttet paa at blive Officer, men 
han kunde ikke bestaa Optagelsesprøven til det be
rømte West Point-Militærakademi, og heller ikke pG.a 
Virginia-Instituttet blev han nogen Duks. I 1902 blev 
han SekondlØjtnant i det amerikanske Infanteri, og 
i Praksis varede det ikke længe, f_Ør man bemærkede 
hans fortrinlige militære Evner. 

Under den første Verdenskrig drog han ti] Frankrig 
med Fortroppen af den fØrste Division, som Amerika 
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sendte til Europa. Chefen for de amerikanske Styr
ker i Europa, General John J. Pershing, fik Øje paa 
den dygtige unge Oberst og gjorde ham til sin Adju
tant. Fra 1924 til 1927 gjorde Marshall Tjeneste i 
Tientsin i Kina, og han fik her Lejlighed til at af
sløre en Forhandlingssmidighed, der gjorde ham vel
egnet til diplomatiske Hverv. I September 1939 ud
nævnte Præsident Franklin D. Roosevelt Marshall til 
Generalstabschef, idet han lod ham springe forbi en 
lang Række ældre Kolleger. 

Som Generalstabschef fik Marshall under Krigen 
store Opgaver som Raadgiver for Præsident Roosevelt 
og senere for Præsident Truman. Han ledsagede Roose
velt til Atlanterhavskonferencen med Premierminister 
Winston Churchill. Han var med ved Casablanca-, 
Quebec- og Yalta-Konferencerne, og efter Præsident 
Roosevelts DØd fulgte han Harry Truman til Pots
dam-MØdet med Stalin, Churchill og Att!ee. 

Som Ambassadør i Kina skaffede Marshall U. S. A. 
den dominerende Stilling og forsøgte derefter at 
nærme Kuomintang-Folkene og Kommunisterne til 
hinanden i Haab om at naa en Afslutning paa den 
kinesiske Borgerkrig. Naar dette forelØbig ikke er lyk_ 
kedes, maa det ikke glemmes, at i de sidste 6000 Aar 
har der altid været Uroligheder et eller andet Sted i 
det mægtige Rige. 



Paa V-E-Dagen - den 8. Maj 1945 - talte General l'.farshall og Admiralerne William Leahy og Ernest J. King i Radioen. 
De ses her ved Mikrofonen. 

Ved en Reception i den britiske Ambassade i Washington i 
December 1945 blev General Marshall og Admiral King dekore
ret med »Order of the Bath«. Her veksler de to »Mænd bag 

Sejren« Haandtryk. 

Efter et Nytaarsbesøg i U. S. A. i Januar 1946 vender Marshall 
tilbage til sin Ambassadørvirksomhed i Kina, og paa Flyve
pladsen i Washington tager han Afsked med den kinesiske 

Ambassadør i U. S. A., Dr. Wei Tao-ming. 
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Den moderne Ernæringsfysiologi er 
Grundlaget for Hærens Kostforplejninger 

Samtale med Stabsintendant Tamboe 

om Kalorier, Vitaminer, Gullasch o.m.a. 

En Løjtnant bestræbte sig for at overvaage, at hans 
Mandskab altid blev behandlet saa godt, som man kunde 
forlange, og han var bestandig paa Post for at kunne 
slaa ned paa selv de mindste Uretfærdigheder, der 
maatte overgaa en »Basse«. 

En Dag mødte han to af sine Folk, der kom slæbende 
med en dampende Gryde. Han standsede dem, fik frem
skaffet en Ske, og smagte paa Indholdet. 

Resultatet var, at han omgaaende udstødte saa kraf
tige Udtryk, som de militære Reglementer tillader, og 
han konkluderede i Spørgsmaalet »Kalder I det Suppe?« 

- Nej, svarede »Knuderne« sagtmodigt, vi kalder det 
Opvaskevand . . . Og det var det faktisk! 

D enne Vittighed har netop vandret hele den dan
ske Presse rundt. Men havde den velmenende 

Løjtnant nu Grund til at formode, at han havde 
hældt Suppe fra en dansk, militær Kostforplejning i 
Munden? 

Efter hvad Afdelingschef i Krigsministeriet, Stabs
intendant Tamboe, fortæller »Folk og Værn« paa vor 
Forespørgsel, havde han det ikke. 
-Administrationen af Hærens Kostforplejninger sker 

ved en lokal Kostf01·plejningskommission, siger Stabs
intendanten. Formanden er Kaptajn eller Ritmester; 
en Regnskabsfører og en Afdelingslæge er faste Med
leminer af Kommissionen, og desuden, sidder i Kom
missionen 4 faste eller værneplig~ige Befalingsmænd 
samt 6-8 menige af de Afdelinger, som forplejes ved 
Kostforplejningf::n. Af di µ-ienige Medlemmer af Kom
missionen skal to stadig være til Tjeneste i Kostfor
plejningen, og de menige har ikke blot Ret, men Pligt 
til paå Mandskabets Vegne,ved Kostforplejningskom
missionens MØder at fremsætte eventuelle Klager, 
eller hvad de iØvrigt maatte have paa Hjerte. 

Indtil Efteraaret 1942 havde Kommissionen som 
Rettesnor for Kostens Sammensætning Bestemmel
serne i Krigsministeriets Reglement »Kostforplejning 
i Fredstid«, men efterhaanden som Rationeringen 
gjorde det vanskeligere ogsaa for Kostforplejningerne 
at fremskaffe de fornødne Varer, blev Kosten nogle 
Steder efterhaanden mangelfuld, idet den ikke alene 
blev ensformig, men heller ikke indeholdt det Kvan
tum Kalorier og Vitaminer, som den moderne ernæ
ringsfysiologiske Forskning kræver. 

Forplejningskorpset lod derfor foretage en Undersø
gelse og optog et Samarbejde med Hærens Lægekorps 
og Statens Husholdningsraad med Henblik paa at 
fastsætte maanedlige Kostplaner, der skulde tjene som 
Rettesnor for Kostforplejningskommissionernes Virk
somhed, og fra November 1942 fik Korpset KrigsminL 
steriets Bemyndigelse til denne Nyordnings Gennem
førelse. I Samarbejde med Statens Husholdningsraad 
fik Medlemmerne af Raadet Lejlighed til at blive be
kendt med Forholdene i flere af Hærens Kostforplej
ninger, og med Assistance fra Husholdningsraadet 
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Et Bordhold i fuld Gang med de gule Ærter og Flæsk. 

blev i 1943 afholdt et Instruktionskursus for Koger
sker. Trods den gode Vilje hos Kogerskerne var det 
naturligt, at mange af dem ikke sad inde med et 
saadant Kendskab til moderne Ernæringsfysiologi, at 
de paa fyldestgørende Maade kunde opfylde de Krav, 
der blev stillet til dem ved Tilberedning af Kosten 
efter de nye Kostplaner, og det var her navnlig af 
Vigtighed, at Maden blev tilberedt paa en saadan 
Maade, at Vitaminindholdet ikke blev Ødelagt. Der 
er næppe heller Tvivl om, at selv dette korte Kursus 
havde sin store Betydning for Kostplanernes tilfreds
stillende Gennemførelse. 

Da Hæren i Maj 1945 igen skulde genoptage sit Liv, 
indledede Korpset paany Samarbejde med Sundheds
styrelsen, som lod Statens praktisk-sundhedsmæs
sige Undersøgelser varetage den Del af Samarbejdet, 
der hidtil havde været overdraget Statens Hushold
ningsraad. Som Repræsentanter for Sundhedsstyrel
sen har bl. a. Professor Dr. med. L. S. F1·idericia og 
Overlæge Dr. med. Enk Vhl haft Lejlighed til at 
besigtige forskellige af Hærens Kostforplejninger, 
ligesom der er foretaget Kostundersøgelser ved flere 
Kostforplejninger, bl. a. i Forbindelse med Affæren i 



Høveltelejren, hvor man som bekendt erklærede 
»Sultestrejke«. Der er næppe Tvivl om, at dette Sam
arhP.jrlP. vil blive opretholdt et Stykke Tid endnu, 
dels fordi der stadig er Rationering og Knaphed paa 
visse Varer, og dels fordi man gerne vil naa hen til 
at faa udarbejdet et fast Ko5treglement for Hærens 
Kostforplejninger, inden Kostforplejningskommissi
onerne paany faar deres gamle Frihed tilbage. 

- Men alligevel bringer Pressen jævnligt Læser
breve, hvori der klages over den militære Kost ... 

- Det er rigtigt, men Hæren har i hvert eneste Til
fælde kunnet paavise, at. Klagerne virkelig har været 
ubegrundede. Tag Eksemplet med Siiltestrejken i Hø
velte, som jeg nævnte fØr, Her foretog Statens prak
tisk-sundhedsmæssige Undersøgelser en meget nØje 
Gennemgang af Lejrens Kostforplejning baade i hy
giejnisk og kvalitetsmæssig Henseende, men det var 
ikke muligt at paapege saadanne Forhold, som med 
Rette kunde give Anledning til de Begivenheder, der 
i dette Tilfælde fulgte Kritikken. 

I Øvrigt bragte »Ekstrabladet« den 9. Januar en Ar
tikel om Mandskab, der i 12 Timer maa være paa 
Farten paa »Sultekost«, og det giver mig Anledning 
til at sige, at for saa vidt Afdelingerne sørger for, at 
Mandskabet ved Morgenspisningen faar udleveret den 
TØrkost, som Dagens Ration indeholder, maa det an
ses for udelukket, at en Mand ikke skulde kunne »op
retholde Livet« Dagen igennem, indtil han kommer 
hjem til Middag, idet TØrkostportionen, saavel hvad 
BrØd som Paalæg angaar, maa siges at være endog 
særdeles rigelig. 

- Ofte finder Mandskabet, at de stuvekogte Retter 
præger Kostplanen lovlig stærkt. Er det rigtigt? 

- Det synes jeg· ikke. Se f. Eks. Kostplanen for 
Januar. Der serveres i LØbet af denne Maaned sa.a
danne Retter fem Gange, og det drejer sig om Skibs
labskovs, brun Labskovs, Biksemad, Gullasch og Pluk
fisk. Det er dog ikke saa meget, og for Øvrigt har vi 
slet ikke tilstrækkelige KØdtildelinger til at kunne 
servere mange stuvekogte Retter, da disse indeholder 
ret store KØdmængder. Noget helt andet er, at kræsne 
Soldater ikke er noget ukendt Fænomen, og det hæn
der, at en Soldat har Vanskeligheder med at forstaa 
den næringsmæssige Værdi af Grøntsagssuppe og lig
nende, men jeg tØr garentere for, at hvis en Soldat 
spiser den Mad, der sættes for ham, vil han faa sit 
Behov af Kalorier og Vitaminer dækket fuldt ud. 

Jeg kan ikke undlade at gentage, hvad Krigsmini
steriets Direktør bl. a. fornylig skrev til Redaktionen 
af »Ekstrabladet«: ... »Kostens Ernæringsværdi over
stiger langt ikke blot Behovet hos den haardest ar
bejdende Del af Civilbefolkningen, men vel tillige 
hvad denne Del .af Befolkningen under de nuværende 

vareknappe Forhold og inden for Rationeringens Ram
mer er i Stand til at skaffe.« 

- Det vækker af og til Forundring, at man ved 
LØrdag-SØndags-Orlov kun faar Smørmærker til SØn
dagcn, men ikke til Aftensmaaltidet om Lørdagen ... 

- Det skyldP.s udelukkende praktiske Hensyn, men 
til Gengæld vil enhver Soldat, der Ønsker det, kunne 
faa en Madpakke med til Lørdag ~ten. phan. 

Aftensmaaltid. 
Nedenstaaende Direktiver for Ingredienserne i et Aftensmaal

tid vod Hærens Kostforplejning er klippet af Forplejnings
korpsets Kost.plan for J"anuar 1947. 

6 Skiver Rugbrød a ca. 45 g 
1 Skive Rugsigtebrød a ca. 35 g 
15 g Smør 
20 g Fedt 
25 g Marmelade 
Daglig: 40 g Leverpostej 

50 g Ost 
samt 2 Gange ugentlig 
10 g Paalægspølse 
40 g Salat (fransk el. rnssisk) 
40 g marineret Sild, røget Sild 

eller hakket Sild og Æg 
samt 2 Gange ugentlig 
40 g italiensk Salat 
1 Æg 
100 g raa revne Gulerødder 

tilsat Sukker og Citronsaft 
srm1t 1 Gang ugentlig 
10 g Paalægspølse 

100 g raa revne Gulerødder 
tilsat Sukker og Citronsaft 

40 g tilberedt Torskerogn•) 
eller Sildesalat 

samt 2 Gange ugentlig 
50 g Raakostsalat* .. ) 
20 g Paalægspølse 
1 Stk. Fiskefrikadelle eller 
40 g norsk Salat 

.. ) Tm·skerognen tilberedes paa følgende :Maatle; Ingredien
ser: 35 g Torskerogn og 10 g revne Løg, ~il Theskefuld Eddike, 
Salt og Peber. Rognen koges ca. '/2 Time. Naar den er kold, 
fjernes Hinderne, og Rognen røres sammen med Løg ,og 
Ki-ydderier. 

"*) Lige Dele Gulerødder og Æbler. Gulerødderne renses, 
Æblerne vaskes, Blomst og Kærnehus fjernes, Gulerødder og 
Æbler raspes. Salaten, der vil kunne tilsættes Citronsaft og 
Sukker, bør tilberedes saa kort Tid før Uddelingen som muligt 
og henstaa tildækket, da Vitaminindholdet ellers formindskes 
stærlct. 

Tho eller l\lælk 
1 g The og 
7½ g Sukker eller 
% I Mælk (Kærnemælk eller Sødmælk) 
efter Mandskabets Ønske 

Som Supplement til Aftensmaaltidet serveres daglig 150 g 
kogte Kartofler (varme eller kolde), eller 200 g stuvede Kar
tofler elle1· 200 g Kartoffelsalat. 

Endvidere vil der til Aftensmaaltidet være at servere Rester 
af Dagens Middagsportion (eventuelt opvarmet). 
Rationerne udleveres til et Bordhold - 10-12 Mand - ad 
Gangen. · 

Billedet paa Forsiden viser en 1\Ienig med Rationen til enkelt 
Mands Aftensmaaltid, udvalgt paa en tilfældig Dag i Ugen. l\fan 
bemærker Rødbedeme. hvormed den paagældende Kostforplej
ning giver Anretningen et endnu mere indbydende Præg for 
Soldaterne. 

Iialorier og l'itau1i11e1• 1u.n1. 
Statens praktisk-sundhedsmæssige Undersøgelser har udarbejdet nedenstaaende Oversigt over Næringsindholdet i Kostplanen for 
J"anuar Maaned 1947, sammenlignet med en haardtarbejdende, 16-20,aarig Mands Behov. 

-
rggehvidel Kalorier 

I 
Kalk I Fosfor I Jern I VitamineJ· i internationale Enheder 

g Antal mg mg mg A I B1 I 0 I D 

Behovet for en 
En fast Norm kan 

hnnrdt nrbcj- 100 1000 1100 1500 lfi oa. 6000 cu. 150 600- -1000 
ikke angives, men 

dende Mand 
BehovPt Pr stfJJ•st 

om Vinteren 

Indholdet i den I I I I militære Kost 160 4500 1800 3300 I 24 I 10.000 I 1000 I 1700 I 400 
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den moderne 

Navigatør 

Af Civilingeniør Børge 0. Brix. 

Kort forinden Civilingeniør Børge 0. Brix 
dræbtes ved den store Flyv€katastrofe i Ka
strup d. 26. Januar, modtog tiFolk og Værn«s 
Redaktion denne Artikel. 

RADAR er et af Krigens mange Dæknavne, dannet 
ved Sammentrækning af Radio Detection And 

Ranging. 
Begrebet Radar anvendes internationalt til at be

tegne mange forskellige elektroniske Apparater. Med 
nogle af Apparaterne kan man finde og fØlge visse 
Maal, som for Eksempel Skibe og Flyvemaskiner, 
andre er en Slags primært Fjernsyn, hvor man ret
ter sin »Søger« mod Maalet og straks har et Billede 
af dette for sig. Atter andre Apparater anvendes til 
at bestemme, hvor man befinder sig i Forhold til 
Punkter, hvis Beliggenhed man kender. Radar er saa
ledes et meget omfattende Begreb; bedst illustreres 
dette maaske af,· at der i Amerika blev bygget ca. 
53.000 Anlæg af 64 forskellige Typer under Krigen, 
og af, at et planlagt Værk om de tekniske Forhold 
bliver paa 28 Bind. 

Princippet for Radar er imidlertid ganske simpelt. 
Det er betinget af, at Radiobølger kastes tilbage, naar 
de rammer en Genstand med andre elektriske Egen
skaber end Luft, og af, at man kan maale Tidsfor-
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Roterende 
Søgeantenne paa 
Kontroltaarnet. 

t Søgeindikator og Præcisionsindikator i Kontrolrummet. 

skellen mellem den udsendte Radiob,Ølge, og det til
bagekastede Ekko. 

RndiobØlgcrnc13 Rcflck13ion blev fØr□t pnnvi□t i 1886, 
og det fØrste Forsøg paa at udnytte Refleksionen 
synes at være gjort af en tysk IngeniØr, der i 1904 
fik Patent paa en Metode, hvorved Skibe kunde faa 
Advarsel om Forhindringer og Hjælp til Navigationen. 

Den Opdagelse, der gav Stødet til den nuværende 
Form for Radar, kan fØres tilbage til 1922, da to 
Videnskabsmænd, der udførte Forsøg med Radiofor
bindelse mellem Jorden og en Flyvemaskine, bemær
kede, at Signalerne blev paavirkede af et forbisej
lende Skib. 

Fra det Tidspunkt begyndte den systematiske Forsk
ning, og· i 1935 blev der alene i Amerika bevilget 
100.000 Dollars, udelukkende til Udvikling af Radar. 

Det, der er karakteristisk for Radar i Dag, er, at 
Radiobølgerne udsendes som ganske korte Impulser. 
Ideen til Impulsteknik.ken synes at være opstaaet 
samtidig i Amerika, England, Frankrig, Tyskland og 
muligvis Japan, og alle Steder har Videnskabsmænd 
i Hemmelighed arbejdet paa at forøge Effekten, frem
bringe kortere Impulser og konstruere nye Antenne
systemer. 

Anvendes militært og civilt - i Søfart og i Luftfart. 

Næppe nogen anden teknisk Opfindelse er blevet 
udviklet til saa mange Formaal og i saa stor Skala 
paa samme Tid. 

Det blev overordentlig vanskeligt at indsamle For
søgsresultater og Erfaringer i den allerstørste Hem
melighed, da det var nødvendigt at uddanne et stort 
Personale i Brugen af Radar, samtidig med Udvik
lingen. Men denne foregik i de sidste Aar fØr Kri
gen og i de fØrste Krigsaar saa hurtigt, at der sik
kert kun har været ganske faa Radarspecialister, der 
har haft fuldstændigt Kendskab til alle Anvendelses
mulighederne. 

Under Krigen blev Radar kun benyttet af de for
skellige militære Styrker, men i Begyndelsen af 1945 
begyndte man dog at undersøge, hvilke Muligheder 
Radar frembØd til civilt Brug. 

Mange af de nu kendte Radartyper k.an nemlig bru. 
ges universelt, de egner sig lige godt for Skibsfart og 



Luftfart, for militær og civil Anvendelse, og dette 
Forhold maa sikkert betragtes som en stor Fordel, idet 
det kun ved den universelle Anvendelse bliver ØkP -
nomisk muligt for smaa Lande at udnytte nogle af du 
mest komplicerede Radaranlæg. 

I alle Radaranlæg maa man - som det fremgaar af 
Princippet - anvende Radarsentlert Lil Udsendelse af 
RadiobØlger og Radarmodtagere til Modtagelse af di
rekte eller tilbagekastede Signaler. 

Radarsenderne arbejder alt efter Typen paa vidt 
forskellige BØigelængder, nogle vaa ca. 1600 m, andre 
paa ca. 3 cm. Men medens L<mgbØlgeanlæggene ser 
ret normale ud, ligner de Sendere, der arbejder paa de 
meget korte BØigelængder mere et Stykke Blikken
slagerarbejde end et Radioapparat, idet der i Stedet 
for almindelige Ledninger anvendes firkantede Rør, 

I New Jersey har man med denne dobbelte Antenne udsendt 
Radarsignaler, som blev kastet tilbage af Maanen og derefter 

atter opfanget. 

saakaldte BØigeledere, til Kobling mellem Delene. 
Den af Radarsenderne udsendte Effekt er normalt 
meget stor, og selv i ret smaa Anlæg er der ofte Tale 
om Effekter paa 500 Kilowatt, men Udsendelsen sker 
til Gengæld kun i nogle faa Milliontedele af et Se
kund. 

Radarmodtagerne er normalt mere følsomme end 
almindelige Radiomodtagere, og der er truffet særlige 
Foranstaltninger, saaledes at de kan behandle de korte 
Impulser, ligesom de er gjort saa støjfrie som muligt. 

Radarantennerne er meget forskellige, nogle er gan
ske almindelige Antenner, andre er ejendommeligt 
udseende Apparater, der er konstruerede til at ud
sende Energien i en meget skarp S'.raale. 

Et af de simpleste af de Radaranlæg, der nu an
vendes i stor Udstrækning, er Radarhøjdemaaleren. 
Ved Hjælp af Radarhøjdemaaleren kan man maale 
en Flyvemaskines absolutte HØjde indtil ca. 15.000 m. 
Ved lange Flyvninger over Havet, for Eksempel over 
Atlanterhavet, har dette stor Betydning, da Naviga
tøren ved at sammenligne RadarhØjdemaalerens Ud
visende med den barometriske HØjdemaalers Udvi
sende kan faa saadanne Oplysninger, at han kan 
lægge Ruten, saa Vindforholdene bliver gunstigst 
mulige. 

HØjden aflæses paa RadarhØjdemaaleren paa et 
Katodestraalerør, der er forsynet med en Skala. 

Uden Hensyn til Længde- og Breddegrader ... 

Til Positionsbestemmelse anvendes nu i stor Ud
strækning de to hyperbolske Navigationssystemer Gee 
og Loran. 

Begge Systemer er baseret paa Impulsteknikken. 
Gee-Systemet er udviklet i England, og det anvendes 
til Navigation paa korte Afstande. 

Loransystemet er udviklet i Amerika, det anvendes 
paa store Afstande, og Navnet er en Sammentrækning 
af »Long Range Navigation«. 

I saavel Gee som Loran maaler man den Tidsfor
skel, der er mellem Modtagelsen af to Impulser, der 
samtidigt udsendes fra to Sendere, der er anbragt i 
nogen Afstand fra hinanden. 

Denne Tidsforskel er afhængig af, hvor man befin
der sig i Forhold til de to Sendere; en bestemt Tids
forskel svarer til, at man befinder sig paa en Kurve 
- en Hyperbel - som paa Forhaand kan tegnes ind 
paa et Kort. Maaler man yder li gere Tidsforskellen 
mellem Signaler fra to andre Sendere kan man be
stemme den Kurve, man befinder sig' paa i Forhold 
til disse, og Skæringspunktet mellem de to Kurver 
angiver da Positionen af Flyvemaskinen eller Skibet. 

For at udnytte Systemerne maa man have Tabeller 
der angiver den geografiske Position svarende til for~ 
skellige Sæt af Ti~sforskelle, eller Kort, hvorpaa der 
er trykt Kurver svarende til disse. Paa Kortene kan 
man da meget let - uden at bekymre sig om Længde 
og Bredde - afsætte sin Position, og saaledes holde 
Kontrol med Kursen. Den Nøjagtighed, man kan regne 
med, er overordentlig god; paa en Afstand af ca. 1400 
SØmil fra en Station kan man regne med, at Fejlen er 
mindre end 5 SØmil. 
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Til Trods for at Udviklingen af Loran fØrst blev 
paabegyndt i 1941, er der i Dag oprettet ca. 40 Loran
stationer, medens 10 er under Bygning. Næsten hele 
Stillehavet og det nordlige Atlanterhav er dækket, det 
vil si3e ~a. 60 Millioner Kvadratmiles eller 3/io af hele 
Jordens Overflade. 

Der har været installeret en Del Gee-Stationer i 
Europa, blandt andet har der været en Kæde - »Jyl
landskæden« - i Danmark. Udenfor Europa har der 
kun været nogle faa Stationer i Gang. Flere Kæder, 
blandt andre Jyllandskæden, er igen demonteret. 

Radar sikrer Flyvemaskinens Landing. 

Ingen Flyvning er afsluttet, før Flyvemaskinen staar 
sikkert paa Jorden. I de første Krigsaar var daar ligt 
Vejr en frygtelig Risiko for Flyverne, naar de kom 
tilbage fra en Aktion, og det erklæres officielt, at Ta
bene ved Ulykker under Landing i daarligt Vejr paa 
visse Tider var lige saa store som Tabene ved direkte 
Krigshandlinger. 

Dette Forhold ændredes betydeligt, da det lykkedes 
at konstruere Radar Landings-Kontrol. Ordren til at 
sætte dette Arbejde i Gang blev givet i Maj 1943, og 
allerede den 28. Januar 1944 kunde den fØrste radar
kontrollerede Landing gennemfØres. 

En af de store Fordele ved Radar Landings-Kon
trollen er, at man er i Stand til at hjælpe en Flyve
maskine ned, naar blot en enkelt Modtager er funk
tionsdygtig, og normalt kræves der kun, at Piloten 
har et Radiotelefonanlæg. Der findes saaledes intet 
kompliceret Specialudstyr i Maskinen. 

Systemet bestaar af to Mik.robØlge-Radaranlæg, et 
søgeanlæg og et Præcisionsanlæg. 

Søgeanlægget har en roterende Antenne, der kan 
være anbragt paa Toppen af Kontroltaarnet, og en 
Indikator, der er anbragt i Kontrolrummet. 

Med SØgeanlægget afsøges Omraadet omkring Luft
havnen, og man faar paa Indikatoren, der er et Ka
todestraalerØr, et Billede, der viser Positionen af de 
Flyvemaskiner, der befinder sig i Omraadet samt de 
faste Forhindringer. Blot ved at betragte Indikatoren 
kan man, uanset om det er taaget eller mørkt, »se«, 
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Dette 27.000 t amerikanske Orlogsskib er udstyret med en Radaranti 
ses tydeligt øverst oppe. Desuden er Kanonerne udstyret med speciel! 
Anlæg, der gør det muligt at observere og indstille Sigtet paa FlyveD 

hvorledes Maskinerne flyver, fortælle Flyverne hvil
ken Retning de flyver i, hvor langt de er fra Luft
havnen, oin der er Forhindringer eller Fare for Kol
lision med andre Maskiner og til Slut dirigere dem 
til det Punkt, hvorfra selve Landingen skal begynde. 
Derefter træder Præcisionsanlægget i Virksomhed. 

Præcisionsanlægget kan være indbygget i en Paa
hængsvogn, der anbringes ved den Landingsbane, der 
skal benyttes. 

Der findes to Antennesystemer i Præcisionsanlæg
get; det ene svinger om en lodret Akse, saaledes at 
det afsøger en lille Vinkel til hver Side af Landings
banen, medens det andet Antennesystem svinger op 
og ned om en vandret Akse og saaledes afsøger HØj
den. 

De fra Flyvemaskinen reflekterede Radarsignaler 
opfanges og føres til et Katodestraalerør, saaledes at 
Operatøren kan se, hvor Maskinen befinder sig i For
hold til Landingsretningen, og om dens Højde svarer 
_til Afstanden. Hele Landingen ledes fra Jorden, idet 
Flyveren kun udfører de Ordrer, han faar fra Opera
tøren. 

Dette System kræver naturligvis meget dygtige 
Operatører, og der maa være et ubetinget Tillidsfor
hold mellem Pilot og Operatør. 

Der arbejdes paa at udvikle Systemet, saaledes at 
Operatøren kan lande Maskinerne fra Jorden uden 
Piloternes Medvirken, men det er ikke Tanken at 



lade Radar Landings-Kontrollen afløse de kendte 
Blindlandingssystemer, men derimod at lade dem sup
plere hinanden. 

Om Bord paa Skibe anvPnrlf':r man Rarlaran1æg, der 
svarer til SØgeradaren i Landingsanlæggene. 

Paa Katodestraalerøret kan man da følge andre 
Skibe, Isbjerge og Kystlinier, saaledes at man faar en 
udmærket Hjælp ved Navigation i usigtbart Vejr og 
i Mørke. 

SØgeradar anvendes ogsaa i andre Former til andre 
Formaal. Saaledes kan SØgeradar anvendes til at 
holde Kontrol med al Trafik indenfor en Lufthavns 
Omraade. Flyvelederen kan da direkte »se« om Lan
dingsbanerne er frie, om der er Køretøjer og Land
brugsmaskiner, som eventuelt kan være farlige for 
Flyvemaskiner, der lander, og han kan ogsaa koh
trollere, om Maskinerne følger de anviste Rullebaner. 
Saadanne Anlæg vil dog kun finde Anvendelse paa 
store, stærkt trafikerede Lufthavne. 

En særlig Udgave af SØgeradar anvendes i Flyve
maskiner til at lokalisere og undgaa Uvejrscentre. 
Dette har særlig Betydning i Troperne, hvor Luft
strØmningerne kan være saa voldsomme, at de kan 
rive Maskinerne i Stykker. 

Det »hemmelige Øje«•, der fandt Bombemaalene. 

Ogsaa det under Krigen saa strengt hemmeligholdte 
mystiske »Hemmelige Øje«, eller »Reliefanlæg« er et 
Radaranlæg. Det blev anvendt i »Stedfinderne<< til at 
lokalisere Maalene under de store Bombetogter. Med 
dette Anlæg faar man paa Katodestraaleindikatoren 
tegnet et Billede af det Landskab, man flyver over. 
Dette »Radarbillede« viser Kystlinier, Floder og Byer. 
Der kræves en erfaren Observatør til at tyde alle 
Billedets Detailler, roen allerede fØrste Gang, man ser 

Dette Radar-Apparat, 
som man under Kri
gen benyttede, naar 
Anti-Luftskytset skul
de finindstilles, gaar 
paa Grund af sit »øre
lignende« Udseende un
der Navnet »Mickey 
Mouse«. 

Billedet, kan man faa noget ud af det. Herom vidner 
fØlgende Oplevelse, som Forfatteren havde, da han i 
September Maaned 1946 deltog i en Flyvning over 
Norfolk i Frngfanci: Da Anlægget virker bedst i ret 
stor HØjde, blev Deltagerne fØr Starten udstyret med 
Iltmasker. Maskinen steg derefter til ca. 5000 Meter, 
og Anlægget blev sat i Funktion. Billedet blev nøje 

sammenlignet med Kort over Ruten; The Wash, Flo
derne og Byerne viste sig tydeligt paa Skærmen, roen 
saa kom der noget, der for den uerfarne Observatør 
kun- kunde· tydes som Vand eller Sumplandskab, og 
noget saadant fandtes efter Kartet ikke i det paa
gældende Omraade. Efter Landingen blev der fore
taget en Undersøgelse, og den viste, at der netop var 
opstaaet Oversvømmelser i det Distrikt. 

Anlæg som de her omtalte kan anvendes til Navi
gering, men det giver endnu bedre Resultater, dersom 

man paa Jorden opstiller smaa Radarbaaker. Man la
ller Ua RaU.a1~igualeL Ira Flyvcnm2kincn udlØac et nyt 
Signal fra Radarbaaken (»Racen« = Radarbeacon), 
saaledes at man i Maskinen kommer til at arbejde med 
det langt kraftigere direkte Baakesignal i Stedet for 
det -svage Ekko. Paa Skærmen ser man i dette Til
fælde Lyspletter, der svarer til de forskellige Baa
ker, og man kan direkte aflæse Retning og Afstand 
til disse. Radarbaaker kan ogsaa anvendes til Af
mærkning af hØje Klippetoppe, snævre Sejlrender og 
Forhindringer, og de kan saale,des blive til stor Nytte 
baade for Skibsfart og Luftfart. 

Saavel primær Radar, hvor man arbejder med det 
reflekterede Signal og sekundær Radar, hvor man an
vender »Svarbaaker«, har mange Anvendelser ud over 
de her omtalte, og de vil utvivlsomt finde endnu 
større Anvendelse i Fremtiden. 



FRA. HÆRENS 
ARBEJDSFRONT 
For Tiden ankommer til Danmark Øvelsesmaskiner 
for det kommende Luftvaaben. I Karup staar nu 
en Del Oxfordmaskiner, der skal efterses og pud
ses op, inden Flyveskolen begynder. Marinen har 
modtaget nogle Amfibieplaner til Rednings- og 

Et Kig ind i Oxford
maskinens Førerkabi
ne med de mange 
Instrumenter til Øvel
sesflyvning. 

Ogsaa Maskinernes 
ydre Funktioner ef
tet·ses. Her tages fat 
paa Landingsstellet. 

Inspektionstj eneste. 

En af Marinens nye »Sea-otter«. der er i Stand til at gaa ned saavel paa Land som paa 
Vand. Maskinerne skal hovedsagelig bruges til Rednings- og Inspektionstjeneste, men 
de er anvendelige til mange andre Formaal. Bl. a. er de forsynede med Instrumenter 

til Eftersøgning af U-Bætde. 



I ; 

Paa Karup Flyveplads kan man nu daglig se en Række af de nye 
Maskiner trukket ud til Eftersyn og Opvarmning. 

Hærens Flyvemekanikere gaar i Gang med Undersøgelsen af de 
nyankomne Maskiner. 



Fors,•arsministcren - Fortsat fra Side 4. 

Andre maa overtage Bevogtningen. 
- Vil en eventuel Afgivelse af Styrker til Tyskland 

med.føre, at Mandskab, som blev indkaldt i Foraaret, 
maa holdes længere inde af Hensyn til Flygtninge
bevogtningen? 

- De store Opgaver, som er paalagt Hæren gen
nem Grænsebevogtningen, Afgivelsen af Tropper til 
Bornholm og til Flygtningebevogtningen, har nØd
vendiggjort Indkaldelsen af større Styrker end nor
malt. Hensynet til Arbejdskraften til den civile Pro
duktion bevirker imidlertid, at jeg maa modsætte mig 
Tanken om at forlænge Tjenestetiden ud over de nu
værende 11-12 Maaneder. Men skal der sendes Styrker 
til Tyskland, maa det forudsættes, at Flygtningebe
vogtningen afvikles - naturligvis helst ved Hjemsen
delse af Flygtningene, og ellers derved, at Bevogtnin
gen overtages af andre Organer, som f. Eks. Politiet, 
Vagtværnet eller Statens civile Luftværn. 

» Vi maa tage Danmark med derned ... « 

- Hvor meget ligger for Øjeblikket fast med Hen
syn til en dansk Deltagelse i Besættelsen af Tysk
land? 

- Jeg kan kun sige, at de Resultater, den danske 
Delegation hjembragte fra London, nu er bearbejdet 
i Krigsministeriet, og SpØrgsmaalet er til Behandling 
inden for Regeringen og vil forhaabentlig snart af
sluttes. Det, der i denne Forbindelse volder de største 
Vanskeligheder, er som saa ofte fremhævet Tilstede
værelsen af det store Antal tyske Flygtningen, hvis 
Bevogtning lægger Beslag paa op imod 4000 Mand, 
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hvilket netop er den Styrke, der er Tale om at sende 
til Tyskland. Hertil kommer, at de Økonomiske For
hold og de rent finansielle Udgifter, der er meget. 
betydelige, saafremt Arrangementet gaar i Orden, 
efter min og Regeringens Opfattelse ikke bør belaste 
den Valutagæld, Danmark af andre Grunde har paa
draget sig i Overgangstiden over for Udlandet - og 
navnlig over for England, hvis militære Styrker vi 
netop skal afløse i givet Fald. Hvis imidlertid alle 
disse Forhold kan ordnes paa en for Danmark til
fredsstillende Maade, og hvis Rigsdagen derefter gaar 
ind for en dansk Tysklandsstyrkes Afsendelse, er det 
mig naturligvis meget om at gøre, at de kulturelle 
Forhold ved den danske Besættelsesstyrke bliver saa 
gode som overhovedet muligt. Det er mit Haab, at 
vi billedligt talt maa kunne tage Danmark med der
ned, saaledes at Vilkaarene under de fremmede For
hold bliver lige saa gode som i Danmark. Jeg tænker 
her ikke alene paa selve Levevilkaarene, men ogsaa 
paa Vilkaarene for Beboelse og Uddannelse og Mulig
hederne for, at Maml8kabel kan dygliggj!li:c :iig ved 
Brug af Biblioteker og faa Lejlighed til at hØre Radio, 
læse danske Av.iser m, m. - kort sagt deltage i det 
kulturelle Liv paa ganske samme Maade som dansk 
Ungdom er i Stand til herhjemme. 

Kontakt mellem Hæren og Offentligheden. 

I Efteraaret etableredes Hærens Pressetjeneste 
gennem »Folk og Værn«-Institutionen. Hvad venter 
Ministeren sig af denne Nyoprettelse? 

- Jeg haaber, at den nye Pressetjeneste maa med
virke til at ti~vejebringe et hØjst Ønskeligt Tillidsfor
hold mellem Pressen og Hæren, saaledes at Pressen 
maa faa hui·tige og korrekte Oplysninger om de Ting 
inden for Hæren, der interesserer Offentligheden. Jeg 
har den sikre Forvisning, at hvis dette sker kan man
ge Ting, der skyldes Misforstaaelser eller ~anglende 
Kendskab til Værnenes Forhold, bringes ud af Verden. 
Jeg nærer ingen Illusion om, at dette vil m~dfØre at 
der ikke fra visse Sider vil finde Forsøg paa Mis
tænkeliggørelse af Værnenes Arbejde Sted. En Del 
af Pressen vil sikkert af politiske eller sensations
mæssige Grunde fortsat - uanset Pressetjenestens 
Virksomhed - forsøge at undergrave Værnene og de
res Arbejde. Men det vil jeg ganske se bort fra som et 
særligt Fænomen, idet jeg tror, at største Delen af det 
danske Folk allerede er klar over, hvorfor dette oplØ-
sende og nedbrydende Arbejde udføres. phan. 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ..Mineralvandt 

'T>t gaar aldrig forgæves i 

STATSBANERNES KINO 
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Paa samme Maade som vi herhjemme først med 
Beredskabsstyrken i 1939 kom ind paa en virkelig 
Vinteruddannelse inden for de Rammer, som Hær
loven af 1937 gav os, saaledes har ogsaa Schweiz 
'først efter Krigens Udbrud i September 1939 faaet 
·virkelig rationel Vinteruddannelse med store Styrker. 

Schweiz. hj,111er jo ill ei af Ue !aa Lande, der har 
været saa lykkelig at komme igennem de 5 Krigsaar 
uden Besættelse, og uden at fjendtlige Styrker har 
været paa schweizisk Territorium. Naar dette er Til
:fældet, skyldes det naturligvis mange Aarsager, bl. a. 
af ren geografisk Art, men jeg vil dog tro, at det især 
.skyldes det schweiziske Folks udprægede Friheds
trang og Ønske om fuld politisk og national Frihed. 
Den schweiziske Regering kan da ogsaa se tilbage 
paa en Række kloge Dispositioner, hvor Folket bog
stavelig talt eenstemmigt har staaet bagved og været 
parat til at yde de Ofre, der blev forlangt. 

Et Folk paa Størrelse med det danske mobiliserer 
700.000 Mand, 

Allerede i Efteraaret 1939 blev meget store Styrker, 
ca. 300.000 Mand, indkaldt til en Sikringsstyrke, og 
alt, hvad der kunde k,Øbes af Materiel, Haandvaaben, 
Kanoner, Flyvemaskiner o. s. v., blev indk,Øbt uden 
Hensyn til Udgiften. Til Sammenligning kan anføres, 
at vor Beredskabsstyrke i September 1939 var ca. 
40.000 Mand - den 9. April 1940 6000 Mand plus 6000 
Rekrutter. Schweiz har i hele Krigsperioden ofret 
10 Milliarder Francs paa sit Forsvar, og selvom en 
stor Del af dette Beløb er brugt til selve Hærens 
Opretholdelse, er der dog Milliarder tilbage, der ude
lukkende har været brugt til en materiel Forøgelse 
af Hærens Kampkraft. - Flyvepladser i meget stort 
Antal er bygget, Kampvognsspærringer ved alle Ho
vedveje, ja, bogstaveligt ved alle Veje, der f,Ører til 
andre Lande, er bygget i meget stor Udstrækning. 
Kanonstandpladser er indhugget i Klipper til Beskyt
telse af de foran nævnte Spærringer. Men det er ikke 
gjort med at spærre Indfaldsvejene. Schweiz er et 
Bjergland, hvor Grænseovergangene ofte findes i 2-
3000 Meters H,Øjde og meget ofte paa Steder, hvor 
Sne, Is og Kulde hersker de 9 Maaneder af Aaret. 
Ved Siden af alle de Vanskeligheder, en Videreud
dannelse af en stor Hær altid vil medfØre i et Slette
land, har Schweiz haft Vanskelighederne ved Uddan
nelsen i Bjergene og navnlig Vinteruddannelsen. 

Schweiz er det eneste Land i Verden, der fØr 
Krigen havde en decideret Militshær, ~vorved man 

Grænsevagt. I Baggrunden Matterhorn. 

forstaar en Hær, hvor Hovedparten af Befalingsmæn
dene er i Reserven, og kun et meget ringe Antal 
Officerer, nemlig de saakaldte Instruktionsofficerer, er 
det, vi forstaar ved Linieofficerer. Mandskabets Ud
dannelse er meget kort, ca. 8 Uger, men den Uddan
nelse, man har faaet ved den fØrste Indkaldelse, hol
des -til Gengæld vedlige dels ved aarlig Indkaldelse 
de første 10 Aar med en Indkaldelsestid paa 8-14 
Dage hver Gang, dels ved en obligatorisk Pligt til 
hvert Aar at foretage en ganske bestemt Række Øvel
sesskydninger med Gevær, Maskinpistol og Maskin
gevær. Det er dog ogsaa værd at notere her, at i tre 
Tilfælde, hvor den Øverste Hærmyndighed ansaa 
Faren for en Invasion for overhængende, blev den 
schweiziske Hær mobiliseret med det Resultat, at 
700.000 Mand var under Vaaben. Et ganske eventyr
ligt Tal, naar man betænker, at hele Befolkningen 
Schweiz svarer til Befolkningen i Danmark. 

Den schweiziske Soldat kan tale med om Vagttjeneste. 
Vinteruddannelsen i en schweizisk Bjergdivision 

stille1 naturligvis IØ1st og fremmest Krav om Uddan
nelse i Ski, men desforuden kræves der et indgaa
ende Kendskab til Klatring i Bjergene og til Van
dringer paa Gletchere. Den fulde Udrustning til den 
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Radiostation i Gletscher-Isen. 

Opbrud efter Hvil. 
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schweiziske Soldat i Vintertiden belØber sig til ca~-
52 kg, som Manden skal bære med sig, overalt hvor
han færdes. Til Transport af Fødemidler, Ammuni
tion og i det hele taget Forsyningstjenesten raader
man over kanadiske Slæder, som ogsaa kræver en, 
ganske overordentlig stor Uddannelse for at kunne· 
blive betjent paa rette Maade. Undertegnede har
under et Rekreationsophold i Schweiz været saa hel
dig at bo hos en schweizisk OberstlØjtnant, der ejede• 
Hotel »Kurhaus« i Kandersteg, og som var Komman
dØr for en Bjergbrigade, og hvis SØn var LØjtnant. 
og Kompagnikommandør i samme Brigade. Af de 
smaa Træk, som de to udmærkede Repræsentanter for· 
de schweiziske Officerer har fortalt mig, fremgaar det 
tydeligt, at Tjenesten ved Bjergtropperne er ganske· 
overordentlig anstrengende og i visse Tilfælde bety
delig mere kedsommelig og enerverende end Vagt-
tjeneste i al Almindelighed. Ved en særlig Øvelse fik. 
et Bjergkompagni Ordre til at besætte et Gletcher-
pas mod Italien. Besættelsen skulde vare ca. 5 Uger,. 
og man vildo ingen Forbindelse f;:i:;1 mPri OmvPrc1PnPn 
i det samme Tidsrum, med Undtagelse af den Forbin
delse, man kunde faa pr. TraadlØs. Bjergpasset laal 
i ca. 3000 Meters HØjde, og Begyndelsen blev gjort. 

· ved Bygning af Snehytter. Derefter gik man i Gang: 
med at bygge en veritabel Kaserne i selve Gletcher-· 
isen

1 
der det paagældende Sted havde en Dybde paa: 



:March i Bjergene. 

mere end 200 Meter. I Isen blev der hugget Forbin
<lelsesgange, Opholdsrum, Køkken, Forplejningsrum, 
.Sovestuer o. s. v. til 140 Mand. Inden dette Arbejde 
var færdigt, var de fØrste 3 Uger gaaet, og de næste 
2 Uger maatte man derfor benytte paa almindelig 
Maade, og det viste sig her som saa mange andre 
Steder, at de sidste 14 Dage var betydelig værre, fordi 
man ikke havde det Arbejdspres over sig som i den 
første Tid. Resultatet var, at man paa Slutningen bed 
og snerrede ad hinanden, paa samme Maade som 
man har hØrt det, naar Folk foretager de store Ture 
i Polarisen. 

Et Eksempel - ogsaa for os. 
Naar vi herhjemme i Øjeblikket maaske er hen

faldet til at synes, at der stilles store Krav til vore 
Soldater i Retning af Uddannelse, kan det maaske 
være ganske nyttigt at tænke paa, hvor uendeligt 
vanskeligere og farligere den samme Uddannelse kan 
være i andre Lande, og som et Eksempel til Efter
fØlgelse for smaa Nationer maa det Forsvar, som 
Schweiz har opbygget i KrigspPriorlPn, V:Prc mønster
gyldigt, efter Mottoet: Intet Offer for stort, ingen 
Anstrengelse for voldsom for at bevare Landets Fri
hed og Uafhængighed. 

Fuldt feltmæssig Bjergjæger. 
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7 MAANEDENS LOB 

2 
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q-limt fra Hær og F!aade 

Paa Amalienborg besøger Kongeparret Juleaften 
Gardens Vagthold og uddeler' Julegaver. Hver 
Mand faar en Pose Godter og en Almanak. 

2 Rundt om i Garnisonerne fejrer man Juleaften. 
Her er et Glimt fra Aalborg, hvor Juletræet netop 
tændes. 

3 I Sandholmlejren afholder Livgardens egen Felt
præst Julegudstjeneste inden Rekrutterne rejser 
paa Juleorlov. 

4 Generalkommandoen har i Samarbejde med Ju
stitsministeriets Propagandaudvalg til større 
Færdselssikkerhed startet en Færdselsundervis
ning ved 2. Motorvognskompagni. Undervisnin
gen foregaar ved Hjælp af Planbilleder med Mi
niaturekøretøjer. Paa Billedet ses mellem de Me
nige Overbetjent Lange, Rigspolitiet, der leder 
Undervisningen, og Propagandachef Tage Kyster 
fra Justitsministeriet. 

5 I Maanedens Løb er Soldaterbesøgene i de pri
vate Hjem blevet udvidet paa Folk og Værns 
Initiativ, Her er 3 Værnepligtige, en CBUer, en 
l\:Iariner og en Menig af Hæren paa Besøg hos 
Fru Dir. Brahm i Vanløse. 

6 Aarhus Byraad byder ved en storstilet Under
holdningsaften Garnisonens nye Rekrutter vel
kommen. Her er et Udsnit af den store Forsam
ling i Aarhus Raadhushnl, 



3 
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Fyns Tidende 
Øfurfigsl: og bedst 

~ 
Oplag 1. Halvaa, 19~6 

19.439 Sorø Amtstidende 

Social-Demo~raJen 
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A/s MONTANA 
Mantergaarden . Montergade 19 • Telf. 9246 (8 Ledninger) 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Teltfon 600 og 601 

FABRIKATION - IMPORT -SALG 
REPARATION - AUTOMOBILER 
MOTORCYKLER-RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN f 
KØBENHAVN RANDERS 

AUTO"'.SALG OG SERVICE 

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

AKTIESELSKABET 

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

KABELVÆRK 

TRAADYÆRK 

VALSEVÆRK 

I 





Teaterbilletter 

SAA har vi overstaaet Julen med dens mange Ud
gifter og kan atter faa Penge til en Teaterbillet. 

Der er en Del at vælge imellem. Da dette skrives, har 
vi endnu ikke faaet en. Ordning med Frederiksberg 
Teater og Nørrebros Tea:er, men vi kan tilbyde: 

»Mands Kvinde« af Viih. Moberg. 
Husk, at v1 ogsaa h.i.1 Dllkll~1 Lil ~FolkeLealreb, 

hvor Grethe Holmer og Bjørn Watt Boolsen spiller 
Hovedrollerne i en Dramatisering af Mobergs kendte 
Roman. 

Uichlersalcu 

»Natteherberget« af Maxim Gorki. 
Ruslands store Digter, Maxim Gorki, har her vist 

os et Milieu, som maa gribe alle, der ser Stykket. I 
en for Riddersalens lille Scene storslaaet Ramme vi
ser han os Mennesker »paa Bunden«, som Stykkets 
oprindelige Titel var. Der er ingen egentlig Handling, 
idet S'.ykket er baseret paa psykologiske Betragtnin
ger over en Mængde Menneskeskæbner. Skønt disse 
til Tider fØles raa, kan man dog kun fatte Kærlighed 

overfor dem. Igennem Gorkis Kærlighed til disse 
Skæbner mærker man hans Tro paa, at de alligevel 
indeholder Værdier. 

Blandt den store Skuespillerstab lægger man særligt 
Mærke til Edvin Tiemroth og Clara Østø. 
3 Enaktere af Noei Coward. 

Det ns Teater 

»Vi dansede sammen«. En Mand og en gift Kvinde 
forelsker sig i hinanden under en Dans paa en Ve
r:m<h i S:ctm'lln D0 tror p::rn rlørar, fl1>gm::itii.k1> TropP
maner paa Kærligheden, men den ebber ud og er fuld
stændig forsvundet ved Daggry. 

»Det forbavsede Hjerte« viser os en berømt Læge, 
der bjergtages af sin Kones Skoleveninde. Men Kær
ligheden driver ham til Selvmord. Dog udaander han 
fØrst, da den elskede kommer til hans Leje; men da 
ligger han bevidstløs hen og kalder paa sin »Barba« 
(hans Kone). 

»Hvordan og hvo1·ledes«. Noel Coward giver os et 
Fes:fyrværkeri af Replikker, der farer ud af DobbelL 
sengen, hvori næsten hele Akten udspilles. Det er et 
afblanket Ægtepar, der efter at have gennemtænkt 
alle Udveje til Fremskaffelse af Penge allierer sig 
med en Indbrudstyv. 

Jlnsik skal der til• 
Skal Monty hente Fiduser 

paa Grammofonen, og ind imellem 
holder en venlig Mikrofonstemme 
Mandskabet underrettet om, hvad 

Klokken er slaaet, for at de ikke 
skal glemme Spisetiderne. 

Pengene til Radio, Pladespiller 
og Højttaleranlæg er skaffet til 
Veje dels gennem »Folk og Værn<< 
og dels gennem Overskudet fra 
Mandskabets HaandkØbsudsalg. 

i Aarhus? 
Soldaterne bliver nu vækket 

med Marchmusik i Aarhus. 9. Ar
tilleriafdelings 3. Batteri har i alle 
sine Barakker installeret Højtta
leranlæg, og Batterichefens Kontor 
fungerer som »Studie«, saa at man 
kan »sende« Musik naar som helst. 
I Stedet for et skærende Pift i 
Tilsynshavendes FlØjte, eller et 
rungende »Saa staar vi op - Er 
der nogen, der skal til Lægen?«, 
lyder nu de festligste Marchmelo
dier i Folkenes Øren, naar det er 
Tid at stige ned fra Køjen. Mu
sikken spiller, alt mens Soldaterne 
klæder sig paa og gør klar til Mor
genmaaltidet. Under den tvungne 
Pudsning kØres atter nogle Plader 
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Under Pudsningen stiller man ofte di
rekte ind paa Radioprogrammet, eller 
o:rn,w. spiller man Pladel' med let Mu
sik. Men alligevel vil det næppe - i 
hvert Fald ikke i Tjenestetiden - resul
tere i Situationer. som f. Eks. Tegneren 

her har forestillet sig det. 

»Information<< kommenterer Med
delelsen med fØlgende: 

»Hatten af for den Officer, der 
har taget Initiativet. Montgomery 
har som bekendt Planer i samme 
Retning. Men hvis Landets Øvrige 
MilitærafdeHnger snarest fØlger 
Aarhus-Officerens Eksempel, vil 
der være et Punkt, hvor den dan
ske Hær for en Gangs Skyld er 
kommet først med en Forbedring. 
Tænk, om. General Montgomery 
en skønne Vag sendte en Deputa
tion tU Danmark fo1· at hente Fi
duser.« 
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at der rundt om i Landet, 
hvor Soldater og Orlogsgaster er 
indkvarteret, blev arrangeret en 
Række Foredrag paa selve Kaser
nerne, Lejrene, Skibene o. s. v. 
Det er nemmere for een Fore
dragsholder at naa ud til en af
sides beliggende Lejr, end det er 
at faa Soldaterne fra Lejren ind 
til en By for at hØre Foredrag! 

Af Emner, som jeg tror vil in-
teressere, kan nævnes: 

Musik {Grammofoncauseri). 
Seksuanivets ProbLemer. 
Litteratur (Humoren hos for_ 

skellige Nationer). 
Færdselslære (evt. med Færd-

selsfilm). 
PoHtisk Orientering. 
»Røde Kors«. 
»Red Barnet«. 
»Unesco«, o. s. v. 

Der findes sikkert kvalificerede 
Folk nok, der baade kan og vil 
gavne og fornøje Landets Værne
pligtige med eet eller flere belæ
rende og underholdende Foredrag. 
Paa Kasernerne (Lejrene, Skibe
ne) er der Folk, der kan foretage 
de fornødne Arrangementer. 

Jeg ved, at »Folk og Værn<< har 
baade Foredrag og Film, som be
nyttes flittigt; men det er ikke 
nok. Der drives alt for megen Tid 
bort om Aftenerne, en Tid, der 

kunde udnyttes bedre; bl. a. som 
ovenfor beskrevet. 

Kst. 2488/46, Jensen, 
13. A. A. 3. Et., 

Østerbrogades Kaserne, Kbhvn. 

* 
Vi er fuldkommen enige med 

2488/Jensen, der for sit Indlæg 
modtager det sædvanlige Honorar 
paa 15 Kr. 

I Tilslutning til ovennævnte 
skal vi hermed opfordre »Fritids
udvalgene« til at »finde paa no
get<<, og saa tale med »Folk og 
Værn«-Officeren om Sagen. Saa 
tilkommer det ham, i Samarbejde 
med den stedlige Chef og med 
»Fritidsudvalget«, at arranger-e 
den Ønskede »Aften«. 

Det er en Fejltagelse at tro, at 
alle Aftener skal arrangeres af 
Hovedkontoret i København. Lad 
os slaa fast, at Initiativet ligger i 
Garnisonerne, og at disse ogsaa 
har Midle1· ti1 at m·rangere disse 
Aftener. 

Lad os haabe, at vi til næste 
Nummer faar et stort Udvalg af 
Forslag. Der er ikke noget i Vejen 
for, at der i eet Nummer ·af Bla
det kan optages flere Forslag, der 
alle præmieres. 0 g vil man saa 
spørge, om det overhovedet kan 
nytte, saa vil Redaktionen svare, 
at der allerede nu kan spores Re
sultater af de Indlæg, der frem
kommer i »Jeg ku' tænke mig<<. -
Læs blot under » VED DE?« 

Red. 

SPØRGSMAAL *~* 
0 

OG SVAR 

Hvor mange Penge kan jeg vente 
at faa udleveret ved min Hjem
sendelse? Er det ikke saadan at 
kun et begrænset BelØb bliver 'ud
betalt, eller faar man alt, hvad der 
er godskrevet en? 

Konstabel. 

SVAR: Ved en værnepligtigs Hjem
sendelse udbetales der ham et Belob 
svarende til 25 Øre pr. Dag, han har 
liggr>t inil" nil l)V('J' 180 DAer>, Dog vil 
han ikke ved selve Hjemsendelsen faa 
mere end 50 Kr. Eventuelle oversky
dende Beløb vil blive eftersendt med 
Posten. Onl,el. 

Paa given Foranledning gør 
»Onkel« opmærksom paa, at og
saa civile Medborgere kan stille 
SpØrgsmaal, der har Tilknytning 
til de militære Omraader. Indsen
derens Navn og Adresse vil ikke 
fremkomme i Bladet, saafremt 
Indsenderen ikke Ønsker det. 

Ved. De .... 
- at i sidste Nr. af »Folk og 

Værn<< var der indlØbet en bekla
gelig Trykfejl, idet der i Omtalen 
af Ungdomskammissionens Solda
terarbejdsudvalg under de Økono
miske Forhold var nævnt Hjælp 
efter »Forsvarslovens« Regler. Det 
skal selvfØlgelig være Forsorgslo
vens Regler, og nærmere præcise
r3t efter § 281. 

- at man paa Kasernen i Ran
ders har oprettet en Barber- og 
Frisørsalon i Samarbejde med en 
::if Byens civile Barberer. 

- at man i Næstved omgaas 
med Planer om at oprette en 
»Presse- og Symaskine-Servicesta
tion« paa Kasernen, og 

- at det begge Steder er Gar
nisonskommandanterne, der har 
taget Initiativet dertil. 

- at i December Maaned var der 
fra »Folk og Værn« udlaant 365 
Film, heraf var de 331 udlaant til 
militære Etablissementer. 

- at der rundt omkring i Gar
nisonerne, Skibe m. v. er placeret 
625 Radioapparater paa Samlings
stuerne. 

Carl M. Go :u's 
Sølvvarefabriker A/s 

Fredericia 
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Militærmesterskab Fodbold 
• og i Terrainsport 

FOR HÆREN OG SØV ÆRN:E'l' 

I Tilslutning til sidste Nr.s Ar
tikel skal Redaktionen anføre, at 
selvfØlgelig skal søværnet ogsaa 
deltage i dette Mesterskab. - Man 
kan muligvis arrangere det som 
en Triangelmatch. Som Resultat af U dtagelseskon

kurrencerne i December 1946 blev 
fØlgende udtaget til at repræsen
tere Værnene i det allierede Fæg
temesterskab i Baden-Baden den 
14.-19. Januar: 

Fleuret: 
Orlogskaptajn Saaby, Marinen. 
KaptajnIØjtnant Helms, Marinen. 
Overlæge M. Winge, Marinen. 
KaptajnlØjtn. E. Mønsted, Hæren. 

Kaarde: 
Kaptajn J. Lyng, Hæren. 
Kaptlt. Wylich-Muxoll, Marinen. 
Overoffct. B. Thestrup, Hæren. 
Kvarterm. S. Jacobsen, Marinen. 

Sabel: 
Kaptajn J. Lyng, Hæren. 
KaptajnlØjtn. E. Mønsted, Hæren. 
Overoffct. B. Thestrup, Hæren. 
Kvarterm. S. Jacobsen, Marinen. 

Vedrørende Konkurrencerne i 
Bordtennis og TerrainlØb skal man 
gØre opmærksom paa, at Tilmel
delserne skal ske gennem Vedkom
mendes Afdeling; og det kan ikke 
nytte noget at skrive til »Folk og 
Værn«s Sportsredaktion derom. 

TerrainlØbskonkurrencen afhol
des den 12. April ve,d Hannover. 
Paa dansk Initiativ er Distancen 
nedsat fra 10 til 6 km. Udtagelsen 
sker i Aarhus den 1. Marts og for
mer sig som en Triange1,match 
mellem Sjællandske Division, Jyd
ske Division og søværnet. 

* 

Resultaterne i Baden-Baden 
blev i Holdkonkurrencen: 

Fleuret: 
1. Frankrig, 2. Belgien, 3. Cze

koslcvak.iet. 

Kaarde: 
1. Frankrig, 2. Belgien, 3. Polen. 

Sabel: 
1. Czekoslovakiet, 2. Frankrig, 

3. Holland. 

Ved Holdkonkurrencen blev Na_ 
tionerne fordelt i 2 Puljer a 4 
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Hold ved Lodtrækning (2 Hold til 
Slutpulje), og Danmark var hver 
Gang uheldig at komme i Pulje 
med de stærkeste Hold. Man an
vendte Lodtrækning, da man efter 
den lange Stilstandsperiode inden 
for Fægtesporten ikke kendte Na
tionernes .indbyrdes Styrkeforhold. 

Individuel Konkun·ence. 

Fleuret: 
1. Girouard, Frankrig. 2. Laer

mans, Delgien. 3. Dousset, Frank 
rig. 

Kaarde: 
1. Mollet, Belgien. 2. Giro!, 

Frankrig. 3. Herauld, Frankrig. 

Sabel: 
1. Laermans, Belgien. 2. Stary, 

Czekoslovakiet. 3. J emelka, Czeko_ 
slovakiet. 

Hvor stærke de udenlandske 
Fægtere var, ses bl. a. af at den 
kendte franske Fægter Faure kun 
blev Nr. 8 paa Sabel. Kaptajn 
Lyng, Danmark, gik til Finalen og 
blev Nr. 7 paa Sabel. 

Var det ikke en Opgave for de 
»Delegerede Officerer« ved Divi
sionerne og søværnet i Samarbej
de med deres respektive Myndig
heder at tage Sagen op til Over
vejelse? 

Redaktionen haaber, at der al
lerede i næste Nr. vil være »Nyt« 
i Sagen. 

Da man nu er ved Militærme
sterskaberne, var det saa ikke en 
Ide at foranstalte et Militærme
sterskab i Terrainsport? 

Terrainsporten er jo efterhaan
den indgaaet som et Led i den mi
litære Træning, og det vilde være 
interessant at se, hvilken Afde
ling, der var i Stand til at hjem
føre et saadant Mesterskab. 

Forslag til, hvordan ovennævnte
Ide bedst kan fØres ud i Livet, be
des indsendt til Sportsredaktio
nen, der saa vil stille Forslagene 
til Raadighed for de interesserede 
Myndigheder. 

Ogsaa her er »Folk og Værn<< 
villig til at udsætte en Vandre
pokal. 

Øf~•e,·dagsliv {,aa SKIB OG KASERNE 
Jeg vil tillade mig at indsende 

et Billede, der stammer fra en 
Modtagelse, som Viborg By arran
gerede for 20. Bataillon (indkaldt 
12. Novbr.). 

Modtagelsen formede sig saale
des: Bataillonen opmarcherede paa 
Pladsen foran Viborg Domkirke, 
hvorefter Borgmester E. Lauritsen 
bØd Velkommen og bl. a. udtalte, 
at det var hans Haab, at Solda-

terne maatte befinde sig godt 
Viborg. 

Derpaa var der Gudstjeneste i 
Domkirken og senere fælles Kaf
febord i Viborg-Hallen. 

660/46 Petersen, 
5./9. B. Viborg. 

Maanedens 10-Kr. kommer med 
Posten; men der maa gerne skri
ves lidt mere en anden Gang. 

* 
Da det tilsyneladende synes at 

skorte lidt paa Oplevelser i Gar
nisonerne - i hvert Fald modta
ger »Hverdagsliv« ikke overvæl
dende mange Indlæg - vil Redak
tiomm sta.rfo en F.nqnH?- om et 
Emne, som a 11 e (saavel Militære 
som Civile) synes at interessere 
sig levende for! 



Nu har vi modtaget en lang Række Forslag til 
Navne for den sørgmuntre Soldat. Men da vi skulde 
bestemme os for et af dem, fik vi alligevel Betænke
ligheder. For der var en Masse Opfindsomhed og Per
lehumør at spore i flere af Forslagene, og saa beslut
tede vi simpelthen at overlade dette Arbejde til »Folk 
og Værn««s Læsere! 

Vi har nu udvalgt en Række Navne, og det Navn, 
som faar flest Læserstemmer, bliver han dØbt med. 
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Forslagsstilleren, som dermed vinder, faar de 25 Kr., 
som var udlovet, og blandt dem, der stemmer paa det 
foretrukne Navn trækker vi Lod om en Tikroneseddel. 

Og her er de udvalgte Forslag: 

Jens - Jep - Plys - Pløk - Jeppe - Slumre
Søren - Atom-Vane - Svejk - Tapre Tretten -
Dumpe, 

Hvad forstaar De ved Hærens 
Demokratisering? 

selvfølgelig opfattes som gældende 
baade Søvæmet og Hæren. 

og Menige) til at deltage i En
queten, 

Naar iler i ovenstaaemle staar 
,>Hæren«, er det, fordi det er det 
Udtryk, man normalt hører Mand 
og Mand imellem, men det skal 

Er »Hærens Demokratisering« 
kun et Slagord, eller-? 

F.nhvP.r af os maa have gjort sig 
sine egne Tanker om dette Pro
blem, og Redaktionen opfordrer 
nu a 11 e (Civile, Befalingsmænd 

S e n d o s e t In d 1 æ g, (Af 
Pladshensyn helst ikke over ca. 
400 Oril.) 

Ethvert offentliggjort 
Indlæg honoreres med 10 
Kroner. 
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~ BIKSEMAD 

Lærenem! 

Da det amerikanske Krigsskib 
»Franklin« blev truffet af en ja
pansk Torpedo, ilede »Hiekox« til 
Undsætning for at redde de Over
levende, Nogle af dem var af Il
den spærret inde paa Dækket, og 
andre var røget over Bord eller 
havde været tvunget til at springe 
i, »Hickox« satte derfor en Red
ningsbaad i Vandet, og blandt Be
sætningen her var to ægte Brook
lyn'ere, Dick Lechler og Irving 
Levine. De fik Øje paa en Mand, 
der svømmede rundt i Vandet, og 
de hev en Line ud til ham. 

- Her, raabte de, bind dig fast 
til denne Line, saa skal vi hale dig 
ind, sømand! 

- Jeg er ikke sømand, gurglede 
Manden i Bølgerne, jeg er Marine
Infanterist - jeg har ikke Begreb 
om Knob, 

Og efter en tænksom Pause til
føjede han: 

- Men jeg er hurtig tii at 
lære ..•. . ! 

(All hands.) 

Nu har hun været i Ka1·up igen! 

(Frit efter »Mannskapsavisa«.) 

Sydsjællands Jernforretning 
,'1/ctieselsk;il, 

NÆSTVED 

I 

(Berlingske Aftenavis.) 

Saa var han leveret. 

Kompagnichefens Fyldepen var 
blevet stjaalet, Alle nægtede sig 
skyldige, men Kompagnichefen fik 
en god Ide, kaldte Mandskabet 
sammen og raabte: Kompagni, til 
hØjre ret! 

- Se lige ud! 
- Staar vi nu alle Ret? 
- Javel, Hr. Kaptajn, svarede 

alle. 
- Ogsaa ham, der stjal Fylde

pennen? 
- Javei, Hr. Kaptajn, svarede 

en af Mænnerne, og saa var han 

leveret. 

(Nordsjællands Social-Demokrat). 

Carl Thomasen's Eftf. 
København 

r 

~~~ 
- Javel, Hr. General - det er

mig, der har gjort r!P.t. - Det 
drejede sig om et Væddemaal! 

(Nationaltidende, Søndag.) 

En Ordre er en Ordre. 

Ved en Inspektion af en Militær
lejr i Indien traf den inspicerende 
Officer en gammel Soldat og 
spurgte ham, hvad Arbejde han 
havde at passe. 

- Jeg vogter Oberst Jellicoes 
Ged, svarede Soldaten. 

- Men Oberst Jellicoe dØde jo 
for 25 Aar siden! 

- Ja, det gjorde Geden ogsaa, 

men jeg har ikke faaet nogen Kon

traordre, svarede Soldaten. 

AF EN REKRUTS DAGBOG 

····[:IJ{) 
'.:" ': ·- _;:1,q ?~ 

-- "-·c '-, ':) -- -~tY• 

7J , _ _,, 
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.- P. F. CHRISTENSEN & SØN 
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Her ses Ballonen udefra. Til højre den elek
triske Pumpe, der puster den op, før »Fore
stillingen« begynder. Trykket i Ballonen er 
kun en Atmosfære, og Sikkerhedsventiler 
garanterer, at det ikke overstiger denne 
Grænse. I Midten Slusen, som man maa 

passere igennem. 

":!JJiogra]dJJaflon" hos Søartilleriel 

Marinen indfører en fornøjelig Undervisningsform 

Ved Juletid fik SØartilleriet opstillet en »Biograf~t 
paa Holmen, som man stiller store Forventninger til 
i Form af fortrinlige Uddannelsesresultater. En stor 
Ballon danner »Biografrummet«. Ved Hjælp af et 
Spejlsystem kan man kaste Billeder fra en Film op 
paa Ballonens Hvælving, der fungerer som Himmel. 
Paa Filmene viser man Flyvemaskiner, der dukker op 
i Horisonten og nærmer sig det Orlogsskib, som man 
forestiller sig at være om Bord i. Det er Tonefilm. 
og Motorlarmen stiger med naturlig Hastighed, efter
haanden som Maskinen kommer nær. 

I Rummet sidder ogsaa en »gun«, et Maskingevær 

Skytten i Skudstilling under 
Befalingsmandens 
Vejledning, 

med sædvanlig Sigteanordning. Skytten kan da sigte 
paa Filmbiliedet af Flyvemaskinen, og naar han tager 
Aftræk, markerer et Lys-Kryds paa Ballonvæggen, 
hvor Skuddet vilde have ramt. Samtidig er der knyt
tet Lydeffekter til Maskingeværet, saa at Illusionen 
bliver meget nær det fuldkomne. 

Som bekendt er det paa Grund af Flyvemaskinens 
Hastighed nØdvendigt at sigte et Stykke foran den, 
og dette Stykke Øges, efterhaanden som Afstanden 
mindskes. En gul Plet paa Filmbilledet markerer til 
Stadighed, hvor Sigtet skal rettes, men da der er et 
gult }!'ilter i Kik.kerten, kan Skytten ikke se denne 
Plet. Det kan derimod den Befalingsmand, der leder 
Undervisningen, og Skytten vil derfor under Vejled
ningen faa en god Øvelse i at sigte det rette Sted. 

Dette System har store Fordele. Først og fremmest 
vil det spare en Mængde Ammunition under Øvelses
skydningerne, saa meget, at de 60.000 Kr., som Appa
ratet koster1 hurtigt vil kunne indvindes. Apparaturet 
er opfundet af en engelsk Commander ved Navn Bell, 
og hans Produkt kaldes »PortohP-1.« TJni!P.r KrigPn 
brugte man Portabel paa de store Slagskibe til Ud
dannelse af Mandskabet. Ballonen kunde taale de Ry_ 
stelser, som Skibet kom ud for; og fyldte den forme
get, lukkede man blot Luften ud af den, hvorpaa den 
klappede sammen. Paa Holmen har man bygget et 
Træhus til den. Det er Meningen1 at man her vil ind
rette et »Venteværelse«, hvor Orlogsgasterne kan stu
dere Blade og lign. med Billeder af de forskellige 
Flyvemaskinetyper. Foreløbig har man otte forskellige 
Film med Flyvemaskiner. De dukker frem snart fra 
det ene, snart fra det andet Verdenshjørne af »Ballon
Himlen«. 

Tilskuerne fØlger altid interesseret med, og de lærer 
faktisk lige saa meget som Skytten. I øvrigt er det 
Meningen, at man vil udskifte Maskingeværet med 
en 20 mm Kanon, fordi det er det Vaaben, der af 
Marinen bruges mod Flyverangreb. 
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Kontakt med Befolkningen. 

D et er for Tiden vanskeligt at fremskaffe Film
apparater, O!! samtidig er der en stadig stigende 

Interesse for o.t se og hØrc Nyt. Mange Foreninger 
har trods den gode Vilje vanskeligt ved at imØde
komme denne Interesse, ikke mindst fordi Publikum 
er blevet forvænt af Biograferne og derfor kræver, 
at Arrangementer af kulturel, oplysende og under
visende Art er letforstaaelige og interessante, helst 
med Film-Demonstrationer - og saa vidt muligt 
Tonefilm. 

Her tilbyder »Folk og Værn« sin Assistance. »Folk 
og Værn« er den Institution her i Landet, der for Øje_ 
blikket har det største Antal Tonesmalfilmsapparater. 
Mange Anmodninger fra Foreninger - især militært 
interesserede Foreninger - har givet Anledning til 
en Ordning,· hvorefter man efter Aftale med de Gar
nisoner og Forlægninger, der disponerer over Ap
parater, i enkelte Tilfælde kan faa stillet Apparaterne 
til Foreningernes Disposition. Den stedlige »Folk og 
Værn«-Officer, der her virker som Kommandantens 
Stedfortræder, kan efter Aftale med Operatøren tage 
Stilling til de enkelte Anmodninger. 

Tanken om at hjælpe Foreninger etc. er faktisk 
kommeL ude fra Afdelingerne, idet dii;se hidlil ikke 
har været helt klare over, hvordan man skulde for
holde sig over for eventuelle Henvendelser. 

For at dække Udgifterne ved Slitage, Distribution 
og Forevisning har man været nØdt til over for For
eningerne at fastsætte nogle Priser, der dog er lagt 
i:samme lave Plan som Statens Filmcentrals, som har 
en med »Folk og Værn<< sideløbende Opgave. 

Den stedlige Garnisons »Folk og Værn<<-Officer vil 
altid kunne oplyse, hvilke Film man har til Raadig
hed, til hvilke Priser, og om man kan stille Apparat 
og Operatør til Disposition. 

For at give et Begreb om Filmudlaansvirksom
hedens Vækst kan det oplyses, at »Folk og Værn« for 
ca. et Aar siden kun disponerede over 10 forskellige 
Film, - i Dag nærmer man sig de 200. I Øjeblikket 
vises 4-500 Film pr. Maaned, og medens de tre 
Fjerdedele er for Soldaterne vises den sidste Fjerde
del for Ii'oreninger etc. (hovedsagelig Soldater-, Ma
rine-, Skytte-, Terrænsports- samt Hjemmeværnsfor
eninger). 
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Men Filmene kommer ogsaa videre ud, f. Eks. med 
de store Orlogsskibe, naar disse drager paa Togt til 
Udlandet, og til Marinestationen i Godthaab paa 
Grønland og ved Vaag paa Færøerne, hvor man har 
Tonesmalfilmsapparater, udlaant af »Folk og Værn«. 

IIc1 i Damuink findc1S Tunc::smalfi11msapp111c:1.tc1 til 
Disposition for de militære Afdelinger i følgende 
Byer: Aalborg, Aarhus, ArresØdal ved Frederiks
værk, Aunø pr. Lundby, Esbjerg, Fredericia, Haders
lev, Helsingør, Karup, Kollund, Odense, Randers, 
Rønne, SØgaard ved Aabenraa, SØnderborg, TØnder og 
Viborg. 

For København og Omegns Vedkommende sker 
Henvendelse til »Folk og Værn«s Distributionskontor, 
Generalstok 6, Kastellet (Byen 1385). Fido. 

Instruktør og Fotograf er her ved at tage et »fint« Billede til 
»Folk og Værn«s Strandminefilm, »Miner langs Kysteni, der er 
optaget for Marineministeriet. Filmen gaar som Forfilm til den 
enF,-dske Le~lie Ifow,utl-Film »Opilfill%. En a.nlltm »Folk oµ; 
Værn«-Film - om Terrænsport - gaar sammen med »Familien 
Swedenhielm«. Ligesom »Folk og Værn«-Journalerne giver 
saadanne Kortfilm Publikum et godt Indtryk af Livet i Hær 

og Flaade. 



Grundlagt 1733 
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,,Han er oppe med din Søster igen ••• men der sker ikke noget, 

for han har lige faaet nye Champion Tændrør i Motoren!" 

TÆNDRØR 

~ - det er Gnisten, der gør det! 

> F OL K O G VÆRN c udgives af 

CHAMPION Tændrør betyder 

betryggende Sikkerhed, 

flyvende Start, 

større Fart og bedre Økonomi 

• • • ogsaa for D e m I 

F. B0LOW & CO. 

FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 
Rt'daktører: Kommandørkaptajn G. DE LICHTENBERG og Oberstløjtnant E. J. WIBOLTT (ansvarh,) 
Ro,daktlon og Ekspedition: VESTER VOLDGADE 117. 4. Sal, København V. Palæ 9612. Postgiro 4885. 
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Et Amico Toiletgarniture eller 1.m 

Cigaretæske er en god Gaveide. 

Vi viser Dem her en Haarborste 

med Kroner som Motiv. 

Fa<UJ hos de forende Guldsmede . 

• A. MICHELSEN 
KCiLHOF•OG 0.11:DENS-JUVELER?~ 

I DAG 

som for 75 Aar siden vil De fi.nde 

Jyllands-Posten som den varme For

kæmper for Forsvarstankens Virke

liggørelse. 

Provinsem stønte Dagblad 

Danmarks trediestørste Morgenblad 
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NUMMER2. MARTS1947. 5.AARGANG Abonneme11t kan 
tegnes hos Postvæsenet 

Oberst S. Johpstad-Møller, Chef for 3. Regiment, Viborg. 

Uden at ville fravige det Princip ikke at give Plads 
for Polemik, bringer »Folk og Væm« Uddrag af en 
Artikel, der er fremkommet som Svar paa et Angreb 
i et konservativt Ungdomsblad. - Motiveringen her
for er, at den indeholder almengyldige Betragtninger 
og Oplysninger, som har Interesse for vide Kredse. 

... Lad os gaa lidt ind paa nogle af de Træk i Hæ
rens Liv, som ifØlge Forfatteren særligt er Ungdom
men imod. Der skrives: 

»De værnepligtiges Retsstilling maa slaas fast, den 
militære Anstand indskrænkes og de nugældende Til
taleformer afskaffes.« 

Alle de tre nævnte Ting er selvfølgelig i sig selv 
ligegyldige, men de er nu engang nødvendige - ogsaa 
i amerikanske, engelske og russiske Hære - og des
uden maa man forstaa, at der netop i disse ligger en 
god Portion sandt Demokrati: den belæste, den velta
lende Mand, den belevne Kommis skal ikke paa disse 
Omraader have noget Fortrin for den jævne indeslut
tede Mand; der skal ikke være Plads for overflØdige 
Ord, og der skal heller ikke være Rum for Talemaa
der, der kan røbe Behagesyge, Modvilje eller Respekt
lØshed. 

Forfatteren mener, at den militære Anstand fylder 
Rekrutten med Angst for, at hans Selvstændighed 
skal blive til intet, naar han skal iagttage dens mange 
Ritualer. 

Har Nutidens unge virkelig forstaaet saa lidt af 
Soltla ieropurngelsens Hensig L, at de ikke skulde vide, 
at Formaalet med Eksercits, militær Anstand o. s. v. 

Ungdommen 
Hæren 

Af Johnstad-Møller 

og 

netop er at fremkalde en ureflekteret Lydighed i alle 
de smaa Ting, som ellers i afgørende Øjeblikke vilde 
skabe utilladelig Forvirring? Og hvad skal vi gamle 
Befaiingsmænd sige, som et langt Liv har maattet 
finde os i den militære Anstands saakaldte Ydmygel
ser? Vi har nærmest fØlt det, som det saa rammende 
er udtrykt i den gamle Vittighed, at en militær retter 
sig op for sine overordnede, mens den civile bukker 
for sine. 

* 
Saa er der en Redegørelse for, hvordan Befalings-

manden i et og alt skal være et Forbillede, som de 
menige ser op til, og at der skal være et forkyndende 
Skær over hans Arbejde. Det lyder baade kØnt og 
rigtigt; men netop dette faar mig til at minde Forfat
teren om, at over 90 % af de Befalingsmænd, som har 
deres Arbejde med Rekrutuddannelse, er ganske unge, 
har selv været Rekrutter for 1 eller 2 Aar siden og 
har vel derfor Lov til at regne sig med til den Ung
dom, som vi hører saa meget om er saa fortræffelig; 
de er udtaget som de bedste af Rekrutholdene, og er 
det ganske utvivlsomt ogsaa for langt den overvejende 
Dels Vedkommende, selvom enkelte uheldige Personer 
ved Fejlvurdering kommer med. 

Netop fordi Befalingsmændene er saa unge, selv er 
en :bel af Ungdommen, er det saa forstemmende at 
hØre den megen Kritik imod dem; thi derved dØmmer 
Ungdommen sig selv, svigter sig selv, svigter den store 
Opgave, som er stillet den, nemlig at yde et afgørende 
Bidrag til de danske Værns Genrejsning. Ved at vise 
Mangel paa Loyalitet og Forstaaelse overfor de unge 
Befalingsmænd, dØmmer Ungdommen jo netop sig 
selv; thi er der Grund til at tro, at den vil være mere 
loyal overfor de ældre? Vi har netop for Tiden en 
Bestand af unge Befalingsmænd, Korporaler og Se
kondløjtnanter, som er udgaaet fra det første Rekrut
hold efter Kapitulationen, nemlig Sommerholdet 1945; 
i dette Hold var der mange frivillige Soldater, der 
efter den triste Besættelse og i Haabet om en ny Tid 
Ønskede at yde noget for deres Land; der var mange 
Frihedskæmpere imellem, og ikke mindst blandt disse 
l>idste blev Befalingsmandseleverne udtaget, og sær-
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ligt mange af dem meldte sig frivilligt. Et mere lo
vende Hold Befalingsmandselever har Hæren vist 
aldrig set, og efter et Kendskab paa m1 i;nart. et Aar 
til mere end hundrede af dem, tør jeg sige, at de unge 
Befalingsmænd ikke har skuffet de store Forventnin
ger, der blev stillet til dem; jeg tvivler om, at et til
svarende godt Hold med samme Idealisme og Offer
vHje, samme Frisind og Frejdighed kan præsteres i 
de følgende Aargange og Hold. Og saa er de dog ikke 
gode nok til at falde i Ungdommens Smag. For det 
er vel ikke Ungdommen, der er ved at blive forkælet? 
Den har jo »vist, at den har forstaaet de vesterlandske 
Begreber om Frihed og Ret<<, som Forfatteren ud
trykker det. Frihed og Ret er hverken vesterlandske 
eller østerlandske Begreber; de kan kun forstaas paa 
een Maade; og fordi Pligttroskab var en Dyd, der var 
i særlig hØj Kurs i det gamle Prøjsen, er det ikke idag 
prøjsisk eller nazistisk at gøre sin Pligt og helst lidt 
mere. 

* 
Hærens Demokratisering, som der tales og skrives 

saa meget om, kan ikke bringes videre frem gennem 
en Rekrutering af de unge Befalingsmænd paa bredere 
Aar; de kommer jo direkte fra Geleddet. Men vil man 
fastholde, at der ikke kan slaas af paa Hærens Disci
plin og Træning, saa er der kun een Vej til yderligere 
Demokratisering i Form af en friere Tone og et mere 
kammeratligt Forhold mellem Mandskab og Befalings
mænd; og denne Vej skal betrædes, ogsaa af de me
nige, baade derved, at de mere villigt og naturligt 
fØjer sig ind under Tjenestens Vilkaar, og ved at de 
kommer til Erkendelse af, at PligtfØlelse, Offervilje, 
Forstaaelse af et Ansvar, NØjsomhed, Orden og Vel
opdragenhed ikke er Dyder, som Hæren Ønsker at 
paatvinge dem, men som Hæren skal have Lov til at 

-regne med, at Ungdommen har anerkendt som Dyder 
inden MØdet som Rekrutter. 

• Det er godt, at Ungdommen er kritisk; derved skul
de den være beskyttet mod at blive indfanget af 
Ideologier, som ikke hØrer hjemme paa vore Bredde
grader; men den maa ogsaa være kritisk overfor sig 
selv. Naar jeg har dristet mig til at efterlyse en større 
Udbredelse af de forannævnte Dyder, saa er det 
fordi, jeg raader over et meget stort Materiale i mit 
Regiments Straffe_ og Disciplinarbøger, der klart viser 
Berettigelsen deraf. Det er forstaaeligt, at Besættel
sesaarenes LØshed i saa mange Forhold kan spores 
i Ungdomsopdragelsen og i hele vort Folks Moral; 
derfor maa vi tilgive de unge Tingenes Tilstand; men 
vi er i Hæren direkte forpligtet til at yde vort Bidrag 
til en Ændring heri, og vi er berettiget til at vente og 
forlange, at Ungdommen forstaar dette. Som vore 
Hjælpere i dette Arbejde udtager vi de bedste blandt 
de værnepligtige. Er det saa urimeligt at kræve, 
at Ungdommen skal vise Loyalitet baade overfor Hæ
rens Opdragelse og over for deres egne unge Kam
merater, selv om de udstyres med et Gradstegn? 

Endelig skriver Forfatteren: >>Nnnr de unge frivilligt 
gik ind i Kampen under Besættelsen, kan det ikke 
være rigtigt, at Tvang sko.I vccre nødvendig i Dag, 
hvor vi er frie«. Det kan vist ikke være Meningen, 
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at man skal tage den Sætning alt for bogstaveligt; 
mon ikke der kunde være Grund til at sige, at fordi 
et betydeligt Antal unge gik ind i Frihedskampen og 
aer udførte et modigt og godt Arbejde, derfor er ikke 
alle unge i de efter Befrielsen kommende Aargange 
berettiget til at betragte sig som Helte. Det er smukt 
og tiltalende, at det danske Folk i alle Aldersklasser 
stedse har Ønsket at fremhæve særligt Ungdommens 
Indsats i Befrielseskampen; men dette maa ikke føre 
til en misforstaaet Selvretfærdighed i Ungdommen 
som saadan; thi dels er det ikke bevist, at de unge 
1 denne Kamp har ytleL me1e eller lidt mere end de 
ældre Aargange, og Procenten af Landssvigere var 
sikkert heller ik:ke specielt lille blandt de unge. Jeg 
skal herom udtale mig med Varsomhed; men tør dog 
nævne, at jeg under Modstandskampen var anbragt 
paa en Plads, hvorfra jeg havde god Anledning til at 
se og bedØmme Med.kæmpernes Alder og Kvalifika
tioner; de unge - hvorved jeg her vil forstaa yngre 
end og i Sessionsalderen, altsaa 20-22 Aar og derunder 
- var ikke i Overtal; og fra 1 Aars Ophold i danske 
og tyske Fængsler og Lejre kan jeg sige, at Fangerne 
var jævnt fordelt paa alle Aldersklasser helt op i 
Halvfjerdserne. Helt nØjagtigt kan jeg nævne, at 
af mit nordjydske Regiments Personel, Befalingsmænd 
og Mandskab, faste og værnepligtige, tjenstgørende 
og hjemsendte, satte 17 Livet til i Kamp, ved Hen
rettelser eller ved Pinsler og NØd i tyske Koncentra
tionslejre; af disse 17 var de 13 Befalingsmænd, de 4 
menige. Og selv om en Del af disse Befalingsmænd 
var unge, saa kan de dog ikke efter Forfatterens hele 
Fremstilling tages til Indtægt for den Del af Ung
dommen, paa hvis Vegne han taler. 

Nej, Ungdommen er ikke god nok, er det lige saa 
lidt som vi andre er det, og ingen af os bliver bedre, 
hvis vi ikke begynder med at anerkende vore egne 
Fejl og forsøger paa at rette dem. 

* 
Det har altid været baade billigt og taknemmeligt 

at rakke ned paa Hæren og dens Arbejde, og Ved 
Hæren har man altid, ret direkte, forstaaet Befalings
mændene. Det var rart, om det kunde gaa op for i 
hvert Fald forsvarsvenlige Kredse, at Hæren er og 
bliver nØjagtigt saa meget eller saa lidt, som Folket 
vil gøre den til; og for Befalingsmændenes Skyld skal 
Danmark ikke holde nogen Hær. Det Befalingsmands
korps, der har oplevet 9. April 1945 med, og som ved 
alle disse Lejligheder ganske overvejende har gjort 
sin Pligt, ja for Flertallets Vedkommende meget mere 
end det i Frihedskampen, og som hver Gang har maat
tet bide usaglig Kritik og ofte Haan i sig og set andre 
lØbe af med en ofte let tjent Hæder, - det Be
falingsmandskorps, som nu paa Bristepunktet af sine 
Kræfter søger at tilfredsstille Krav, der siden Kapitu
lationen er 4 Gange saa store, som dets Størrelse er 
beregnet til, kan vel omsider miste Troen paa, at 
Danmark fortjener paa lige Fod med de andre frie 
Nationer at have en Hær, og komme til samme Er
kendelse som Forfatteren, naar han skriver: »at Hæ
ren vist alligc•vPl ikkP hØrPr hjemme hos os«. 

Nu er Danmark et frit Land; men Heltetiden er for
bi. Nu bØr ogsaa de store Ords Tid være forbi, og 
Arbejdstiden være inde. 



Da. U-/ja..adene 

U nder Hitlerregimet blev Wilhelmshafen 
berømt som tysk Flaadebase og især som 

U-Baads-Station. Ved Kapitulationen var det 
i Wilhelmshafen, Englænderne modtog de ty
ske U-Baade, der kom hjem fra Togterne for 
at overgive sig. Nu er Wilhelm.shafen atter 
bragt paa Bane, idet der er overvejende Sand
synlighed for, at en eventuel dansk Tysklands
brigade vil , blive stationeret paa denne Egn. 

Paa Billederne ses nogle Situationer fra Eng
lændernes l\fodtagelse af de tyske U-Baade i 
Maj 1945. 

Alle Vegne 
fra ..• 

Blandt Ruinerne paa Wilhelmshafen's 
Kaj instruerer den tyske Orlogskaptajn 
Bleichrodt sit 1\Iandskab om Kapitula
tionsbetingelserne. En tysktalende en
gelsk Officer sidder hos Bleichrodt for 
at kontrollere hans Ord. 

. ~,~>"'~~' ,,.:,· ), :,,;r; 

Det tyske Mandskab i Løb hen for at høre, hvad Bleichrodt har at ,fortælle 

Engelske Marine-Infanterister afventer Tyskerne, der er U-Baad efter U-Baad lægger ind. De tyske Drenge ser interesseret til 
ved at gaa til Kaj i Wilhelmshafen. paa Kajen, 



Den engelske Kongefamilies Sørejse til Sydafrika 

Kong George og Dronning Elizabeth spadserer paa »Vanguard«s 
Dæk sammen med deres Døtre, Prinsesserne Elizabeth og Mar
garet under Togtet til Sydafrika.. Skibets Adm.iralssaloner var 
lndrettet til Ophold for de kongelige Personer. Afrejsen 
foregik fra. Portsmouth, hvorfra. vi bringer et Par Billeder 
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Iaant fra »The Illustrated London News« og »The Sphere«. 
Herunder: Fra »Vanguard«s Kommandobro vinker den konge
lige Familie til de Sf',luterende Krigsskibe ved Udsejlingen fra. 
Portsmouth's Krigshavn, Langs Rælingen paa »Vanguard«s 
Forsttwn staar de engelske Orlogsgaster opstillet. 



Den kongelige Familie ~-raar om Bord 

paa II. lU. S. »Vanguard«. Skibets Offi~ 

cerer og Mandskab staar opstillet, og de 

kongelige modtages af »Vanguard«s Chef, 

Admiral Sir Geoffrey Layton. 

43 



Hotel Kurl 
i Schweiz. 

Servil tysk Hotelbetjening * Engelsk 

Af Kaptajn Tage Hansen 

og amerikansk Færdselspropaganda ~ De Allierede fik Glæde af Hitlers 
Betonveje )f. Nattesøvnen ødelagt af Jordskælv lf-

En forbløffende Hotelvært 

Efter utallige Henvendelser paa Kontorer, Banker 
og Gesandtskaber er det endelig lykkedes. En Efter
middag starter vi fra København »bound« for Schweiz. 
I Lommen har man Pas, engelsk »permission« til at 
kØre gennem Tyskland, en ekstraordinær Tilladelse 
til at overnatte i engelsk-amerikanske Transithoteller 
paa Vejen og sidst, men ikke mindst, 2 dejlige Check
hefter, hver lydende paa 25 Gallons god engelsk og 
amerikansk Benzin. I Vognen er der ekstra Gummi, 
laant af gode Venner, Værktøj for alle Eventualiteters 
Skyld og en, Kuffert forsynet med de nødvendige 
Madvarer til Turen gennem Tysklarid. Bag paa Vog
nen er der anbragt et særligt Stativ, hvorpaa der kan 
medfØres 3 »Jerry canns«, saaledes at Benzinbehold
ningen ved Grænseoverskridelsen beløber sig til 120 
Liter. Det skulde under de bedste Forhold være til
strækkeligt til Turen, saaledes at Checkhefterne kun 
behøver at være en Reserve. 

Vore Papirer er i Orden; de engelske Anbefalinger 
gør Grænsekontrollen baade paa dansk og engelsk 
Side til en Leg, der er overstaaet i LØbet af 4-5 
Minutter, og B.M.W.en spinder hyggeligt ad Lande
vejen gennem Slesvig mod vort fØrste Maal: Ham
burg. 

Flensborg er næsten sig selv, - lige Nord for Byen 
ligger en ret stor Skov, og her faar man de fØrste 
Indtryk af Livet i Tyskland efter Kapitulationen. Folk 
med Trilleb.øre, Barnevogne, Trækvogne, ja, kort sagt 
alt, hvad der kan rulle paa Hjul, er travlt beskæf
tigede med at kØre tørre Grene og Kviste hjem. Det 
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er Angsten for Kulden, der faar alle til efter bedste 
Evne at skaffe sig Brændsel. Men forøvrigt er det jo 
ikke noget ukendt; ogsaa fØr Krigen hentede fattige 
Folk Optændingsbrænde i Skoven. Nu er Begrebet 
))fattige Folk<< blot vokset i utrolig Grad. 

Gennem Flensborg videre mod Slesvig over Hede
strækninger velkendte fra vor egen Krigshistorie. 
Efter Kiel naar vi Neumiinster, hvor et stort Bom
bardement har Ødelagt hele Jernbaneterrænet og en 
Del store Fabrikker i dets umiddelbare Nærhed. 

Gold Flake-Cigaretter i Ruinbyen Hamburg 
Hamburg. Gade efter Gade i Ruiner, saa pludselig 

et stort Stykke, hvor Husene tilsyneladende er ube
skadigede, saa igen lange Strækninger, hvor kun Mur_ 
brokker fØlger Hovedvejen ind gennem Byen. Ved 
Alsteren er dog en Række store Bygninger, fuldstæn
dig uskadte, der imellem Hotel Strelth, hvor vi over
natter. Elskværdighed og Hjælpsomhed fra det en
gelske Kontrolpersonale og lidt for udpræget Servili
tet fra den tyske Betjening, hvad enten det er paa 
Værelserne eller i Restauranten. Her er ikke Tale 
om Rationering eller Rationeringskort, man faar Bil
letter til Morgenmad, Eftermiddagste og Aftensmad, 
og Maaltiderne er tilstrækkelige, uden at man paa 
nogen Maade kan tale om Extravagance. Det eneste 
Sted, hvor man har Indtryk af, at der er, om ikke 
Overflod saa dog tilstrækkeligt, er i Baren, hvor 
enhver Englænder med Respekt for sig selv gaar 
ned og tager en drink fØr lunch og fØr dinner. Alt 



her er billigt, idet det er beregnet paa engelske Offi
cerer, som tjenstligt passerer Hamburg mellem de 
forskellige Stationer i Europa. Vi nyder godt af de 
samme Bekvemmeligheder og de samme Fordele som 
Englænderne; om det saa er Cigaretrationen, saa faar 
vi den. 10 Gold Flake pro persona pr. Dag. Dejligt. 

Næste Dag starter vi for Frankfurt, godt og vel 
500 km. I det store og hele er der ingen væsentlig 
Forskel paa de tyske Hovedveje fØr Krigen og nu. 
Paa Rutens fØrste Del fra Hamburg kører vi paa 
Autobanen mod Bremen, som i de fØrste 20 km fra 
Hamburg er spærret for al Trafik paa den sydlige 
Banehalvdel, og hvor det er forbudt at holde stille. 
Denne sydlige Halvdel er eet kæmpemæssigt Ben
zindepot. Kilometer efter Kilometer ::;taar »Jerry 
canns« i Stabler som Murværk bygget af Benzindunke. 
Der er Vagter, som ikke ser ud til at være morsom
me, hvis man overtræder Forbudet mod at gøre Op
hold. I det hele taget er det engelske Politi aldrig 
morsomt. Det er strengt korrekt og meget hjælpsomt, 
saa længe man ikke begaar nogen Forseelse, men er 
fuldkommen uden Følelse for Nation og Stand, hvis 
man overtræder de Forskrifter, som paa meget tyde
lig og klar Maade angives Trafikanterne. 

Ganske morsomt er det at se Forskellen paa den 
engelske og den amerikanske Propaganda for fornuf
tig og hensynsfuld Kørsel. I den engelske Zone mø
des man af en stor Tavle med nøjagtige Hastig
hedsbegrænsninger for de forskellige Køretøjstyper. 
Et Par Hundrede Meter længere fremme endnu et 
stort Skilt, hvor man bliver gjort opmærksom paa, 
at Militærpolitiet kontrollerer denne Vej og endelig 
200 Meter længere fremme atter et stort Skilt hvor
paa der med alenhØje Bogstaver staar: »De er'blevet 
advaret«. - I den amerikanske Zone starter man blot 
med de manende Ord: »Døden er saa permanent, kør 
hensynsfuldt«. 

Naar man kØrer gennem det tyske Landskab har 
man intet Indtryk af, at Krigen har raset for mindre 
end et Aar siden. Kun i den sydlige Del træffer man 
Spor af Gadekampe i de smaa Landsbyer man kom
mer igennem. Men hvis man tror at V ~jene i Øje
blikket ligger Øde hen, saa bliver hian meget hurtigt 
belært om noget andet. Den ene Militærkonvoj efter 
den anden passerer En, og Gang paa Gang maa man 
mØjsommeligt overhale en Lastvognskonvoj paa 30-
40 Lastvogne, hver paa en Vægt omkring 15 Tons og 
~ed en Hastighed af ca. 60 km i Timen. Det tager 
Tid at overhale en saadan Kolonne fordi man maa 
være parat til at smutte ind i Gel~ddet, naar mod
gaaende Færdsel nØdvendiggØr det. Men hvor man 
glæder sig over at se disse »drivers<< behandle deres 
KØretØjerl Der e_r ikke noget med, at de fØler sig 
fornærmede, fordi man prøver paa at overhale tvært
imod, Manden, der sidder ved Siden af Føre~en ( de 
engels~e Lastvogne er næsten alle hØjrestyrede), stik
ker altid en Haand ud og vinker, naar han synes, at 
de_r er ~hane~ for Overhaling; og disse store KØre
tØJer holder sig eksemplarisk i hØjre Side uden Hen
syn ~il Vejbanens Kvalitet. Det er derfor ikke nød
vendigt at tude den foranværende ind til Siden fØr 
Overhalingen. Man giver eet Signal og behøver deJ 
efter kun at afvente, at Føreren giver Tegn til, a. 
Pladsen foran ham er fri for Overhalingen. 

En KØ paa 1 km 
I Hannover faar vi fyldt op med Benzin ved en af 

Englænde~es store Benzinstationer. 20 Vogne kan 
fylde Benzm paa ad Gangen, og man paastaar, at 
man. har_ væ~et oppe paa en Udlevering paa over 
1 M1ll. Liter 1 LØbet af Døgnet. Her holder Køretøjer 
i lange Rækker og ven~er paa Benzin, og man synes, 
at det maa vare en Evighed, naar man rykker ind i 
Kolonnen 1 km fra Benzintanken og selvfØlgelig tager 
det lang Tid, nemlig 1 Time; ~en i Betragtning af 
Forh?ldene er det dog forblØffende hurtigt. Saa snart 
Benzinen er fyldt paa, maa man væk; der er daar-

Gennem Ruinbyen 
Hamburg, 

ligt Tid til, at Dækslet bliver. sat paa Benzintanken, 
fØr man kommer fri af Pumpestationen. - Alting; 
foregaar med tysk Arbejdskraft med Undtagelse af 
selve Stationens Overledelse, der hØrer til den engel
ske Hær. 

Fra Hannover til Nordheim er Vejen ræd_selsfuld. · 
Slnghullcr, 15 20 cm dybe og % Meter i DfamPtPr 
fylder Vejen i næsten 100 km's Længde og man ei: 
lykkelig over, at B.M.W.en er saa fremr'agende godt 
affjedret. Vi kommer da ogsaa igennem alle Hullerne 
uden Skade hverken paa Vogn eller os selv. I Nord
}:t.eim ruller vi ind paa Autobanen, som herfra rører 
direkte til Frankfurt. 

Nu maa vi holde Ørerne stive for at fØlge den lille 
s?rte T~vle »N 3«, der nu er vor Ledestjerne. Snart 
viser Pilen skraat til venstre, snart helt til venstre 
saa til hØfre, saa igen 2 Gange til venstre, og mar{ 
har Indtryk af, at man kØrer i en Cirkel og har fuld
stændig mistet Orienteringen, da man endelig kom
mer ud af Byen og op ad den mest modbydelige Vej 
paa hele Turen. Ved Foden af Vejen staar der et Skilt, 
hvorpaa der er skrevet paa Tysk og Engelsk: »Hvis 
Deres Bremser ikke er i første Klasses Orden saa 
lad være med at kØre op paa Autobanen her; og 
Skiltet er ikke sat uden Aarsag. Opkørslen ha; en 
Hældning, som kan skønnes at være 25-30 pCt. daar
lig Vej, fyldt med Huller og overstrØet med lØs~ Sten 
men det generer os ikke. Vi kØrer stille op i først~ 
Gear uden paa nogen Maade at naa Grænsen for 
Motorens Ydeevne. Efter 10 Minutters Kørsel er vi 
igen inde paa Autobanen og sætter Farten op mod 
Frankfurt. Autobanen er dejlig naar man har travlt 
og dØdkedelig, naar man kØr~r for sin Fornøjelse: 
Det er vel nok det Minde, der længst vil blive beva
ret om Hitlertiden i Tyskland, og det vil vare mange, 
~ange Aar, fØr et lige saa gigantisk Arbejde sættes 
i Gang paa en enkelt Mands Ordre. Som Tekniker 
kan man ikke lade være med at beundre IngeniØr 
Todt, som er Autobanens Fader og den der har Æren 
for, at man bogstavelig talt kan kØr~ med 80 km's 
Fa~t og_ lade Vognen passe. sig selv i alle Kurver og 
Svmg, idet Banens Hældmng overalt er bygget til 
Hastigheden, der ligger omkring de 80-90 km. 

Auto-banerne markerede Bombemaalene 
Autobanen er forblØffende lidt beskadiget, idet Ty

skerne kun paa de Steder, hvor Banen som ved Min
den fØres over en Slugt ved Hjælp af en Bro har 
kunnet sprænge Autobanen i Luften. Det er e'ndda 
kun, h1:or Slugterne er dybe, at det har haft nogen 
Betydnmg, eller at det har standset de Allieredes 
militære Styrker. Alle de store OverfØringer hvor 
almindelige Veje er fØrt hen over Autobane~ som 
Broer udfØrt i Beton, er bogstaveligt uden Undtagelse 
sprængt af_ Tyskerne under. deres Tilbagetog fra Vest, 
men selv: dis~e kæmpemæs~age Betonklodser var ingen 
større Hmdrmg for de Allierede. Med mægtige Staal-



Fra det danske Modtagekommando's Tysklandstur, hvor de mange engelske Vogne holdt parat paa en Autostrada. 

plove monteret paa de sværeste Kampvogne har Eng
lænderne og Amerikanerne bogstaveligt fejet Auto
banen ren for Staaldragere og Betonklodser fra de 
nedstyrtede OverfØringer. Det eneste Resultat, Ty
skerne har opnaaet, har været, at al den tværgaaende 
Trafik som fortrinsvis benyttes af Tyskerne selv, er 
stands~t, medens den langgaaende Trafik stadig uhin
dret foregaar paa Autobanen. 

Tyskland selv fik vel heller ikke den store Nytte 
af disse Betonbaand, som man havde forventet, for 
Autobanen er bygget for en Hær i Angreb, og de 
gode Tyskere havde sikkert aldrig tænkt sig Mulig
heden af, at andre skulde kæmpe i Tyskland, eller at 
»die Luftwaffe« skulde blive saa underlegent, at det 
ikke kunde holde fjendtlige Flyvere borte fra Tysk
land. Begge disse to Forudsætninger viste sig at være 
forkerte med det sørgelige Resultat for Tyskerne, at 
Autobanen de sidste 2 Aar af Krigen kun kunde 
bruges af enkelte Køretøjer om Dagen og Kolonner 
om Natten, naar det ikke var maane- eller stjerne
klart. Men ikke nok hermed. Disse Betonbaand var 
de bedste Ledelinier for de Allieredes natlige Bombe
angreb, Ledelinier, der selv i det daarligste Vejr kunde 
ses fra meget stor HØjde, og som bedre end noget 
andet gav Flyverne Orientering under deres natlige 
Togter. Man maa haabe for Tyskland, at det i Freds
tids Brug af Autobanerne maa faa noget mere Nytte 
ud af disse kæmpemæssige Arbejder, end det har vist 
sig at være Tilfældet under Krigen, hvor deres Byg
ning i hØj Grad har været et tveægget Sværd, som 
tilsyneladende har været til størst Nytte for Fjenden. 

Frankfurt er som Hamburg bombet i svær Grad, 
d. v. s. at ca. 50 pCt. af Beboelseshusene er ubrugelige, 
og at de fleste store Fabriksvirksomheder er Ødelagte. 
D.Bt er dog ganske karakteristisk, at den største Kon
cern, I. G. Farben, hvis kæmpemæssige Fabrll:- 1igge1; 
lige uden for Frankfurt, er noget nær ubeskadiget. V1 
bliver indkvarteret i det tidligere velkendte Hotel 
» Vier Jahrzeiten«, som i Øjeblikket, hvad Indretning 
angaar, ikke svarer til sit tidligere Renomme. Hotellet 
har været ramt af en Bombefuldtræffer og er kun 
nØdtØrftigt bygget op igen. Alle Vandrør, elektriske 
Ledninger o. s. v. er anbragt uden paa Murene i alle 
Værelserne, Elevatoren er ude af Drift, og Væggene 
er uden Tapeter, men Sengene er gode, Sengetøjet er 
amerikansk, og vi sover som Sten. 

Et Stykke Syd for Frankfurt kører vi ind i den 
franske Zone, og samtidig kommer vi ind i et Ter
ræn, hvor der har foregaaet Kampe mellem Fransk
mændene og Tyskerne. Her findes ikke en Landsby 
og bogstaveligt talt ikke et Hus, uden at det har 
Mærke af Gadekampe; Geværprojektiler har slaaet 
Sten og Kalkpuds af overalt, og navnlig er Gade
hjørnerne stærkt molesterede. Men paa ~arkerne 
udfolder det daglige Liv sig, og man arbeJder med 
Jorden som man har gjort altid. Heste er et ukendt 
Begreb', overalt bruger man Stude eller ganske almin
delige Køer som Trækkraft. 
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Schweiz - det typiske Turistland. 

LØrdag Eftermiddag den samme Dag naar vi den 
schweiziske Grænse, Grænsen til det Land, som har 
været mindst berørt af Krigen, og hvor det daglige 
Liv foregaar omtrent som normalt. Toldkontrollen er 
uhyre elskværdig paa alle Maader, bl. a. oplyser de 
os om, ganske en passant, hvad man maa have med 
ud af Landet af Bomuldsvarer, Fødevarer, Tobak o::;v. 
Alt, hvad der findes af ekstra Tilbehør paa Automo
bilet, bliver derimod skrevet op, og det skal der be
tales Told af, hvis det ikke er med, naar vi kommer 
tilbage. Forinden vi forlader de elskværdige Toldere, 
har min Kone fa.aet den første Present i Form af 2 
Chokolademærker, hvilket vi selvfØlgelig ikke er kede 
af, eftersom Schweiz' Chokolade er den bedste i Ver
den. Tobak derimod er intet Problem for Schweize
ren, Alt, hvad man kan ønske sig i engelske og ame
rikanske Cigaretter, Shagtobak og jævnt gode Ciga
rer, kan faas til billige Priser, hvilket vil sige fra 
5-12 Øre for Cigaretter og .1 Kr. og opefter for 50 g 
god, engelsk Shag. 

Da vi har tilbagelagt de faa Kilometer fra Grænsen 
til Basel, falder vi lige ind i Byen. Det er med bange 
Anelser, vi gaar ind i det fØrste Hotel, vi kan finde, 
og spØrger om Værelse. Alt er selvfØlgelig optaget, 
men takket være det lille Mærke »Danmark« paa 
vore Skuldre og med taknemmelige Tanker til vore 
danske Landsmænd, der fører Fiskebilerne fra Dan
mark til Schweiz, lykkedes det i Løbet af 1h Time at 
skaffe os et Værelse, udelukkende fordi disse Lande
vejens farende Svende var saa velanskrevne, at HoteL 
lets Vært, Husets Frue og en af Døtrene ofrede ca. 
1h Time paa at skaffe os et Logi. 

En Eftermiddag tog vi til Bern, hvor man paasfaar, 
at man aldrig kan gaa uden Paraply, og de tre Dage, 
vort Ophold varede, var ingen Undtagelse fra Reglen. 
Lad mig sige med det samme, at Vejene i Schweiz 
er pragtfulde. Vel er det ikke Autostradaer, men det 
er Veje, hvor det er en Fryd at kØre, og hvor Natu
ren er saa skØn1 at den ikke kan beskrives, men _maa 
ses. 

Saa snart vi er uden for Basel, er der ingen Mangel 
paa Hotelplads, man kan altid fa~ Værelse, ~ige~yl
dig hvor man Ønsker det, og Pnserne er rnnehge. 
Som Turist har man et særligt Privilegium, hvad 
angaar Rationeringskort, idet man faar en Ration, der 
modsvarer ca. det dobbelte af den normale Schweizers 
Ration. Her mærker man straks, at Schweiz er et 
Turistland. Benzinen er selvfØlgelig fri, men det er 
det eneste, der forekommer en at være dyrt, nemlig 
ca. 75 Øre pr. Liter, hertil kommer den kedelige Ting, 
at den indeholder ca. 30 % Træsprit, hvilket medfører, 
at ens Karburator maa indstilles igen, for at man 
kan faa en nogenlunde ordentlig Kørsel. 

Der er dog alligevel meget, der minder om de 5 
Aars Krig, selvom Schweiz ikke direkte har været 
berørt. Blot nogle ganske faa Tal. Schweiz har ofret 
10 Milliarder Schweizer Franc paa dets Forsvar i 



Krigsperioden. Der er bygget utallige Tankspærrin
ger paa alle strategisk vigtige V eje, der er hugget 
Skytsstandpladser for Kanoner i Klipperne, hvor de 
vigtige Bjergpas, som fØrer til andre Landes Grænser, 
findes. Flyvepladser er anlagt i Hundredvis paa vær
difuld Jord, og sidst men ikke mindst har 300-500.000 
Mand været indkaldt permanent under hele Kri
gen. I enkelte Perioder, hvor Faren var overhæn
gende, har der været foretaget Mobiliseringer, hvor
ved den væbnede Styrke blev bragt op til 700.000 
Mand, et fantastisk Tal, naar man erindrer, at 
Schweiz' Indbyggertal er af samme Størrelse som 
Danmarks.~ ._.•.:-~:~..,. 

Vort Hovedmaal var en lille By Sierre i Rhone
dalen, hvor vi vidste, at det varmeste Klima fandtes 
i hele Schweiz. Vi boede i Sierre i 14 Dage, tog Ud
flugter ad forskellige Bjergveje, nogle meget smalle, 
.andre ganske fredelige at kØre paa, men det kender 
jo enhver, der tidligere har foretaget Ture i Schweiz, 
at de Veje, hvor Postbilerne har Fortrinsret til Bjerg
siden, uden Hensyn til om det er den normale Højre
sidekØrsel eller ikke, undertiden giver et vist Spæn
dingsmoment, idet man jo altid kommer til at hænge 
paa den yderste Kant, naar man skal passere en af 
disse store Postbiler. Stigningerne bliver man aldrig 
overrasket af i Schweiz, fordi ethvert nogenlunde an
tageligt Automobilkort meget nøje angiver Stigning 
i Procent hele Vejen ved Hjælp af g;ansk.e i;maa og 
meget letfattelige Tegn. Man ved altsaa, at skal man 
til f. Eks. »Montana Fermala« (er det ikke et dejligt 
Navn?), saa er den største Stigning 25 %, saa gælder 
det om at have i Erindring, hvor meget ens Vogn 
kan taale at stige i de forskellige Gear, for der er 
vel ikke noget mere modbydeligt, end naar man har 
skiftet ned i det laveste Gear og hvert Øjeblik har 
Fornemmelsen af, at nu om lidt gaar Motoren helt i 
Staa, hvis man ikke skifter ned til det næste Gear, 
som altsaa ikke er der. 

Da Parfumeflaskerne blev væltet, 
Men selv Slangen i Paradiset mangler ikke paa 

dette af Naturen.saa begunstigede Sted. Næsten dag
lig hændte det, soqime Tider under Spisning og somme 
Tider naar man gik paa Gaden, at Jorden rystede lidt, 
saaledes som vi kender det, naar en tung Lastvogn 
kØrer forbi, og det havde da heller. ikke gjort større 

Indtryk paa os; men Natten fØr Kristi Himmelfarts
dag, Kl. 1,30, kom der en veritabel Jordrystelse, en 
voldsom Buldren, og hele Huset rystede, saa man 
havde Fornemmelsen, at Sengen blev skubbet fra 
Væggen. Det hele varede 2 Sekunder. Fornemmelsen 
var modbydelig, maaske mest ved Tanken om, at de 
4 Etager, der laa ovenover vort Værelse, evt. kunde 
ryste ned over os. Efter nogen Tids Drøftelse faldt 
vi dog begge i søvn for igen at vaagne lidt over Kl. 
fem ved en endnu voldsommere og mere langvarig 
Rystelse. Store Stykker af Loftet faldt ned paa Gul
vet med et Brag, Flasker paa Toiletbordet væltede 
rundt mellem hinanden, og vore Senge, der stod helt 
op ad Væggen, blev skubbet 20-25 cm ind i Stuen. 
Larmen ved Rystelsen v.ar saa voldsom, at det var 
umuligt. al raabe hinanden op paa ¼ Meters Afstand. 
Saa var der igen pludselig Stilhed med den mærke
lige Fornemmelse, at det hvert Øjeblik kunde bryde 
]Øs igen. Min Kone stod op, tog en Kimono paa og 
skyndte sig ned pa.a Gaden, hvor der allerede færde
des en Mængde Mennesker. Det var et sørgeligt Syn 
at se Hotellet baade udvendig og indvendig. De 
tykke Mure var revnede fra Skorstenen og helt ned 
til Kælderen, og i alle Værelser og Gange laa der 
Kalkstøv og Murbrokker fra Dele af Lofterne, der 
var faldet ned under Rystelsen. Det varede ikke 
længe, fØr min Kone kom tilbage og sagde: »Jeg tror, 
vi skul pakke vort TØj og ac at -komme ud, for dor 
kommer en Rystelse til«. Jeg forsøgte at tage Situa
tionen fra den gemytlige Side og sagde: »Hvornaar 
kommer den næste Rystelse?« »Den kommer Kl. '1«, 
sagde hun. Da Kl. var 7, havde hun pakket alt, men 
Rystelsen kom fØrst Kl. 8, og den var til Gengæld 
ikke saa voldsom som nogen af de to foregaaende. Til 
den sidste Rystelse nøjedes jeg med at bemærke: »Naa, 
den har som alt andet 1 Times Forsinkelse«. 

Da Hovedformaalet med vor Rejse var Ro og atter 
Ro, syntes vi, at Tiden var inde til at vende Sierre 
Ryggen trods al dens Solskin og Skønhed, men for 
ikke helt at miste Ansigt opsatte vi dog Afrejsen til 
efter Frokost. Det havde en vis Betydning, for vi var 
de sidste af Hotellets Gæster, der forlod Hotellet. 

Næste Dags Formiddag studerede vi Schweizerkor
tet igen og blev enige om at prøve Kandersteg for at 
se, hvorledes Naturen var paa de Kanter, og efter 
Frokost kørte vi en ualmindelig smuk Tur gennem 

den sydlige Del af Kanton 
Freiburg ned til den vest
lige Ende af Tunersee, hvor 
vi drejede fra op imod Kan
dersteg, der ligger i ca. 1800 
Meters Højde. -

Ved Indkørslen til Dalen, 
hvor Byen Kandersteg lig
ger, stoppede vi op for at 
eraadfØre os med vor Ho
telplan for at finde ud af, 
hvor vi bedst og billigst 
kunde indkvartere os. Til 
venstre for os laa et stort 
og smukt Hotel »Kurhaus«, 
men det saa dyrt ud med 
det flotte Navn. Medens vi 
saaledes sad og saa paa alle 
de mange Navne, kom en 
pæn ældre Herre hen til 
os og spurgte paa engelsk, 
om der var noget, han 
kunde være os behjælpelig 
med. Vi sagde, som sandt 
var, at vi prøvede paa at 
finde et Sted, hvor der var 
hyggeligt og ikke altfor 
dyrt. Ja, der var det Hotel 
og det Hotel, som er gan
ske udmærkede, og der var 
gode, men selvfØlgelig i en 
anden Klasse. Imedens hav-

Det danske Mod lagekommando gø1•' Holtll ved et af de ame1ill.ansk.e Adva1selssll.ilte paa en tysk 
Autostrada. Fortsættes Side 60 
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Fregatterne set fra Agterenden i Bergens Havn. I Baggrunden de norske Fjelde. 

DANSKE. FREGATTER 
PAA TOGT 

Redaktør Jørgen Max Jørgensen, Pressens Radioavis, deltog i de to Fregatter 
»Holger Danske« og »Niels Ebbesen«s Togter til Norge og Portugal. Under Turen 
optog Red. Jørgensen Lydplad:er fra de danske Orlogsgasters Liv ombord. Her for
tæller han om sine Indtryk fra Togtet. 

V i skal slet ikke snakke om Turen til Færøerne, 
hvor Fregatterne »Holger Danske« og »Niels 

Ebbesen« holdt Jul og Nytaar. Det var en haard Prøve 
baade for Skibene og Mandskabet, og den Del af Rej
sen er vist tilstrækkelig karakteriseret gennem en Be
mærkning fra en af Eleverne, da vi laa i Nordsøen 
for hjemgaaende og var i Tvivl om, hvorvidt vi kunde 
komme ind paa Grund af Is. Han sagde; »Jeg kan 
være med til alting bare ikke Færøerne een Gang til, 
saa vil jeg hellere staa af og svømme i Land«. 

To Fregatter med omkring 75 Mathelever i hver og 
Resten af den godt halvandet Hundrede Mand store 
Besætning bestaaende af V æmepligtige og fast Mand
skab - en hel Maaned ved Færøerne i det ækleste 
Vejr, man kan tænke sig med utilstrækkelige Kaj
forhold, ingen Læ paa Ankerpladserne og saa hele 
Tiden Blæsevejr, af og til stigende mod Orkan med 
Vindstyrke 11. Det var lidt drØjt, roen efter den sure 
Svie og en hel Del Søsyge var Bergen den store Op
levelse. 

Nordmændene modtog de danske Marineskibe med 
al den Hjertelighed og Gæstfrihed, der kan trives i 
en rigtig SØfartsstad. Der blev arrangeret Fester og 
Udflugter, og Hjerteligheden gav sig endda Udslag i, 
at vore Søgutter blev standset paa Gaden af vildt 
fremmede Mennesker, der uden videre inviteretj.e dem 
i Biografen, paa Restaurant eller til Fest i Hjemmene. 
Det var kort sagt som Skolegruppens Chef, Kom
mandørkaptajn Kaalund udtrykte det, et Besøg, der 
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knyttede nye og uløselige Baand mellem de to Bro
derfolk. 

Og saa skal det forØvrigt siges, at al den Virak, der 
bliver Danske til Del i Norge formedelst de beskedne 
Gavepakker - Danskepakkerne - som vi i sin Tid 
sendte op til vore sultne Brødre, virkelig er af en 
saadan Karakter, at man som Dansker bliver flov 
over det. 

Formaalet med Skolegruppens Togt var naturligvis 
fØrst og fremmest at uddanne Mathelever, men ved 
Siden af havde Fregatterne repræsentative Pligter at 
varetage. I Norge blev den Side af Sagen klaret for
trinligt. Bladene bragte Billeder og lange Artikler om 
det danske Flaadebesøg, og den norske Rikskring
kasting havde Udsendelse derfra. 

Tirsdag den 14. Januar stod Skolegruppen ud af 
Bergens Havn, og efter en pragtfuld indenskærs Sej
lads laa vi pludselig midt i Nordsøen, der ikke viste 
sig fra sin allermest elskværdige Side. Saa meget 
desto smukkere var det at vaagne op en Solskins
morgen Syd for Dovers Klipper og at opleve Biskayen 
i nogenlunde pænt Humør. Der rullede nogle svære 
Dønninger ind fra Atlanterhavet, saa Skibet slingrede 
efter bedste Evne, roen samtidig opdagede vi ligesom 
tilfældigt, at det var blevet Foraar. 

Vandets Temperatur var, allerede inden vi rundede· 
Kap Finisterre, hØj nok til at bade i, hvis man havde 
haft Lyst, og trods Blæsten kunde man staa paa 
Broen i bar Figur - kort sagt en hel anden· Snak end 
vi kendte fra Nordsøen. 



Ud for Indsejlingen til Tajo-Floden skiltes Skibene. 
Medens »Niels Ebbesen« under Kommando af Kom
mandørkaptajn Topsøe-Jensen fortsatte til den dansk
byggede Havn Setubal, stod »Holger Danske« i de 
tidlige Morgentimer inci moci Lissabon, paSSfffPciP ciet 
skønne Estoril med Cintras Bjergknude i Baggrunden 
og oplevede Portugals Hovedstad som et sydlandsk 
Eventyr med skinnende hvide og gule Bygninger i 
fremmedartet Stil, malerisk grupperet op ad Bjerg
siderne og med straalende Solskin over den portugi
siske » Vinter«, der besnærende mindede os om Dan
marks Maj eller Juni. 

Reklame for Danmark - og for Portugal. 

Hvor skal man begynde Fortællingen om Portugal? 
Alle, der deltog i de seks uforglemmelige Dage, vil 
give mig Ret i, at det næsten er en haablØs Opgave 
paa faa Linier at give en Skildring, som bare tilnær
melsesvis dækker over det Væld af Indtryk, som blev 
de danske SØgutter til Del. 

- Først Sceneriet i de smaa og stejle Gader i Lis
sabons fattige Kvarterer, hvor Armoden talte sit tyde
lige Sprog gennem de fattige Pjalter, der malerisk, 
men ikke opløftende var hængt til Tørre mellem Hu
sene. Her lØb de smaa barfodede, mørke Portugiser
kvinder med clere:J Byrder paa Hovedet, Kurve med 
gule Appelsiner eller rØdlige karpelignende Fisk, 
skrydende Æsler med Paksadel slæbte Kurve med 
Bananer og Grøntsager, farverige Kærrer paa to 
Hjul trukket af Muldyr rumlede af Sted, og ind imel
lem slyngede elegante Luksusbiler og smaa ivrige 
Taxaer sig med en Fart, som havde de en vis Mand 
i Hælene. Bilkørselen var et Kapitel for sig, alle kørte 
som Lyn og Torden, venstre om Sporvognene og hØjre 
om Sporvognene, med smaa Sving og store Sving, som 
det nu kunde passe, og med ophØjet Foragt for den 
gaaende Trafik. Ustandselig tudende og hvert Øjeblik 
med hvinende Bremser rasede Trafikken igennem 
Lissabon, der trods dette tilsyneladende Virvar viste 
sig at have utrolig faa Færdselsulykker. 

Længere opad mod Byens Centrum straalede Ho
vedstaden i al sin sydlandske Værdighed. For bi Par
lamentsbygningen med sin kridhvide Terrasse naaede 
man Avenida de Liberdade med fire Rækker LØv
træer1 grønne Plæner, Blomsterbede og to Rækker 
viftende Palmer. Her omkring flokkes Palæerne og 
de store Villaer1 og her knejser de kridhvide Mindes
mærker for Revolutionen og Portugals Store. 

I disse straalende Omgivelser blandede de danske 
Orlogsgaster sig mellem Befolkningen, og der synes 
efter Besøget at have været almindelig ForblØffelse 
over den eksemplariske OpfØrsel de danske Gutter 
lagde for Dagen. Ikke i eet Tilfælde var der VrØvl 
med Politiet eller andre Autoriteter. Eleverne besøgte 
Kammerater paa Marineskolen. Blev modtaget hos 
den danske Gesandt i dennes smukke Bolig paa Ave
nida Praia da Vitoria. Kørte paa Udflugt til Cintra 
med det 800 Aar gamle mauriske Slot. Der var store 
Modtagelser ombord af portugisiske Venner og Au
toriteter og af den danske Koloni. Fregatten præste
rede det usandsynlige med. at beværte op til halvandet 
Hundrede Mennesker ad Gangen. Men det blev klaret 
i straalende Humør. Det var den danske Koloni, der 
havde arrangeret Modtagelse og Underholdning for 
Mandskab og Officerer i Land. 

Men Opgaven var ikke .alene at holde Fest1 se,lv om 
alle Døgnets Timer næsten maatte tages ind for at 
overkomme det hele. Der var repræsentative Pligter, 
særlig for Chefen og Officererne, og der var lagt op 
til en betydelig Kampagne i Portugal for danske For
hold. Det blev lØst paa bedste Maade. Ikke alene lyk
kedes det at arrangere dansk Udsendelse i den portu
gisiske Radio, men den portugisiske Presse blev for
synet med Materiale og bragte lange Artikler om 
danske Forhold og Billeder af Flaadebesøget. Inden 
Starten var der indtalt en Grammofonplade paa por
tugisisk1 og det imponerede synligt de portugisiske 

Journalister, da vi paa denne Maade kunde holde Tale. 
for dem paa deres eget Sprog. 

...,., . 
Barnedaab i Officersmessen. 

Een af de Ting, som virkelig gjorde Indtryk, og som 
fortjener en Omtale helt for sig selv, var Barnedaa
ben ombord i l)Holger Danske«. Et Medlem af den 
danske Koloni1 IngeniØr Widen fra F. L. sm1tn og 
Co. var nogen Tid fØr vort Besøg blevet Fader, og 
Fru Widen vilde gerne have Drengen - det var nem
lig en Dreng - dØbt paa dansk Territorium. Nu lod 
det sig gøre. Ægteparret blev indbudt til at holde 
Barnedaab ombord paa »Holger Danske«, og en en
gelsk Præst blev indbudt til at foretage den højtide
lige Handling. Der er vist ingen Grund til at lægge 
SkjuI paa, at da Barnet blev dØbt i Chefens Salon 
med den omvendte Skibsklokke som Døbefont og un
der Udfoldelse af et meget smukt Ritual, blinkede 
der noget vaadt i Øjnene hos nogle Søofficerer, der 
ellers bestemt ikke kan beskyldes for overdreven 
Sentimentalitet. 

Barnet opførte sig nydeligt og vil sikkert en Gang 
om mange Aar blive noget grebet af Beretningen om 
sin Daab om Bord i det danske Marinefartøj. For
ældrene var rørende og overstrømmende taknemme
lige. De fik Messens Dannebrogsflag med Officerernes 
Navne som Erindring om denne - formentlig første 
- Barnedaab ombord 1 den kongelige danske Marines 
Skibe. 

I Setubal oplevede »Niels Ebbesen«s Besætning fem 
lige saa herlige Dage, inden Skibet LØrdag gik til Lis
sabon for at tanke. Ogsaa herfra var der arrangeret 
Udflugter til Cintra, til Lissabon og Setubals meget 
maleriske Omegn. Der blev givet et meget stilfuldt 
og fornemt Bal i Setubalklubben, hvor Udlændinge 
ellers ikke kommer, og en smuk Højtidelighed fandt 
Sted ved den ukendte Soldats Grav, hvor Komman
dØrkaptajn TopsØe-J ensen nedlagde en Krans, medens 
danske og portugisiske Styrker paraderede. 

50 inviteret - 250 kom. 
En Eftermiddag var et halvt Hundrede Mennesker 

inviteret om Bord paa »Niels Ebbesen« til en Recep
tion, og man havde naturligvis forberedt sig paa at 
give de mange Mennesker en smuk Modtagelse. Men 
det kan ikke nægtes, at det vakte nogen ForblØffelse, 
da der kom ikke mindre end 250 Mennesker. Paa 
hver Indbydelse kom nemlig ikke alene den Indbudte 
selv, 1!1en der var ogsaa Koner og Kærester og Børn 
og Sv1gerbØrn og Fætre og Kusiner. Midt i Forbløf-

Fra Modtagelsen i Lissabon. Fra venstre den danske Legations
attache He:r:iJ'!ksen, Kommandørkaptajn Kaalund, den danske 
Gesandt, Mm1ster Boeck, den attacherede purtugisiske Officer 

i Galla. 



I Landgangsfartøj i Portugal. Men Kartoflerne skal skrælles 
trods alt. I Baggrunden ser Hovmesteren til. Det er straalende 

Solskin og Foraarsvejr i Januar. 

Typisk Gadebillede fra Lissabon med tohjulede Kærrer og 
de rigt ornamenterede Huse. 

Efter Daaben om Bord i »Holger Danske« i Lissabons Havn. 
Fra venstre Fru Ingeniør Luckow Nielsen, Moderen Fru In
geniør Widen og Næstkommanderende, Kaptajnløjtnant Wilrtz 

med den nydøbte Louis Widen. 

felsen saa man dog »Invasionen« som et smukt og 
rørende Tegn paa Interesse for Flaadebesøget, og i 
Kabyssen blev der travlt med pludselig at fremstille 
1500 Stykker Snitter, der serveret med dansk Øl og 
Snaps gjorde formidabel Lykke. 

Et Bevis for, at man ikke undlod at benytte Lejlig
heden til ogsaa at gøre portugisiske Bekendtskaber 
var det, at portugisiske Piger mødte op paa Kajen i 
Setubal ved »Niels Ebbesen«s Afgang og sang deres 
sentimentale portugisiske Sange. Fra Dækket svarede 
Eleverne med danske Sange, medens Skibet langsomt 
gled fra Kajen. 

Søndag den 26. Januar saa vi for sidste Gang de 
blomstrende Magnolier og de udsprungne Foraars
blomster, inden Fregatterne lagde fra Kaj i Lissabon. 
En Nats Frostvejr med Is paa Vandpytterne naaede 
vi dog at opleve - heldigvis en Sjældenhed i Portu
gal - men en lille Forsmag paa, hvad der ventede 
langt oppe mod Nord. Isle df Wight var dækket af 
Sne. Der var Frosttaage i Kanalen. Langs Hollands 
Kyst drev de første Isflager. Vi rundede Skagen i 
Drivis og maatte ned gennem Kattegat lægge os i 
Halen paa en stor bredbovet Amerikaner, der tram
pede Isen i Stykker for os helt ned til Helsingør. 
Fra Hveen til Langelinie tog det otte Timer med Is
bryderhjælp at bane sig Vej, og paa den Øde Lange
liniekaj med bidende Kulde og en stiv Kuling fra Øst 
fØlte vi os atter hjemme. 



A KTI ESELSKA BET 

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

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

ALLE ARTER AF 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tfo,tfrø 
Guldtrækkeriet 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Kampen om ,, Ronkedoren" 
En Fægtningsberetning ved Søløjtnant L. Wessel Wellesen 

Da De maaske ikke ved, hvad en Ronkedor er -
hvilket er tilgiveligt - kan jeg fortælle, at en 

Ronkedor er: en lille, hvid, i Jtmglen frit omstreJfende 
Hanelefant. 

Det siger sig selv, at det er en stor Ære at være i 
Besiddelse af en saadan. Saa vidt jeg ved, har ikke 
engang Direktør Reventlow et Eksemplar. Han maa 
nøjes med Okapien. 

Her skal berettes om, hvorledes Hans Majestæts 
Skibe »Lindormen« og »Freja« kom i Besiddelse af 
en Ronkedor. 

Kort fØr Paaske 1946 kom »Lindormen« og »Freja« 
iil R}!lnne .rur at være til Stelle veU Ueu 1·ussh;k.e Gene
rals Afrejse fra Bornholm, og i hele April opholdt 
de to Skibe sig i Farvandet ved Bornholm. 

Foruden i RØnne aflagdes Bes.Øg paa den gamle, 
minderige KlippeØ, Christiansø, og i Neksø. Det var 
under Besøget i Neksø, at omtalte Ronkedor erobre
des i haard Kamp med 2. Feltartilleriregiments 3. 
Afdelings 5. Batteri. Det aftaltes nemlig at afholde 
en Øvelse med Deltagelse paa den ene Side af 5. Bat
teris endnu ikke fuldt uddannede værnepligtige under 
Ledelse af Batteriets Næstkommanderende1 Premier
lØjtnant Fabricius, og paa den anden Side »Lind
ormen«s og »Freja«s Mathelever, der ved Siden af 
5. Batteris værnepligtige maatte siges at være gamle 
Rotter, idet de allerede var indkaldt fØr 29. August 
1943. Den øverste Ledelse af Matheleverne havde 
»Lindormen«s Næstkommanderende, Kaptajnløjtnant 
Hastrup. 

Forudsætningen for Øvelsen var, at Mathelevdelin
gen havde gjort Landgang paa Østbornholm og op
rettet et større Brohoved ved NeksØ og et mindre ved 
Aarslev Nord for Neksø. Bornholms Tropper havde 
trukket sig noget tilbage og sat sig fast ved Slamre
bjerg, der ligger 3---4 Kilometer Vest for NeksØ med 
aabent Terræn foran sig, saaledes at den indtrængende 
Fjendes Bevægelser let skulde kunne observeres. -
Det var nu Skoledelingens Job at trænge ind i Lan
det og tilintetgøre de »bornholmske Tropper« in casu 
5. Batteri. 

Kampen begyndte Mandag den 8. April 1946 Kl. 14. 
5. Batteri, der havde lagt sig i Stilling paa Nordsiden 
af Slamrebjerg i en lille Lund og havde Hovedobser
vationspost paa Toppen af Slamrebjerg, begyndte 
straks at bombardere »Lindormen« og »Freja<<, hvis 
Master man kunde se rage op over Neksøs Tage, og 
det paastaas for vist, at hvis Kanonerne havde været 
skarpladte, og ikke som nu bare skØd med lØst Krudt, 
saa havde der ikke været meget igen af »Lindormen<< 
og »Freja«. Som det var nu, gik man om Bord i de 
to 8kihP i lykkP1ig TTvirlPnhPd nm dPt fryglPlige Bom
bardement, man var udsat for. Begge Skibe havde 
forøvrigt alle Spulepumper i Gang og alle Slanger 
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rigget for det Tilfælde, at Fjenden skulde vove et 
Udfald. 

Kort efter Kl. 14 observerede 5. Batteri fjendtlige 
Tropper i Terrænet lige Vest for Neksø. Man blev <log 
hurtigt klar over, at det sikkert kun var en Skin
manøvre. Skoledelingens Frigængere, Fyrbødere og 
Maskinister, som det viste sig at være, havde saaledes 
ikke større Sukces med at agere Stødtropper. 

Noget senere blev man klar over, at en fjendtlig 
Styrke nærmede sig NE-fra, idet den benyttede sig af 
Skovene der til Dækning. Foranstaltninger til Im.Øde
gaaelse af dette Angreb blev foretaget. 

Forøvrigt havde Batteriet noget Besvær med sine 
Telefonforbindelser, der allerede paa et tidligt Tids
punkt brØd ned. Det havde sin ganske bestemte Grund, 
idet en af Skoledelingens 3 Spioner havde klippet 
klippet Ledningerne over. 

I Skoledelingens Lejr havde man allerede lidt i 12 
sendt 3 Spioner af Sted klædt ud som Turister og med 
nogle mægtige Frokostpakker. De posterede sig i god 
Tid i Grøfterne, hvor 5. Batteri kom frem, klippede 
Telefonledninger over, noterede sig Fjendens Antal og 
Stillingernes Position, og gik saa de fremtrængende 
Marineinfanterister i MØde og meddelte dem deres 
Observationer. Alt uden Uheld af nogen Art. 



Skoledelingen havde delt sig i 3 Grupper: Hoved
styrken paa ca. 35 Mand, en nordgaaende og en syd
gaaende Gruppe paa hver 10 Mand, og saa var der 
altsaa Skinstyrken bestaaende af Frigængere, FyrbØ
d'ere og Maskinister. Kampstyrken var saaledes ca. 60 
Mand. 5. Batteri havde nogenlunde samme Styrke. 

I NeksØ viste der sig at være en 5. Kolonnemand, 
en Købmand, hvis Navn jeg af Hensyn til Vedkom
mende skal undlade at nævne. Denne Købmand stil
lede 2 Lastvogne til Hovedstyrkens Disposition, hvor
for samme Hovedstyrke var i Stand til at angribe 
en Time tidligere end ventet af 5. Batteri og tilmed 
Vestfra, idet Vognene i en Bue var kØrl uden om 
Batteriet. 

Den nordgaaende Patrulje var den, der allerede 
paa et tidligt Tidspunkt blev observeret i Skoven 
kommende NEfra. Inden den blev observeret og 
kom i egentlig Kamp, havde den Lejlighed til at til
fangetage en Motorordonnans, der blev meget for
tørnet. Samme Ordonnans maa siges at være forholds
vis undskyldt, for han deltog nemlig ikke i Øvelsen 
(han hØrte til en helt anden Afdeling), men dette 
hindrede ikke Patruljen i at fratage ham hans Motor
cykle og en Pakke, han havde med, og tage ham selv 
til Fange. »Der maa være en Kant,« mente han, men 
han maa aabenbart have været paa den forkerte Side 
af Kanten. 

Samme Patrulje kom ret tidligt i Kamp med min
dre Styrker af den rigtige Fjende og klarede sig fint, 
især i Betragtning af, at det netop var dens Opgave 
at bortlede Opmærksomheden fra de andre 2 Patrul
jer. 

Den sydgaaende Patrulje bevægede sig i Ilmarch 
frem mod Slamrebjerg i en stor Bue. De sidste 2 
Kilometer i Enkeltmandsspring. Kl. 15,25 laa den i 
en Lund ved den sydlige Fod af Slamrebjerg, hvortil 
den var naaet uset. Her mødte den den detacherede 
Spion, der meddelte, at Fjendens Hovedobservations
post laa et Par Hundrede Meter længere fre~me og 
holdt skarpt Udkig den anden Vej. 

Man besluttede sig til at foretage et Overfald. Efter 
en kort, men hidsig Kamp erobredes Posten. Der toges 
ingen Fanger - alle blev skudt. Foruden Posten 
erobredes en Vognpark bestaaende af 3 Lastvogne 
og 1 Personvogn. Det viste sig, at Nøglen ikke var 
taget ud af den erobrede Personvogn, saa en Elev 
blev i denne sendt ned til Hovedstyrken med Rapport 
om Kampen. Herimod protesterede en af de »afdØde<< 
Artillerister ihærdigt, idet han hævdede, at det var 
Overdommerens Vogn. Hans Ord havde dog ingen 
Vægt: for det fØrste var han »dØd<<, for det andet 
kunde det være et Trick, og for det tredie havde man 
Brug for Vognen. - Det var Overdommerens Vogn. 
Han fandt den efter Øvelsens Afslutning til sin For
bavselse med en civil Mand ved Rattet. Det var en 
af Spionerne, der havde faaet den overdraget. 

Næppe var Kampen paa Slamrebjerg overstaaet, 
fØr selve Hovedangrebet fandt Sted. Det kom som lidt 
af en Overraskelse for 5. Batteri, hvis Kanoner vendte 
den forkerte Vej, da Fjenden blev observeret i en 
Afstand af 200 Meter kommende i Stormløb frem 
mod Stillingen. Kampen var haard, men haablØs for 
Artilleristerne, der med Sorg maatte se sig besejret. 

Knap 2 Timer efter Fægtningens Begyndelse gik et 
rødt og et gult Signallys til Vejrs. Kampen var slut. 
Matheleverne havde paa alle Punkter besejret Fjen
den. 

5. Batteri fik dog Hævn til sidst, idet deres Besej
rere i sikker Forvisning om Spuleslangernes Effektivi
tet foreslog dem at angribe Skibene. 5. Batteri greb 
Tanken med Begejstring, og alle - Venner og Fjen
der imellem hinanden - blev proppet ind i Batteriets 
Vogne og i Ilfart kØrt til NeksØ, hvor Matheleverne 
blev sat af i Udkanten af Byen, mens 5. Batteri fort
satte mod Havnen. Her havde man om Bord i »Freja« 
og »Lindormen« faaet det Indtryk, at Øvelsen var 
forbi - hvad den jo ogsaa var - og man var derfor 
i fuld Gang med at rigge Slangerne af, da Angrebet 
kom. Der var derfor kun et Par Slanger i Gang 
under Kampen, og det var ikke nok til at holde 
Artilleristerne væk. Det lykkedes dem dyngvaade at 
trænge om Bord i baade »Lindormen« og »Freja«, 
og saa, paa et Tidspunkt, hvor Orlogsgaster og Ar
tillerister trillede rundt i kæmpende, plaskvaade, 
spuleslangesprØjtende Dynger, blev Øvelsen for Alvor 
afblæst. 

Ja, men hvad med Ronkedoren? 

Jo, ser De, Ronkedoren - det var Sejrens Pris. 
Den var udsat af 2. Feltartilleriregiment og skulde 
ved en afsluttende Parade overrækkes den sejrende 
Part. 

- Paa dette Tidspunkt fandt Skoledelingens nord
lige Patrulje det belejligt at frigive sin tilfangetagne 
Ordonnans, der stadig noget fortørnet overrakte 
Overdommeren sin Pakke med - Ronkedoren. 
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Udsigt over en af Rullebanerne paa Pladsen, 
hvor den imponerende Vognpark er opmarcheret. 

Her staar Veteranerne fra de store Slag 
i Europa og længes efter atter at mærke 

Vejenes Asfalt under Hjulene. 

Da Vognene maa. staa ude i den 
kolde Vinter, har man taget 
Akkumolatorerne ud og stablet 
dem op i Varmen. Det er blevet 

en anselig Stab. 



Reservehaandvæt'kerskolen gor et stort Arbejde. Her er et Par Mand Gang 
med Svejsning, 

F 
J F 

Skrydstrup Flyveplads er Samlingsstedet for alle de Vogne 
vi modtager fra Englænderne. Her bliver de gjort i Stand 
til deres Tjeneste i den danske Hær. Netop nu er Reserve
haandværker-Skolen i Færd med at ordne alle de Motorvogne, 
der skal med den planlagte Tysklands-Brigade. 650 Vogne 
venter paa det gennemgribende Eftersyn og paa Istandsæt
telsen. Manglen paa faguddannet Arbejdskraft bevirker, at 
Arbejdet tager nogen Tid. Men forhaabentlig bliver man 
færdig inden Tysklandsstyrken skal af Sted. 

Blar;tdt Vognene ses en lang Række forskellige Typer, kun 
ikke Jeeps. Denne lille populære Vogn maa vi undvære. 

Værkmester Mortensen underviser 
skab. 

( ~ •. , 

. ,s,,e.:~ 
; 

I 

l\Iotorkend-

Motorcykelmekanikerne efterser et Par af de 
engelske Ariel-Maskiner. 

H. t K. 
Ae5ervehaai1dværkerskol 

Her staar en uf de lette pansrede scout cars, der 
gjorde s<W. stor Nytte i Ørkenslagene. 

Blandt de mange Vogntyper findes agsaa denne 
anvendelige Værl(stedsvogn. 



Det danske Rigsarkiv er egentlig en ganske dejlig 
Indretning - ud af svundne Generationers i sig 

selv halvkedelige, knastørre gule Dokumenter, juri
diske Papirer og Protokoller kan man ikkP alene fØlge 
Fædrelandets Skæbne Aar for Aar i den overskuelige 
historiske Tid, men man stifter ogsaa Bekendtskab 
med en eventyrlig lang Række mere eller mindre 
fængslende Personligheder, levende og lidende Væse
ner, som i Virkeligheden ikke adskiller sig synderligt 
fra Typerne, vi træffer i Dag; den Tids Mennesker har 
været i Besiddelse af akkurat de selvsamme Egenska
hPr1 skabt af samme Stof som Nutidsmennesket. 

Som man vil huske, agtede den danske Konge, Chri
stian den Fjerde, paa et vist Tidspunkt at gribe ind i 
europæisk Storpolitik, nemlig i Trediveaarskrigens 
blodige Spil, en Ambition der just ikke blev til nogen 
større Lykke for Landet, idet Majestæten sendte sine 
Tropper til Nordtyskland, et Omraade der da var 
Danskerkongen helt venligt stemt. - Om disse Strids
kræfters Opførsel ved vi en god Del, da der netop paa 
Rigsarkivet ligger en diger Pakke Klager fra meck
lenlm1g~ke Dorgcrc over danske Regimenter!. Adfa::irrl 
i Foraaret 1625. - Her maa dog forudskikkes et Par 
Bemærkninger. Det drejede sig ikke om egentlige 
rigsdanske Stridsmænd, da Hærene jo den Gang for 
største Delen bestod af lejede Landsknægte, der kun 
tjente den, som bØd den største Sold. Videre var de 
Overgreb, Christian den Fjerdes Soldateske begik, for 
intet at regne mod de Ugerninger, Wallensteins Krigs
karle gjorde sig skyldige i, da den jyske Halvø blev 
besat. Endnu lyder Sagnet om Mord, Brand, Rov og 
anden Voldsdaad, hvormed de kejserlige katolske 
Kombattanter for frem, og den Dag i Dag ser man den 
Jernkrog over Jellinge Kirkedør, hvori den vellærde 
og velærværdige Sognepræst til megen Spot og Spe 
blev ophængt ved sit Skæg, efter paa det grusomste 
at være martret, pint og "plaget til DØde. 

De driftige Borgere i den lille Stad Biizow, som lig
ger sØnden for Rostock, havde længe ventet og fryg
tet en Indkvartering af Christian den Fjerdes Solda
ter. En Dag i Marts Maaned, bemeldte Anno Domini 
1625, rykkede disse da ogsaa med Piber og Trommer 
ind gennem Byens ærværdige Port. I Spidsen spanku
lerede den Strenge og ædle skotske Kaptajn-Major 
Georg Vorbrand, og efter ham fulgte Musketerernes 
brogede Flokke. - Krigsmænd i By har siden Tider
nes Morgen altid lokket Kvindfolkene frem, og de 
Biizower Borgerinder dannede da heller ingen Und
tagelse, for under de takkede Gavle, langs den brede 
skidne Rendesten, stod de alle, lige fra hØje siirlige 
Raadsdamer, bredbovede Borgermadammer, ned til 
Gadens lØse Fruentimmere, og saa paa Indmarchen 
med blanke straalende Øjne. Blandt de mange Til
skuere befandt sig ogsaa RytterlØjtnanten Christopher 
Ziilow, der som kongelig dansk Hverveofficer just 
opholdt sig i den lille By, Medens Landsknægtene 
drog forbi, var han galant fordybet i Samtale med 
nogle kvindelige Slægtninge, og han bemærkede vel
sagtens slet ikke, at Kaptajn-Majoren svingede sin 
fjerbræmmede Hat for ham. I hvert Fald gengældte 
han ikke den kollegiale Hilsen, og i rlt<>nnP. Holrlning 
kunde Kaptajn-Majoren ikke andet .end se et Udslag 
af Kavalleriofficerens traditionelle Storsnudethed 
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tongeltge banff e 
irovver t 

ro?ecflen6urg 
Af Magister ]ens Gustav Villadsen 

overfor Infanteriofficeren, som Rytteren, skal man 
tro Traditionen, ikke engang lader rangere saa hØjt 
som sin Hest. Hans ædle skotske Blod kom heftigt i 
Kog; Øjeblikkelig sendte han sin Fændrik til Løjt
nanten for at faa Rede paa Forholdet, og da Fæn
Ulik.eu ~purgtc, hvem, Løjtnanten egentlig vnr, og 
hvorfor han ikke havde hilst paa Kaptajn-Majoren, 
svarede Rytterofficeren: »Jeg er en retskaffen Mand 
og Soldat!« - Aabenbart har Fændriken ikke været 
helt tilfreds med denne Besked, for ifØlge Sagens 
Akter skal han straks have riposteret: »Du er ikke 
nogen Soldat

1 
men salva honora en Hundsvot!« - At 

en Dragonofficer med Respekt for sig selv ikke behø
ver at finde sig i slig Tiltale siger sig selv, og Fæn
driken modtog da ogsaa prompte en gjaldende Øre
figen. Genlyden af denne i de smalle Gader blev Sig
nalet til almindelig Opstandelse og Tumult. I Spidsen 
for sine Musketerer kom Majoren anstigende, og da 
LØjtnant Zillow samt hans Damer klogeligen søgte 
Dækning i Familiens nærliggende Hus, begyndte man 
en regulær Belejring af samme. FØrst gik man i Lag 
med Udenværkerne, slog Husets syvogtyve Ruder ind, 
Ødelagde den kunstfærdigt udskaarne Gadedør, hvor
efter Majoren begyndte en ret detailleret Husunder
søgelse, hvorved navnlig Familiens SØlvtØj, Linned, 
Gangklæder med mere blev underkastet et saa om
hyggeligt Eftersyn og gennemfØrt Mønstring, at ad
skillige Effekter helt forsvandt. - Imidlertid var 
Løjtnanten og Damerne retireret ovenpaa, hvor de 
havde forskanset sig i et Værelse, og da Landsknæg
tene fandt Døren til dette stængt, stak Majoren sit 
Værge gennem DØrfyldningen - der lØd et skingrende 
Kvindevræl, og Døren sprang op - den velbyrdige 
Jomfru Christine Elisabeth, som af Damerne var mest 
ved Magt, havde til bedste for den fælles Sag stillet 
sig med Ryggen mod Døren for ved sin Krops Tyngde 
at holde den fast tillukket. Uheldet vilde nu, at den 
krigerske Majors Kaardespids var trængt dybt ind i 
hendes Legemes mest kØdfulde Del, det Parti, der er 
hØjest, naar man sanker Spaaner; under Staahejen 
saa Dragonofficeren sit Snit til at gennemføre et vel
organiseret Tilbagetog til et mindre Rum, og for at 
dække dette strategiske Tilbagetog begyndte Damerne 
nu en indgaaende Disput med Kaptajn-Major Georg 
Vorbrand

1 
hvem de truede med Hertugen af Mecklen

burgs Vrede. Men Majoren var for Alvor kommet i 
Harnisk, og i meget usømmelige Vendinger erklærede 



han at han vilde sagt paa en lidt pænere Maade, blæ
se Hertugen et stykke - og medens han nu var godt i 
Gang, titulerede han den gæve Rytterofficer Chri
stopher Zi.ilows gamle hæderkronede Moder, som han 
ikke en Gang havde den Ære at kende1 for at være 
en gammei sakramentatsk Hore. - Oven paa dette 
Intennezzo gik Krigen mod Løjtnanten videre; efter
haanden var man blevet klar over hans Skjulested, 
og man forsøgte nu at lØbe Storm mod det. Da han 
imidlertid forstod at bruge sin Klinge og bravt bed 
fra sig, foreslog Majoren for at hindre yderligere 
Blodsudgydelser, at han skulde overgive sig mod 
fri Afmarch under fuld militær Honnør. Dette gik 
Løjtnanten ind paa, men Kapitulationsbetingelserne 
blev naturligvis slet ikke overholdt, og kun. ved Ind
griben af højere Befalingsmænd lykkedes det den 
tapre LØjtnant at slippe ud af Huset med Livet saa 
nogenlunde i Behold. 

Ved den efterfølgende Proces nægtede Majoren sig 
konsekvent skyldig i de paastaaede Ugerninger, lige
som hans store Respekt og ÆrbØdighed for Hertugen 
var saa stor, at han aldrig1 ej en Gang i Drømme, 
kunde finde paa at smæde Hans HØjhed. Med Hen
syn til de sølvskeer, som blev fundet i hans Besid
delse, og som tydeligt bar Zi.ilowernes gamle Familie
vaaben, kunde han anføre, at han havde fundet Ske
erne under en Ransagning hos sine Landsknægte, og 
at han derefter havde taget dem i Forvaring, saa de 
senere kunde overgives til deres rette Ejermænd. -
Da man bØr tro en Skotte paa hans Ord, endte Ret
tergangen selvfØlgelig med, at han pure blev frifunden 
for de nedrige Beskyldninger, der var rettet mod ham. 

I de kommende Maaneder flyder det rigeligt med 
Klager fra ikke alene Bilzows mere end haardt prø
vede Indvaanere, n1en ogsaa de omliggem.le Lands
byers Beboere finder Grund til at besvære sig over 
Majorens utaalelige OpfØrsel. Ikke desto mindre har 

han været af en særdeles durkdreven Karakter, idet 
han hos de lokale Myndigheder altid sørgede for at 
faa en Slags Anbefalingsskrivelse, der i paakommen
de Tilfælde kunde fremlægges i Retten. Uden Tvivl 
maa det ogs~a have forekommet en retfærdig Dom
mer lidt underligt, at Bønderne i Siebenbawnen kla
gede over, at Soldaterne baade stjal Fødevarer og 
Penge fra dem, naar deres Høvedsmand kunde m~de 
op med fØlgende Skrivelse fra Sognets aandehge 
Hyrde: 

»HPnnPrl givPr jPg Chris:ti uværdige Tjener, den 
ædle, strenge faste og mandhaftige, kongelige 
danske Kaptajn-Major det offentlige Vidnesbyrd, 
at han, medens han har ligget her med nogle 
Soldater, har forholdt sig saaledes, at vi ikke 
have mindste Grund til Klage over ham eller 
hans Folk.« 

sign. Petrus Damorodt, Præst. 

I Nærheden af BUzow laa det adelige Frøkenkloster 
Hiihn"'. F,n skønne Dag fandt Majoren for godt at 
aflægge denne Institution en liden Visit. Efter at 
Klostrets Præst havde vist ham rundt i Avlsgaard, 
Kirke og Klostergaard, mente Majoren, at det ogsaa 
vilde være betimeligt, hvis han fik Lejlighed til at 
se hvorledes en af Klosterdamerne havde indrettet 
sig. Man gik derfor op i Jomfru Elisabeth von Billows 
Bolig, hvor man saare gæstfrit blev budt Velkom
men i Klostrets stærke GammelØl, og fØrst sent paa 
Aftenen kunde Majoren tiltræde Tilbagetoget. - Jom
fru Elisabeths Yndigheder maa dog have gjort et vist 
Indtryk paa den ellers saa strenge Major, for den 
fØlgende SØndag indtræffer han sammen med sin 
Feltskær og to Musikere i Klostret. I Hast fik Jom
fru Elisabeth organiseret nok en Klosterdame, og til 
Diskant- og Basviolens Toner gik Dansen nok saa 
lystelig - man spiste Aftensmad sammen med de 
to Jomfruer, og Stemningen ved Bordet blev efter 
Protokollen saa animeret, at alle fire drak henholds
vis Broder- og søsterskaal. Saa blev der igen danset 
og drukket bravt den udslagne Nat. Hen under Mor
gen blev Majoren træt, og han befalede Regiments
Jægen og Musikanterne at forføje sig over til Præste
rnanden og sove der; selv slængte han sig paa den 
hØjbaarne Jomfrus Alkove, hvor han forblev hele 
Dagen, medens han fik Tiden til at gaa med at sove, 
spise og drikke; fØrst Mandag Nat afsluttede han 
denne fornøjelige Week-end, og han og hans tre 
Kumpaner drog igen mod Biizow. - Selv om Jomfru 
Elisabeth havde faaet et Par gode Dage ud af det, 
faldt Majorens Ophold i det ærbare Kloster de andre 
Damer ikke saa lidt for Brystet, navnlig da disse 
ikke havde været med til Gildet, og de besværede 
sig til deres Frænder, hvorefter det mecklenburgske 
Adelsskab i fællig klagede til Konge~ over den Skam 
og Skændsel, Kaptajn-Majoren havde bragt over Klo
stret. Men den strenge og ædle Georg Vorbrand kla
rede let en saadan Bagatel, og han skØd Skylden paa 
det stærke tunge KlosterØl, der i den Grad maatte 
være gaaet ham til Hovedet, cmn lrnn vor foldet om 
paa den dydsirede Jomfrus Alkove og fØrst var ble
vet nogenlunde ædru hen mod næste Dags Aften. 

(Fortsættes! Side 60) 
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Som Led i en Foredragsrække for 1. Regiments Mandskab talte Overborgmester H. P. 
Sørensen, København, i Høveltelejren. Her ses Overborgmesteren (siddende) i Samtale 
med Oberstløjtnant Thiede. Herunder: 18. Bataillon højtideligholder ved en stor Fest 
Mindet om Slaget ved Mysunde 2. Februar 1864. 
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Glimt fra Hær og Flaade 

Den norske Generalstabschef, Oberst Pran, af~ 
lægger Besøg i Danmark og inspicerer sammen 
med Generalmajor E. C. V. Møller, Oberst Ben
nike og Oberstløjtnant Thiede 1. Bataillon i 
Høveltelejren. 

afskærer al Sejlads til M:iddel
grundsfortet, og en Isbaadstransport maa af
gaa med Proviant, Post m. v. 



I Sandholmlejren udstedes der Ud
gangsforbud i en Week-end i Anled
ning af, at en Rekrut er blevet syg 
af Meningitis, Man fordriver Tiden 
om Søndagen med Filmsforestillinger 
og Fastelavnsfest. 

Et Æreskompagni af Livgarden følger Prins Gustaf Adolfs Baare til det svenske 
Panserskib »Oscar II«, der ligger ved Langeliniekajrn i København, 

Slaget ved Sankelmark 6. Februar 1864 mindes ved 
store Parader i Høveltelejren. 

To Soldater iførte sig til Sammenligning den regle
menterede Mundering og Udrustning Anno 1864 og 
1947. 
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stongelige banffe :tropper i ffiiecffenburg 
( Fortsat fra Side 57) 

Nabobyen Warin undgik heller ikke Majorens lange 
Arm - men Borgerne der var ikke tabL bag en Vogn; 
de fØrte nemlig en nøjagtig Liste over alle ulovlige 
Udpresninger, en Liste paa 21 Punkter, der blev frem
lagt i Retten, da Majorens Meriter efterhaanden var 
blevet lidt for brogede. I Listens Punkt 2 hedder det, 
at Byens Borgere maatte give en af Majorens Office
rer, en vis Kaptajn Gray, 16 Gylden til at fodre den
nes Hest for - selv om han ikke ejede en eneste 
IIetiL, Imlangte han dog F'odPrpPngP til s0k!l Om 
Fændrik Rosenthal, der beregnede sig 4 Gylden for 
en Rus, han hentede sig i Sternberg, hedder det i 
Punkt 17: 

»Maatte Bartel Schlitte med sin Hest og Vogn 
kØre Fændrik Rosenthal til Sternberg. Der drak 
Fændriken sig plakatfuld, saaledes at han, da 
han kørte ud af Staden og vilde give et Kvindfolk 
God Nat, faldt ud af Vognen og slog sig, saa han 
maatte bringes til Barberen og ikke kunde kØre 
med. Lilbage. Kalleu, som inleL Fod1.;1 havLk til 
Hestene, kØrte da hjem og hentede Fændriken 
den næste Dag; men hans Husbond maatte betale 
Fændriken Opholdet i Sternberg med 4 Gylden!« 

Tilsidst blev Klagerne saa mangfoldige, og selv om 
Kaptajn-Major Georg Vorbrand flittigt benyttede sig 
af Fiffet med de mere eller mindre frivilligt afstaaede 
Tillidserklæringer, blev der til sidst indledt en om
fattende Proces mod ham. Desværre er Udskriftet af 
Dommen gaaet tabt. Om dens Udfald er der dog vist 
ingen Tvivl, for den mandhaftige Majors Navn for
svinder efter denne Tid helt af den danske Armes 
Lister. 

Ad Autostradaerne til Schweiz 
(Fortsat fra Side 47) 

de min Kone siddet og kigget sig omkring og spurgte 
nu: »Er det, der ligger her, meget dyrt?« »Ja«, sagde 
han, »Maksimalprisen paa Værelserne, der er ansat af 
Regeringen, ligger paa 11 Franc for fuld Pension, og 
forøvrigt er Hotellet mit, men det skal De ikke paa 
nogen Maade fØle Dem forpligtet af, for de andre 
Hoteller nede i Byen er i hvert Tilfælde nøjagtigt af 
samme Klasse, men hvis De har Lyst, kan De jo se 
paa Værelserne, uden at det paa nogen Maade inde
bærer nogen Forpligtelse<<. Vi saa paa Hotellet og paa 
Værelserne, og det hele passede os særdeles godt, 
og Prisen 11 Franc for fuld Pension og et stort smukt 
Værelse med Balkon syntes vi var billig, og det Valg, 
vi traf, kom vi ikke til at fortryde, tværtimod. Vi 
kan derfor paa det varmeste anbefale Hotellet og dets 
fortræffelige Vært, Herr Reicher, til enhver dansk 
Turist. 

Fra Hotellet havde man dejlig Udsigt over hele den 
øvrige Kanderdal, idet Hotellet er placeret i en lille 
Skov i Begyndelsen af Dalen. I disse Omgivelser nØd 
vi nu de næste 14 Dage med smaa Udflugter til Fods, 
for at bruge Bilen var der ikke større Muligheder 
for, udover de 3-4 km Dalen strakte sig i sydlig 
Retning. 

Carl Thomasen's Eftf. 
København 
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Turen hjemover gik over Interlachen med den 
s1nuk.k.e Beliggenhed imellem de to søer, som har gi
vel den Navn. Herfra tog vi over Dern og derfra til 
Basel. 

4 Ugers Vejarbejde gør Underværker. 
Saa gik Turen igen ad de samme Veje, dog helt de 

samme var det ikke, for i de 4 Uger, der var gal'let si
den Nedturen, havde store Dele af Vejene forandret 
sig, og, hvor utroligt det end lyder, til det bedre. Paa 
Vejen mellem Nordheim og Hannover, der havde væ
ret rædselsfuld under Nedkørslen, var nu Halvdelen 
udbedret ved Fyldning af alle Hullerne og Tjærebe
handling af Overfladen, og det var ikke alene paa 
Vejene, at man kunde se, Arbejdet skred frP.m, O/Ji!l'la i 
Byerne havde de 4 Uger givet mærkbare Forandrin
ger i Retning af Oprydning og Paabegyndelse af ny 
Opbygning. 

Da vi naar København, har vi kØrt ca. 6000 km, men 
det er ikke Antallet af Kilometer, der har Betydning, 
men derimod den Række af dejlige Oplevelser, nye 
Indtryk og pragtfuld Natur, som dette Kilometer
baand har indbragt os. Der har aldrig været Tale om 
nogen RekordkØrsel eller Forsøg paa at kØre mange 
Kilometer i Timen, men vi har betragtet Vognen som 
et dejligt Middel til at blive transporteret hUTtigt 
eller langBomt, alt efter de Indtryk man Ønskede at 
faa af Omgivelserne, og saadan som vi i hvert Til
fælde mener, et KØretØj skal betragtes, naar man er 
ude paa Ferie; og Vognen har heller ikke kØrt uden 
at bruge Benzin, hvilket jo ogsaa er en gammel vel
kendt Historie, naar Folk kommer tilbage fra Ferie, 
idet man da somme Tider har haft Indtryk af, at man 
ligefrem har afleveret Benzinen paa Tankstationerne 
i Stedet for at kØbe. Kun eet Raad skal jeg tillade 
mig at give dem, der paatænker at kØre i Udlandet. 
Lad en Mekaniker montere en elektrisk Benzinpumpe 
paa Vognen, hvis den ikke har det i Forvejen saa 
vil De undgaa mange Ærgrelser og meget Slid paa 
Deres Akkumulator. 

Syd- og Sønde,jyllands størst.e Blad 

NY AMERIKANSK OPFINDELSE 

t.M.a 9-ic '}4~depe.nnen. 

Indrog. Varemærk9 

50 Kr. 
DPn skriver i flere Aa1· uden at 
fyldes. Blækket tørrer øjeblikkeligt 
og opløses ikke af V,wd. 

N. Olaf Møller 
Papirhandel 
Frederiksborggade 28 
Telefon C. 458 - København K. 

LILLE NÆSTVED MEJERI 
NÆSTVED 

Byens bedste Mælk 
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Pionerbladet holder 
Pionerel'nes eget Bllld, »Trotyl«, ledes af en 

yderst initiativrig Gruppe Befalingsmænd og 
menige Pionerer, For kort Tid siden foran
staltede Bladet et veritabelt Soldatenbow paa 
Ingeniørkasernen, hvor :Pionererne sammen 
med deres Forældre, Kærester og Koner 
havde en festlig Sønd11g-Eftermiddag. »Folk og Værn«s Fotograf hentede et Par 
Snapsbots ved Show'et. F.llen Jansø s)•nger, spru1Uende af liuntør, at hun er »Uh, saa 
glad i Dag«, det ekceptionelle Pioner-Jnzzbn.nd fylder Gymnnstil.salen med Rytmer, 
den gamle »Overofficiant« er Udtryk for det lolmle Vid, »Simulanterne« besøger Læge
stuen, og da den populære 16 er paa Sessim1 i sin lijeruby, llerning, bliver Jubelen 
kolossal. 



Jeg 
ku' tænke mig 

at der nu, hvor alle Samlings
stuer har faaet Radio, blev sat rig_ 
tig Gang i Soldaterudsendelserne. 

Der tiltrænges i Udsendelserne: 
Humør, l!'lkshetl, 8oltlate11nelodle1, 
Marcher, Soldatersange, hvadenten 
disse maatte være engelske eller 
amerikanske, naar vi ikke selv har 
nogle af den Slags. Humoristisk 
Prosa og Vers, Sange iblandet al
vorlige Ting, Digte om Soldater
skæbner fra denne eller andre 
Krige (Kipling), Revuetone eller 
Tonen paa en lille intim Cabaret
scene, Radioens store Orkester 
med Kor vekslende med Orkestre 

som Svend Asmussen, Børge 
Roger-Henrichsen i samme Udsen
delse. 

DRr bØr lanceres en »Pin-up
girl« med en god Stemme til at 
synge og foredrage en Vise. Lad 
flere optræde og lnd os Soldater 
vælge, hvem der skal være »Pin
up-gir!« for os. (Aarlig tilbageven_ 
dende Begivenhed.) Naar hun er 
kaaret, saa lad hende i det kom
mende Aar være Speaker ved Ud
sendelserne. Ligeledes bØr hun be_ 
nyttes til at give Bolden op ved 
større militære Fodboldkampe, 
overvære Idrætsstævner o. s. v. 

Det vilde være Ønskeligt, om 
der kunde blive en fast ugentlig 
Udsendelse. - Hvilken Betydning 
vil det ikke ogsaa have for den 
Styrke, der skal til Tyskland? 

Og :5au til mut: Lad SoldatPr 
overvære Udsendelserne inde i 
Statsradiofonibygningen, det giver 
Liv i Udsendelsen. 

»Løjser«. 

Vi takker for Indlægget og skal 
gøre, hvad der er muligt. De 15 
Kr. er tilsendt »LØjser«, der ikke 
har Ønsket at faa sit Navn offent
liggjort. 

Hærens Demokratisering 
De f Ørste Indlæg i "Folk og V ærn"s Enquete 

»Folk og Værn<( har omgaaende 
modtaget en Række Indlæg i vort 
Rundspørge om, hvad man for
staar ved Værnenes Demokratise
ring. Vi erindrer om, at optagne 
Indlæg honoreres med 10 Kr., og 
at baade civile og militære Læsere 
kan deltage. Brevene adresseres 
til »Folk og V ærn«s Redaktion, 
Vester Voldgade 117, København 
V. Kuverten mærkes »Værnenes 
Demokratisering«. 

Til Værn af Frihed og Rettigheder 

Journalist Karl V. Thomsen ved 
det socialdemokratiske Aalborg_ 
Blad »Ny Tid« skriver: 

Ved en demokratisk Forsvars
magt forstaar jeg en Hær, hvor 
frie Mænd samles i den Hensigt 
ai ville værne dcrc.s Frihed og 
Rettigheder i paakommenqe Til
fælde. 
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For at Hæren kan være demo
kratisk kræves bl. a.: 

at Befalingsmændenes Rangfor
ordning ændres, saaledes at An
tallet af »Grader« reduceres til det 
halve og Forskellen mellem Offi
cerer og Officianter fjernes, 

at Befalingsmændenes U ddan
nelse anlægges, saa at de lærer at 
behandle Mandskabet paa en fOr
nuftig og hensigtsmæssig Maade, 

at der ikke tillægges Tropslære
re, Underkorporaler og Korporaler 
mere Kommandomyndighed, end 
deres Uddannelse kan bære, 

at kollektive Straffe afskaffes, 
at Forsvarets Maal og Perspek

tiv forklares grundigt for Solda
terne, 

at de værnepligtiges specielle 
Evner og Uddannelse udnyt.tPs i 
Tjenestetiden, 

at Talsmandsordningen gennem-

føres tilbunds, saa Soldaten nyder 
s!;Ørre Retsbeskyttelse, 

at Kaserneforholdene, Orlovs
spØrgsrnaalet og Fritidsproblemet 
ordnes paa forsvarlig Maade, bl. a. 
gennem Udbygning af »Folk og 
Værn«, 

at Parader og eventuelle Omstil
linger kun udføres for Hensigts
mæssighedens Skyld, ikke for at 
genere Mandskabet. 

Endelig maa det som Baggrund 
kræves, at Sol<late1ue e!te1 endt 
Tjeneste atter kan indtræde i deres 
tidligere Stillinger, og at Firma
erne under Indkaldelsen saa vidt 
muligt yder hel eller delvis Løn. 

Kari V. Thom.sen, 
* 

V ærnepHgten som en eftertragtet 
Ret - fremfor e11, Pligt. 

Fo1udc11 »Folk og Værn,·s ud 
mærkede Fri tidsarrangementer, 
»Tonen« i Hæren og de tiltalende 
Officerstyper, der vokser frem 
overalt, forstaar jeg ved Hærens 
Demokratisering fØlgende: 

Man skal gøre sig klart, at vir
keligt Demokrati kun kan grund
lægges paa en særlig personlig 
Indstilling hos den enkelte Borger, 
og her i Landet vil der ikke være 
nogen Grund til at gaa udenom 
den kristne personlige Livsansku
else som dette Grundlag. Man bØr 
gØre sig klart, at det danske Fol
kestyre i sin nuværende Form kun 
er 100 Aar, en ringe Alder histo
risk set, og at det altsaa stadig 
er under Udvikling. Man bØr gøre 
sig klart, at den Tro, der endnu 
selv efter Besættelsen ligger i det 
danske Folkesind, at Krig er noget, 
der kun rager de andre og i yder
ste Fald kun Enevoldskongen og 
hans udenlandske Lejetropper, 
maa renses ud. Man bØr gØre sig 
klart, at Danmark sin Lidenhed 
til Trods har visse Opgaver i »den 
nye Verden«, som hver eneste Bor_ 
ger i Landet maa hjælpe med til 
at finde og søge lØst. 

Man bØr gØre sig klart, at om 
en Krig skulde komme igen, maa 
hele Folket være aktivt, saa at 
Hæren kun er en naturlig Del af 
Folkets Indsats, men at man sam
tidig maa gennemføre det Syns
punkt, at Soldaten er Borger. Ikke 
som Tyskernes »enhver skal være 
Sol,rlntr. 

Det, at enhver kan blive Officer, 
skal fortolkes i Retning af, at man 
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Saa blev han døbt! 121 af »Folk og Værn«s Læsere erklærede sig for 
Navnet »Tapre Tretten«. »Dumpe« var lige i Hælene paa ham med 109 
Stemmer. 
Det var Konstabelrekrut 1247/46, Mortensen, ved 11. Artilleriafdelings 
3. Batteri, der havde foreslaaet det sejrende Navn, og ham tilfalder derfor 
de 25 Kr. Blandt de 121, der stemte paa »Tapre Tretten(<, har vi trukket 
Lod om en Tikrone-Seddel, og Vinderen blev Hr. 0. G. Konradsen, Refs
halevej 28, Maribo. Tieren kommer med Posten. -~--~--------------
her har en Garanti for virkelig at 
faa de bedste til Ledere. !Øvrigt 
bØr Betegnelsen Befalingsmænd 
erstattes af noget andet. Graderne 
bØr simplificeres og ikke ændres 
hvert andet Aar, og der maa være 
strengere Regler for Officerernes 
ensartede Paaklædning. !Øvrigt 
maa Hilsepligten gerne genindfø
res som et Udtryk for Mandska
bets Respekt for deres Ledere. 

»Folk og Værn«s Radioudsende}_ 

ser maa foruden Soldaternes Kaar 
ogsaa beskæftige sig med deres 
Præstationer - til Eksempel og 
Opildnelse. Hvad enhver Soldat 
lærer, maa gerne være tilgænge
ligt for Offentligheden, men det 
maa aabent vedgaas, at der med 
Hensyn til Hærens eventuelle Ind
sats eksisterer visse Hemmelighe
der, som ifØlge Sagens Natur maa 
bero hos enkelte betroede Mænd. 

Visse Ting ved Bombekrig og 

Nærkamp forekommer den danske 
Offentlighed brutale, og man bØr 
her lære Vestfra og slaa noget paa 
de gamle Ideer om Ridderskab. 

Luftværnet og Politiet bØr have 
Eneret paa de stærkt forgyldte 
Uniformer. Regimentsmærker etc. 
maa helst være Klæde. De virker 
mindre irriterende. Dog bØr Mu
sikkorpsene iklædes de gamle 
blaa Uniformer, som formelt ikke 
bØr være afskaffede, til offentlige 
Koncerter etc. 

Værnepligten maa være i dybe
ste Forstand almindelig, saa at 
kun de allermest svage Personer 
formenes Retten til Tjeneste i 
Værn, Hjemmeværn eller Civil
beskyttelse. Og det bØr være dem 

(Fortsættes Side 65) 

63 



C)~ 

. . . ~ 
FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

lnterallieret Femkamp, 
hvor Rekrutuddannelsen er tilstrækkelig 

Kvalifikation 
Ved det sidste Møde i det Alli

erede Sportsraad blev der fra 
fransk Side foreslaaet indført en 
Konkurrence i Moderne Femkamp 
og Militær Femkamp. 

Militær Femkamp. 

Mititær Femkamp bestaar af føl-
gende 5 Øvelsesgrene. 

1. Skydning. 

2. Forhindringsløb. 

3. G1analhaisl. 

4. Svømning. 

5. 20 km Løb, Gang. 

I den Anierede Konku1-rence af
vHdes Øvelserne i den angivne 
Rækkefølge, idet der tages 1 ØveL 
se pr. Dag. 

Der trækkes iØ1· hvel' Øvel::,;es
gren Lod om Startorden. 

Vinder af den individueUe Kon
kurrence er den Deltager, der op
naar laveste Pointssum, naar Pla
ceringsnumrene i sam 'lige 5 Øvel
sesgrene adderes. Opnaar 2 eller 
flere derved samme Pointssum, er 
ucn Vindei, de1 ha1 placeret ,dg 
bedst i Øvelserne i Rækkefølge: 
ForhindringslØb, Svømning, Skyd
ning, Granatkast og 20 km LØb, 
Gang. 

En Deltager, der diskvalificeres 
eller opgiver, gives daarligste Pla
cering. Han kan fortsætte Kon
kurrencen, men han kan ikke til
deles Præmie. 

Hver deltagende N at10n stlller 
med 6 Mand, og Resultatet for de 
4 bedst placerede tæller til Hold-

Formaalet hermed var at skabe 
en til M odc>rnr- "F'r-m)c1mp ~v::irPn
de Konkurrence, hvori alt Perso
nel fr:a Hæren har Mulighed for 
at deltage, aEsaa en Konkurrence, 
der ikke som Moderne Femkamp 
kræver Færdighed i saa specielle 
Sportsgrene som Ridning og Fægt
ning. I Militær Femkamp hm· en
hver Soldat Betingelser for at del
tage, nam· han har været under
lcastet almindeiig Soldateruddan
nelse. 

EksemP.el paa middelsvær Forhindringsbane 

Frankrij! paatænker at arrangere 
en Konkurrence i begge Former 
for Femkamp i August Maaned d. 
A., og kan der fra dansk Side op
naas tilfredsstillende Resultat, er 
der ogsaa Mulighed for dansk DeL 
tagelse. 

Konkurrencen, som beskrives 
nedenfor, kan ogsaa tænkes an
vendt i Hjemmeværnsforeningerne 
og den vil baade være en god 
Maalestok for den enkeltes Kun
nen og egnet til Konkurrence mel_ 
lem større eller mindre Afdelinger. 

Skulde de lokale Forhold ikke 
tillade, at Konkurrencen afholdes 
paa den angivne Maade, kan den 
tillempes, hvilket bl. a. for Svøm
ningens Vedkommende sikkert vil 
være nødvendigt. Konkurrencen 
taber af den Grund intet i Værdi. 

Da der sikkert er mange Sol
dater, der er interesseret i en saa
dan militær Femkamp, og for at 
kunne gaa i Gang med Træningen 
snarest, gerne vil kende Øvelserne 
m. v., har vi taget den militære 
Femkamp med i sin fulde Ud
strækning. 
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Banens Længåe, 550 m 



Tilrettelæggelsen af 
Træningen 

Da der muligvis findes man
ge Værnepligtige, der er in
teresseret i Atletik, vil der fra 
næste Nr. fremkomme en Del 
gode Raad og Vink vedrøren
de Tilrettelæggelsen af Træ
ningen. Denne Side af Sagen 
vil blive redigeret af Premier-
1-ØJtnant Niel1; Holst-Sørensen, 
der vel næppe behøver en 
nærmere Præsentation for vo
re Læsere. 

konkurrence. Det Hold, der sam
menlagt h3.r laveste Pointssum, er 
Vinder. 

Detaillerede Regler: 

1. Skydning: 
Alm. Armegevæ1· uden Foran

dringer af nogen Art anvendes. 
Af standen: 200 m. 
Maalet: 10-delt Ringskive, Ra

dius 10 cm og Ringbredden af hver 
af de øvrige Ringe 5 cm (Hærens 
Model kan anvendes.) 

Pointsberegning: 10.9.8. o. s. v. 
Points. 

Antal Skud: 15. 
Prøveskud: Indtil 5 Skud, ube

grænset Tid. 
Skydetid: 1 Minut 20 Sek. 

• Paaklædning:Tjenestedragt(UnL 
form 1944 med Marchstøvler, Ga
macher og Hue 1923.) 

Skydestilling: Fri, Geværet ladt 
og afsikret fØr Ordre til Ildens 
Aabning gives. 

Ran-gering: Vinder er den, der 
naar største Pointssum. Staar 2 
eller flere lige, er den Vinder, der 
har flest lO'ere o. s. v. 

FDr Skud, afgivet efter at Tiden 
er udlØbet, fradrages et tilsvarende 
Antal af de bedste Træffere. 
?._ F'm·hi.nrl1ir1vsløh · 

LØbets Længde: 550 m. Paa Ba
er indlagt ca. 20 mellemsvære og 

svære Forhindringer. (Se Eks. paa 
Banen.) 

Paaklædning :Tjenestedragt (U ni
f orm 1944, Hue 1923, Marchstøvler, 
Gamacher.) 

Ran-ge1·ing: Vinder er den -Del
tager, der passerer Banen paa kor
teste Tid o. s. v. 
3. Granatkast: 

Granaten: Alm. Øve:sesgranat, 
Vægt mellem 550 og 650 g. Der 
kastes 2 Serier a 8 Granater (2 
Lha11ate1 mut.i hve1l al de 4 l'.vfaal). 

KastestiHing fri. 
Paaklædning som ved Forhin

dringsløb. 
Maalet: 4 cirkulære Huller, Dia

meter 2 m. Maalets Kant tydeligt 
afmærket ved Hæk, lille Jord vold 
el. lign. Maalene paa Afstande: 20, 
25, 30 og 35 m. Maalene i forsk. 
Retning inden for en Vinkel paa 
120 Grader, set fra Standpladsen. 

Points: henholdsvis 1, 2, 3 og 4 
Points for direkte Træffere. Ram
mer flere end 2 Gr.anater et Hul 
regnes de som Forbiere. 

Kastetid: indtil 12 Sek. for hver 
Serie Granater. Granater, der ikke 
har forladt Kasterens Haand inden 
Tidens UdlØb, tæller ikke. 

Range1·ing: Bedste Serie tæller. 
Vinder er den Deltager, der har 
opnaaet hpjeste Antal Points. Har 
flere samme Antal Points, er den 
Vinder, der har brugt korteste Tid 
o.s. v. 
4. Svømning. 

Distance: 150 m. 
Banelængde: 50 m. 

Svømmemaade: fri. 
Paaklædning: Badedragt. 

I Midten af Bassinet anbringes 
en ca. 3 m bred Flaade. Naar Del
tagerne efter Starten naar Flaa
den, klatrer de op paa denne, tager 
en Dukke paa Størrelse med en 
fuldvoksen Mand og bjærger Duk_ 
ken til de efter 1. Vending igen 
naar Flaaden. De klatrer igen op 
paa Flaaden, efterlader Dukken, 
og fortsætter Svømningen. Paa sid_ 
ste Banelængde svømmer Delta
gerne under Flaaden. 

Rangering: Vinder er den Del
tager, der har opnaaet korteste Tid 
o. s. v. 
5. 20 km LØb, Gang. 

Løbets Længde: 20 km. Konkur
rencen forøgaar paa Landevej. 
Deltagerne bestemmer selv Hastig_ 
heden {Gang eller LØb). 

Paaklædning som ved Forhin
dringsløb. 

Rangering: Vinder er den Del
tager, der har opnaaet korteste Tid 
o.s.v. 

ff.v.eh.dar;,.s~iv 
paa 

Skib og Kaserne 

Vi har denne Gang valgt at 
drage ikke en stor Begivenhed 
frem; men et Indlæg, der handler 
om Stemningen paa Samlingsstuen 
om Aftenen. 

En drejer paa Radioen, og af og 
til han finder 

lidt Dansemusik, som hurtigt for
svinder. 

Ved et Bord sidder 4 Mand og 
klasker Kort i Pladen, 

tit bli'r de ivrige, og saa har vi 
Balladen. 

En sidder og skriver til Pigen 
derhjemme, 

hende har han saa svært ved at 
glemme. 

En læser i Bog, men hans Øjne 
klipper, 

om et Øjeblik tror jeg, han Bogen 
slipper. 

Med kejtet Haand syes Knapper i 
Kappen, 

og her sidder to i dæmpet Snakken. 
Det hele er en Afslutning paa 

Dagens Strabadser, 
om kort Tid hviler alle paa de 

haarde Madrasser. 
545/46 

1. Batl. 2. Kp., Høveltelejren. 

Maanedens 10-Kr. kommer med 
Posten; men husk at opgive Navn. 

Hærens Demokratisering 
(Fortsat fra Side 63) 

en Sorg, at de ikke er med »paa 
Holdet« ud fra den Tankegang, 
som Kipling udtrykker: 
» ••. There is not a band so weak 

and white, 
there is not a head so thick, 
but it can find some needful job, 

that is crying to be done ... « 
(Der er ikke saa svag og hvid en 

Haand; der er ikke saa tykt et 
Hoved, at det ikke kan finde et 
nyttigt Job, som skriger efter at 
blive tagPt op) 

C. C. Christensen, 
Vejle. 
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i< BIKSEMAD 

AflØsning melder sig! 

I Henhold til en krigsministerir~l 

Bekendtgørelse har man for en 

Dels Vedkommende afskediget den 

civile Arbejdskraft paa Kaserner

ne, hvorefter Mandskabet selv bar 

overtaget, Rengøring m. v. 

Hvad er det, der trækker? 

I »Møns Socialdemokrat<~ fandtes 
forleden følgende Annonce: 

Piger, se her! Gaard paa MØn 
søger en Pige straks. Her er Fo
dermester og hjemsendt Soldat fra 
Slagelse. Nærmere Oplysninger ved 
Hans Chr. Jensen, Røddingegaard, 
Stege, Møn. 

Man begynder at forstaa, hvor 
vanskeligt det er at faa Arbejds
kraft paa Landet. 

Sær ForespØrgsel ... 

De nordjydske CBU'eres Blad 
:i>Sugeslangen« udstøder et Hjerte
suk over, at CBU'erne endnu ikke 
er rigtig kendt. 

Da Mandskabet fra Nordjysk 
Udrykningskolonne forleden i en 
Mose var ved at opgrave en i sin 
Tid nedstyrtet tysk Maskine, kom 
Beboerne paa Egnen til, og en af 
dem henvendte sig til en CBU'er 
med følgende Spørgsmaal: 
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- Hvad synes De om at være i 
Danmark? 

Sensation paa Sessionen! 
Pa11 en Sea11ion i København va1 

der forleden mØdt en Svajer, hvis 
Tæer var alt andet end propre. 

Den Slags plejer at koste en 
Tier med Besked om at mØde næ~ 
ste Dag, renvasket, men Sessions
lægen var i dette Tilfælde noget 
for sig selv, og han beordrede i 
Stedet Svajeren til at stille sig op 
i et Fad med koldt Vand. 

Det gjorde Svajeren - omen:! 
modstræbende-og efter et Kvar
ters ForlØb spurgte Lægen ham, 
om han vidste, hvorfor han stod 
der. 

- Tjah, svarede Svajeren, det 
maa vet betyde, at jeg er taget til 
Marinen ... ? 

- Hvor skal jeg nu faa Plads til 
Konen. (»Orlogs-Posten«.) 

. - Gift dig med en Soldat, min 
Pige. For det fr,Srste kan han lave 
Mad, rede Seng og stoppe Strøm
per, for det andet har han et godt 
Helbred og for det tredie adlyder 
han Ordrer. 

(»Folk och Forsvar«.) 

AF EN REKRUTS DAGBOG I I I 

Hilsen under Forbigang ... 



HVAD ER C.B.U.? 
I Aarene i og efter Krigen har vi her hjemme set 

mange forskellige Slags Uniformer. Nogle har vi 
betragtet med Uvilje, andre med Had. Nogle med 
Sympati og nogle med Interesse; og saa er dP-r til Slut 
nogle, som vi har set paa med Ligegyldighed, nogle 
som slet ikke fortjener det. 

Jeg tænker her paa Luftværnsuniformerne, især 
paa C. B. U.'ernes klædelige blaa. Ja, nu begynder De 
allerede at rynke paa Næsen, for C. B, hvad var det 
værd, og dertil vil jeg <log lige fortælle Dem, at i et 
bestemt Tidsrum var C. B.'erne og C. B. U.'erne de 
eneste, der som værnepligtige gik rundt i Uniform. 
Hvis Danmark var blevet udsat for en Luftkrigs 
Rædsler, vilde disse Unge med deres Liv og Blod have 
værnet den danske Befolkning, saa godt de havde 
formaaet. Nu derimod, da der ikke blev noget sær
ligt, mener det store Flertal, at Luftbeskyttelsestje
nesten ikke var noget værd, noget som Folk i Almin
delighed ikke kan udtale sig om, da det hverken er 
bevist eller modbevist. 

Men een Ting er bevist, og det er C. B. U. Kolon
nernes Duelighed. I de sidste Krigsaar, hvor Sabotage 
og Schalburgtage vekslede med hinanden, og hvor 
ingen andre vilde eller kunde være med til at redde 
nogle af de danske Værdier, gik Kolonnerne til Ar
bejdet med sammenbidt Energi. Erfaringen fra andre 
~rigshærgede Lande viser, at der er en Dødelighed 
paa 30 % af Luftbeskyttelsesmandskabet; men det 
afskrækkede dem ikke'. Selv, da Politiet blev inter
neret, fortsatte Kolonnerne deres Redningsarbejde, 
skønt de ikke vidste, hvad Dag Tyskerne maaske kom 
for at internere dem. C. B. U. har reddet for Millioner 
af Kroner, men nu bagefter gaar Talen saadan nogen
lunde som: »Hvad skal vi egentlig med dem?« 

De fØrste Kolonner blev oprettet i Sommeren 1941. 
De skulde være en slagkraftig og mobil Reserve for 
Luftværnet i Byer, der maatte komme ud for Kata
strofer, som Byernes eget Luftværnsberedskab ikke 
kunde magte. Mandskabet til disse Kolonner blev 
ikke, som Folk troede og stadig tror, rekruteret fra 
den Klasse, som paa Sessionen blev betegnet som 
uegnede til Krigstjeneste, men egnede til Luftværns
tjeneste; nej, det var dem, der paa Sessionen havde 

Besættelsestidens »Schalburtager« gav CBU' erne et stort OpR 
rydnings og Brandslukningsarbejde. Dette Billede er fra en af 

de store Sprængninger i Kolding. 

faaet de fineste Sessionsbetegnelser. Kolonnerne blev 
fortrinsvis sammensat af Haandværkere, saaledes at 
deres Haandværk kom dem til gode ogsaa i Tjenesten. 
Kolonnernes Hovedopgave var, at yde Bistand under 
Luftangreb og ved andre ved Krigshandlinger for
aarsagede Skader; men alene derved blev det ikke. 
Kolonnerne ydede, især i det sidste Krigsaar, Bistand 
i Tilfælde af Skader, der ikke skyldtes Angrebshand
linger. 

CBU'ernes Uddannelse var grundig og altomfat
tende, og den er det endnu. Ingen Situation var 
fremmed for en CBU'er. Kolonnerne var uddannet 
baade i Brand-, H.ydmngs- og 8an1tetstjeneste, og de 
var i en ypperlig Træning. Lange LØbeture og an
strengende Marcher hØrte til Dagens Øvelser i en 
Kolonne, og CBU'erne gjorde Tjeneste i 13 Maaneder, 

Her er CBU'erne i Gang med at skovle Glasstumper fra Butiks-
ruderne sammen efter et Attentat i Odense. 

saaledes at de fik prøvet at arbejde i alt Slags Vejr 
og paa alle Aarstider. Befalingsmændene, der uddan
nede dem, var fortrinsvis Befalingsmænd fra Hæren, 
og de var endda udtaget med megen Omhu til denne 
Tjeneste. Materiellet var maaske ikke det bedste; men 
de Folk, der betjente det, kunde deres Kram, og der 
var System i deres Arbejde. Det ser man ogsaa tyde
ligt nu, da Brandvæsen og Redningskorps er glade 
for at faa gamle CBU'ere ind i Korpsene. 

Saa er der dem, der siger, at CBU'erne ikke var 
rigtige Soldater. Det kommer jo an paa, hvad man 
forstaar ved »rigtige« Soldater, for slaa ihjel skulde de 
jo ikke. I Stedet for reddede de mange Menneskeliv; 
men de levede som Soldater, var kaserneret og var 
til Raadighed hele Døgnet, og de Pligter og Rettig
heder, de havde, var de samme, som vore Dages 
Soldater har nu. Kolonnerne sorterede under en sær
lig Afdeling af Statens civile Luftværn, som igen 
sorterede direkte under Indenrigsministeriet, og de 
blev aflønnet efter samme Tarif som Soldater. Efter 
Hjemsendelsen var de stadig til Raadighed for Luft
værnet1 og de kan den Dag i Dag genind.kaldes til 
aktiv Tjeneste. 

Og nu er der altsaa Røster fremme om at ophæve 
og likvidere dette Elitekorps. I Krigens tunge Aar 
havde hele Danmark Tillid til dem, og de svigtede ik
ke Tilliden; men nu, hvor man ikke har saa stort 
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M aa vi faa nogle Film! Maa vi faa nogle under
holdende Film! Maa vi faa nogle morsomme 

Film! M.ia vi I.la interes.~;mtt: og hf'lrrrf'nf!f' F'ilm r . 
Bare ikke kedelige! 

Saadanne Forespørgsler faar »Folk og Værn<<s Film
kontor daglig, og vi forsøger at effektuere Anmod
ningerne. I LØbet af det Aar, der er gaaet, siden Film
kontoret for Alvor tog Arbejdet op, har vi faaet lagt 
en Bund, som vi haaber at kunne bygge videre paa. 
I Øjeblikket er der udstationeret 25 Tonesmalfilms
apparater, 10 Bredfilmsapparater, og bestandig ud
stationeres nye Forevisningsmaskiner. Til alle disse 
Apparater kræves en Mængde Film. 

Vi har ogsaa mange Film, men endnu ikke nok. 
Vi lægger os i Selen for at skaffe flere, men med de 
nuværende Importrestriktioner er det naturligt, at 
det tager sin Tid. Vi har en Snes forskellige Bredfilm, 
hvorimellem saa kendte Film som »Postbudet ringer 

Brug for dem, kan de godt pakke sammen, og det er 
ikke helt fair overfor dem. De Penge, der gaar til 
Uddannelse og Vedligeholdelse af Kolonnerne, er paa 
ingen Maade spildt. Hvorfor ikke lige saa godt lade 
en Brøkdel af Danmarks værnepligtige Ungdom faa 
en virkelig god og lærerig Uddannelse ved Luftvær
net, hvor de lærer noget, der kommer dem til Gode 
senere i det civile Liv ogsaa, og saa holde dette fine 
ResPrVP-R.Prlningskorps vedlige? Der kan derved ydes 
en virkelig Indsats, hvis det endnu engang skulde 
være nødvendigt at have en større Styrke veluddan-
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altid to Gange<<, »Pepe le Moko« (Marokkaneren). 
»Natherberget«, » Vi holder sammen<< m. fl., og Reper
toir<'t 1prrnrkr li[:'f' frn nmrrilrnnrilrn Cowboyfilmr, ov@r 
engelske Farcer til den nlvorsbetonede, schweiziske 
Sukces fra den sidste Krig »Livets Parade«. I 16 mm 
Tonesmalfilm kan nævnes »Iranfilmen«, »Danmarks
filmen« og de to Spillefilm »Hvor Revolveren sidder 
løst<< og »Parisere paa Hjørnet af Ækvator<<. Men 
yderligere har vi mange interessante »Kortfilln<< - i 
Virkeligheden baade korte og lange - til Disposition, 
og fra engelsk og amerikansk Side har man hjulpet 
os paa det bedste. 

Vi ha1 haH V am1kclighcdc1 uL llæmpc med. Førat og 
fremmest maa Budgettet holdes. Men dernæst har vi 
mØdt megen Modstand i Biografteaterkredse, der ser 
en Konkurrence i, at der paa Kasernerne vises Film 
for Soldaterne. For det fØrste er imidlertid de speci
elle Spillefilm kun beregnet til Forevisning for Sol
dater og ikke for civilt Publikum - ligesom de heller 
ikke udlaanes til Foreningsbrug. For det andet ligger 
mange Kaserner og Lejre i stor Afstand fra Biografer 
- og har endelig en Soldat set Film paa Kasernen, 
skal han saamænd nok alligevel gaa i den almindelige 
Biograf, hvis der et Stykke, der »trækker<<. 

Men vi fortsætter vort Arbejde. Flere nye »GØg og 
Gokke<<-Film ligger klar i saavel Smal- som Bredfilm. 
Vi er i Gang med at sætte dansk Tekst til den engel
ske Spionfilm »Next of kin« (Tavshed - Fjenden lyL 
ter), og ogsaa »En Dag i Sovjetunionen« er ved at 
være klar. Meget andet arbejdes der paa, ikke mindst 
paa at fremskaffe Film om Soldater, deres Træning 
og daglige Liv. 

De sædvanlige Biograffilm er bandlyst for os, men 
vi haaber alligevel til sidst at opnaa en Ordning, saa 
vi kan vise Soldaterne ikke blot de bedste Film, men 
ogsaa de nyeste! Fido. 

To kendte »Folk og Værns-Operatører er her i Arbejde. Det er 
Frk. de Place Jensen, der staar til Disposition i Distributions
kontoret, og Kvartermester Petersen, der ordner og kontrolle-

rer alle Tonesmalfilmapparaterne i Landet. 

nede Mænd til Raadighed til at redde dansk Liv og 
Ejendom. Vi lever i en Tid, hvor vi L1-:ke ved, hvad 
der sker i Morgen, og hvis Kolonnerne i Fredstid 
blev delt ud i smaa Detachementer paa ca. 30 Mand 
plus Befalingsmænd, kunde de være en værdifuld 
Hjælp for de nu bestaaende Redningskorps, og des
uden stadig fØre den gode Aand videre, som CBU 
Kolonnerne altid har været i Besiddelse af. 

Lad os derfor haabe, at vi endnu i mange Aar maa 
se den pæne blaa CBU-Uniform rundt om i gamle 
Danmark. TJAVS. 



Artilleriet vandt det hele 
Den 15. og 16. Februar indbØd Artilleriets Befalings

mandsskoler til et storstilet Idrætsstævne i Holbæk 
for Hærens Grundskoler. Arrangørerne lØb selv af 
med Førsteprisen, en Pokal, der til Stadighed skal 
vandre mellem Skolerne, og som er udsat af Krigs
ministeriet. Placeringen blev ens i Terrainsport, Skyd
ning, Gymnastik og Haandbold, nemlig: 1. Artilleriets 
Befalingsmandsskoler. 2. Fodfolkets Kornet- og LØjt
nantsskole paa Kronborg. 3. Rytteriets Befalings
mandsskoler. 4. IngeniØrregimentets Befalingsmands
skoler. 

Stævnet indlededes med en Aftenfest, Fredag den 
14., og vi bringer et Billede af den fantasifulde Eks
cercits og af Arna· Ørskuespillerne med Instruktøren 
Poul Bonevang i Midten. Desuden ses Vinderen af 
Bordtenniskonkurrencen, SekondlØjtnant Chramer, F. 
K. & L., de vindende Artillerister i Terrainsport og et 
F. K. og L.-Hold i Dækning under TerrainlØbet. 

,--~ 
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0i c!J.3rev{ra 
AALBORG 

Vi bringer her et lidt for
sinket Brev fra Aalborg. Det 
kommer fra to menige af 2. 
Bataillons 1. Kompagni: 

Mon nogen vil finde det 
unaturligt, at vi her i Bladet 
fØler Trang til at udtrykke 
vor Taknemlighed mod »Folk 
og Værn« for det store Ar
bejde, Institutionen har ydet 
rundt om i Landet i Forbin
delse med Garnisonernes Ju-
learrangementer. 

Sekondløjtnant E. Juul, 
Aalborg. 

For Aalborg-Garnisonens Vedkommende var det 
helt overvældende, hvad man havde faaet stablet paa 
Benene. Aalborggenserne viste igen, at Soldater er vel-

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

I" HAANDVÆil.IiETS DAGBLAD 

eCITA'J.~IONEN 

B.B:. 

set i Staden, og Byens Borgere har saa afgjort for
tjent den velmente 'l'ak, de har modtaget gennem 
Pressen og ved »Folk og Værn«-Tourneen. Men ogsaa 
Formidleren af alle Goderne har Krav paa en Salut, 
og ingen vil sikkert tage det ilde op, at vi for vort 
Vedkommende personificerer »Folk og Værn« i Se
kondlØjinant F.. Juul og hans Medhjælpere. 

Det virker saa forfærdeligt skævt, naar uvidende 
udenforstaaende prøver at frakende »Folk og Værn« 
dens Berettigelse; lad os, der nyder Goderne af Ar
bejdet, bringe »Folk og Værn« en fortjent Tak for 
Indsatsen i Julen. »13«. 

·lf 

Tak i lige Maade. Det er ganske rigtigt SekondlØjt
nant Juul - og Jeres Chef, der staar bag det hele -
Takken især skal rettes til i Aalborg. For det er fØrst 
og fremmest ham samt de Øvrige Chefer og Befalings
mænd rundt om i Garnisonerne, der gØr Arbejdet -
selv om vi gør vort bedste for at lette det for dem. 

Skriv efter 

Grnlis Forsondolsos· 

malerinle! 

Ordrer over Kr. S,oo 

er portofri. 

Red. 

Alle Soldater - -
Officerer saavel som menige faar Jtor Rabat 

naar de sender deres Foto-Arbejde dl Danmarks 
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Vi er Specialister i Fremkaldelse, Knpiering 
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FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 

Honorarlønnet 

Skriver 

Stillingen som honorarlønnet Skri
ver hos Divisionslægen ved Sjæl
landske Division Ønskes besat pr. 
1. Oktober 1947. 

Honorar Kr. 2400,00 aarligt + mid
lertidigt Tillæg, f. T. 40 % . 

S~illingen kan søges af afskedigede 
Befalingsmænd. 

Ansøgninger stiles til Sjællandske 
Division, Livgardens Kaserne, KØ
benhavn K., og indsendes gennem 
Ansøgernes tidligere Afdelinger til 
Divisionen senest den 15. September 
1947, bilagt eventuelle Anbefalinger 
og Referencer. 

Revisorassistenter 

Nogle Herrer og Damer i Alderen 21-25 

Aar antages til Uddannelse til autoriseret 

Revisor. Vedkommende maa være i Besid

delse af et godt, praktisk Kendskab til 

Regnskabsføring og nogen Handelsskole

uddannelse. Begyndelsesløn 5000 Kr. aar

lig, stigende med mindst 400 Kr. aarlig og 

iØvrigt efter Kvalifikationer; desuden be

taler vi den for Uddannelsen nØdvendige 

Undervisning paa Handelsskole. Kontortid 

9-5, Lørdag 9-12. Betaling for Overar

bejde. Skriftlig Henvendelse. 
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Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 8 Kr. pr. Aar 
Løssalg 1 lir. 

NUMMER 3-4 . OKTOBER 1947 • 5.AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

En Udlandsdansker 

AF KAPTAJNLØJTNANT JØRGEN HALCK 

DA jeg for 11 Maaneder siden indtraadte i den dan
ske Hær, var der mange velmenende Landsmænd, der 
spurgte: »Tror De ikke, at De, der i over seks Aar 
har været Befalingsmand i udenlandske Hære, vil 
have vanskeligt ved at vænne Dem til Forholdene 
herhjemme? Tror De ikke den danske Hær vil virke 
tam og skuffende efter Deres Krigsdeltagelse i den 
engelske og sydafrikanske Hær?« 

For 11 Maaneder siden var jeg ikke i Stand til at 
give et Svar, for jeg kendte intet til den danske Hær 
og havde aldrig været Soldat herhjemme. 

I Dag spørger man mig: Hvordan er det saa at være 
Officer i den danske Hær? Kan den taale Sammen
ligning med udenlandsR:e Hære? I Dag kan jeg be
svare SpØrgsmaalet, og jeg kan forsikre mine Venner 
for, at den danske Hær, trods sin Lidenhed og trods 
det, at den stadig er i sin Vorden, ikke kommer til 
kort, hvis den sammenlignes med de udenlandske 
Hære, jeg har kendt. 

Der er noget tilfredsstillende i at være med til at 
bygge noget op, og dobbelt glædeligt er det, naar 
man opdager, at Byggematerialet - de unge Værne
pligtige - synes at være holdbart, og at Arkitekterne, 
Ingeniørerne og Arbejdsformændene - Befalings
mændene af alle Grader - ikke alene er rutinerede, 
men ogsaa besat af en Arbejdsiver, der grænser til 
Idealisme. 

For jeg opdagede jo hurtigt, at man skal være ikke 
saa lidt af en Idealist og helst Kapitalist (og dem er 
der faa af) for at være Befalingsmand i den danske 
Hær i Øjeblikket. Bortset fra den store Arbejdsind
sats, der maa kræves af enhver i et Værn, hvor 
Manglen paa Befalingsmænd er yderst følelig, er 
Lønningerne, som oppebæres af de Mennesker, af 
hvem man forlanger, at de skal leve »standsmæssigt<< 
saa smaa, at Folk med en udpræget materialistisk 
Indstilling vil søge alle andre Stillinger end netop 
indenfor Hæren. 

Det, der i Begyndelsen imponerede mig mest, var 
Arbejdstempoet. Jeg har aldrig fØr mØdt Befalings
mænd, der arbejdede saa ihærdigt som de danske. 
Det var nærmest lidt afskrækkende, naar man var 
vant til den mere flegmatiske Maade, hvormed Brit
terne selv under Krigen tog paa Tingene. En Kap
tajnlØjtnant sagde til mig: »Maaske er det vanskeligt 

Captain Halck uden for sin »Villa« i Libyen 1942. Boligen var 
døbt »Valhalla«. 
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for Dem at forstaa, hvorfor v1 arbejder saa haardt. 
Men De har været Gnn heldig at kunne kæmpe med 
aabent Visir under Krigen, mens vi andre gennemgik 
Ydmygelser og Internering i en Periode, som v1 nu 
kun gcnkaltler, naar vi Ønsker at anspore vore Rn 
stræbelser for at »dette aldrig skal ske mere«. 

Det er min Opfattelse, at denne Indstilling karakte
riserer hele det danske Befalingsmandskorps. Det er 
den Aand, der driver det frem, samt Bevidstheden 
om, at en Hær, hvor lille den saa end er, der ikke er 
i Stand til at kæmpe med et Sekunds Varsel, ikke har 
nogen Leveberettigelse under moderne Forhold. En 
saadan Hær vil k11n rPpræsenten'! et Tidsspilde for 
dem, der tjener i den, og et Pengetab for Skatteyder
ne, der betaler for den. 

Det tog Tid at vænne mig til de forskellige For-
6.old - og lad mig indrØmme, at der endnu er adskil
ligt, jeg ikke kan forstaa. 

Der er f. Eks. den Ordning, ifplge hvilken vi har 
to Slags faste Befalingsmænd - Officianter og Offi
cerer .. Det er uhørt i andre Hære, men maa vel have 
sine Fordele herhjemme. Jeg findPr rlf!t stadig meget 
forvirrende. 

Jeg har heller aldrig kunnet forstaa, hvorfor vi ikke 
har Majorer i den danske Hær. Springet mellem Kap
tajn og Oberstløjtnant synes saa voldsomt, og da det 
jo ikke er muligt i en Fredshær at udnævne alle de 
dygtige Kaptajner, der fortjener det, til Oberstløjt
nanter - tværtimod - saa kunde man overkomme 
den »sprungne« Kaptajns naturlige Bitterhed ved at 
gøre ham til Major. Bortset fra, at det er en Feltrang 
og en værdig Grad, har den ogsaa rent taktisk set 
store Fordele. 

Efter at have været vant til Imperiets Officersmes
ser og den uhyre utvungne Omgangsform var det lidt 
vanskeligt at falde ind i den meget mere formelle 
Tone, der hersker blandt danske Officerer, men jeg 
opdagede hurtigt, at denne tilsyneladende Stivhed 
dækkede over megen oprigtig Hjertelighed, og at Herr 
Kaptajnen og Herr Oberstløjtnanten ligesaa vel var i 
Stand til at slaa sig lØs sammen med PremierlØjt
nanten som den engelske Oberst eller Major. Der er 
langt mindre Snobberi blandt danske Officerer end 
bland't engelske Officerer, og naar jeg sammenligner 
den Modtagelse, der blev mig til Del i vores Hær, 
med den mere end kØlige Modtagelse, jeg fik i sin 
Tid, da jeg under Krigen blev flyttet som sydafri
kansk PremierlØjtnant til den engelske Hær, har jeg 
kun Grund til at være taknemmelig. Til Trods for 
min fuldstændige Mangel paa Kendskab til danske 
militære Forhold, mØdte jeg allerede fra Begyndel
Sf!n rlen største Forstaaelse fra SekondlØjtnanten til 
Generalen. 

Lad mig iØvrigt nævne hVor forbavset jeg var over 
at finde, at det danske Kampreglement - i hvert Fald 
for Fodfolkets Vedkommende - var uhyre tidssva
rende - og nu, i 1947, er der faa Krigserfaringer -
hvad enten det drejer sig om de mest moderne Vaaben 
eller den seneste Panserteknik, som den danske Hær 
ikke drager Nytte af og delagtiggør det unge Mand
skab i. 

En Hær kræver som bekendt fem Ting for at kunne 
kæmpe sejrrigt. Dygtige Befalingsmænd - interesse
rede Soldater - fØrste Klpsses Vaaben - en effen-
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siv Moral - og siU:;t, men ik.k.e mirnl:st - en offer
villig, VPlvillig indstillet Civilbefolkning. 

Jeg har allerede opdaget, at Størstedelen af vore 
Befalingsmænd - for at bruge Mo11tgome1ys UUtryk. 
-- er »second to none<r, De fpfrste KlassPs Vaahf!n f!r 
vi veU at faa, og Grundlaget for det hele den 
værnepligtige Soldat - er lavet af. sundt Solrlah~r
materiale. Maaske er den unge Dansker ikke nogen 
fØdt Kriger, der elsker Kampen for Kampens Skyld 
- og som, f, Eks. som Auntrulicrne og Sydafrika
nerne, glæder sig til det Øjeblik, hvor de er færdige 
med Dagens Ekcersits, saaledes at de kan begynde paa 
Nærkampøvelserne og give hinanden braadne ·Pan
der. Det er ogsaa kun godt det samme. Den unge 
danske Soldat er lige saa lidt en Slagsbroder, som 
han er mere intelligent end f. Eks. den engelske Sol
dat. Han er derimod mere kritisk. Han Ønsker at vide, 
hvad Formaalet med den eller den Ordre er, og hvad 
der ligger bagved det Hele. Han ved godt, at han 
kun er et ringe Led i en Kæde, men han Ønsker sam
tidigt at vide, hvordan Kædens øvrige Led er fØjet 
sammen. Det vil tage Tid at faa hans Blod i Kog, men 
netop fordi han er nøgtern og næsten pinlig kritisk, 
vil han ikke staa tilbage for andre Landes Soldater, 
naar han fØrst gaar op i en Opgave med Liv og Sjæl. 

Men han trænger til Disciplin. Disciplin og For
staaelse. Verden gennemlever i Øjeblikket en Periode, 
hvor mange af vore Forældres bedste Principper er 
ved at gaa i Glemmebogen. Der findes i Dag blandt 
visse Dele af Ungdommen en Tendens til at kræve 
sine Rettigheder, før man vil opfylde sine Forplig
telser, og man er i nogen Grad tilbØjelig til at vende 
om paa det hævdvundne Motto: »Vil selv du byde, 
lær fØrst at lyde<<. Det er en Tendens, der spores over 
hele Verden, men den findes ikke mindst blandt den 
danske Ungdom, der har gennemlevet seks Aars Krig 
i en Slags Opløsningens Vakuum, samtidig med at 
Udlandets Ungdom lærte Disciplinens Betydning i 
Millionhærene. Mange unge Danskere har i Dag svært 
ved at finde sig til Rette i Samfundet. De er henholds
vis raadvilde, bitre eller haardkogte. Mange tror, de 
kan klare Grejerne selv. Efter det krævende - men 
ofte ogsaa begivenhedsrige Arbejde som saa mange 
udførte i Modstandsbevægelsen1 efter alle de Aar, 
hvor der dog trods alt - altid »skete noget«, og hvor 
de unge Frihedskæmpere ofte var en Slags Lov i sig 
selv. skal de nu - i Hæren - til at være smaa Hjul 
i en nØgtern Maskine, der til en vis Grad sluger Indi
vidualiteten. Det er ikke let. Det kræver Disciplin. 

Nogle unge Værnepligtige har vanskeligere ved at 
vænne sig til dette end andre, men heldigvis synes 
Flertallet at godkende Betydningen af Hærens Disci
plin - de begynder at forstaa - saaledes som ~ng
lænderne, Russerne og vore andre Allierede - at en 
Hær uden Disciplin, ubØnhØrlig, men retfærdig Disci
plin - har lige saa faa Chancer for at overleve i en 
farlig Verden, som den demokratiske Stat, der ikke 
fordrer den yderste Selvdisciplin af hver eneste Bor
ger. 

Moralen i Hæren er ikke usund. Der findes ingen 
Mindreværdskomplekser eller andre skadelige Efter
veer efter den Tid, hvor man var nødsaget til at ned
grave Geværet. Men for at Hæren - fra Generalen 
ned til den yngste Rekrut - kan bibeholde den nØd-



ventlige uifen:;ive Moral og for at t.¾enopbygn1ngsar
bejdet kan krones med Held, maa den besidde Be
vidstheden om, at alle Landets Borgere staar bag den, 
har '1'1lhd til den og vil støtte den - ikke blot i Ord, 
men i Gerning. Det lovede Landets Dorgere sig selv 
den 0. Maj 1945. Det Løfte maa de holde l Dag. Uden 
en enig, forsvarsbevidst Befolkning kan Danmark 
ikke haabe paa at kunne opbygge en offensiv Moral 
blandt Soldaterne. 

Der tales saa meget om Demokratiseringen af Hæ
ren. Det er blevet et Emne, der er debateret saa me
get, at der næsten er gaaet Politik i det. D et virker 
forbavsende for en Udenlandsdansker - og især for 
en, der har kæmpet i Hære, hvis interne Anliggender 
selvfølgelig er blevet gjort til Genstand for Kritik -
velvillig Kritik - men aldrig Tovtrækkeri. 

Det forekommer mig, at visse Dele af Pressen be
nytter enhver Lejlighed - ringe eller stor - til at 
komme Hæren og dens Befalingsmænd til Livs. Man 
giver alt for store Overskrifter til alt for trivielle 
Ting. Alt for ofte læser man om »Soldatermishand
linger« og »daarlig Kostforpl<=dning<<, og Beskyldnin
gerne viser sig oftest at være falske. 

Med Hensyn til Kostforplejningen - og alle Gra
der faar samme Ration i den danske Hær - saa vil 
jeg gerne nævne, at jeg aldrig har spist saa meget og 
saa godt i nogen anden Hær, og med Hensyn til Be
handlingen af Mandskabet - ja, der sker vel Ting i 
Hæren, der bØr beklages - det gør der i alle Bære. 
Men Forholdet er faktisk det, at Befalingsmænd og 
Værnepligtige kommer godt ud af det med hinanden. 
Det er mit bestemte Indtryk - efter at have været i 
tre forskellige Hære, at den danske Hær er langt den 
mest demokratiske af dem alle. Lad os vogte os for at 
blive blØdsØdne. Jeg har endnu aldrig mØdt en brutal 
dansk Befalingsmand, skØnt jeg har holdt Øjnene godt 
aabne. Hvis jeg havde, vilde.jeg sige det. Vor militære 
Straffelov er betydeligt mildere end den engelske __, 
og langt, langt mildere end f. Eks, den russiske, hvor 
man stadig idØmmer kollektive Straffe. Jeg har selv 
set dem blive udsonet i Persien. 

De1i danske Hær er maaske den eneste Hær i Ver
den, der ingen Hilsepligt har, Jeg skal ikke udtale 
mig om Berettigelsen heraf. Mine tidligere engelske 
-0g russiske Officerskammerater er lige forbavsede, 
naar jeg fortæller dem herom. 

Nej, det har ikke været nogen Skuffelse at lære 
vores Hær at kende - tværtimod. Der bliver udret
tet et stort Stykke Arbejde under Forhold, der ikke 
altid er lige lette. Jeg tror, jeg tør sige, at Hærledel
sen, saavel som den overvejende Del af Befalings
mændene, er klar over, at det ikke er nok at lære 
Soldaterne at forsvare deres Land, men at man ogsaa 
maa arbejde for at gøre Hæren til et Sted, hvor de 
Unge - mens de er i Trøjen - vil lære at forstaa 
Betydningen af og Ansvaret ved at være demokrati
ske Borgere i et demokratisk Land. 

Lad mig til Slut vende tilbage til SpØrgsmaalet 
om Moralen - Aanden i Hæren - det er af saa stor 
Betydning. Danmark vil aldrig komme til at kæmpe 
for een Nations eller en Gruppe af Nationers Interes
ser. Vor Hær eksisterer med kun to Formaal for Øje, 

Fra et Gennembrud ved El Alamcin. 

Den maa kunne forsvare Landet mod fjendtlige An
greb, og den maa, Side om Side med vore allierede 
Venner, være rede til at sikre Verdensfreden, hvis 
denne er truet, og hvis det skulde blive forlangt af 
o~. Men for at en Hær kan opiylt.le de Krav, som en 
saadan moderne Krig vil stille til den, maa den jo 
netop besidde det, der er vægtigere end Bombeaero
planer - en god Moral. 

Der skal adskillige Ting til for at skabe den gode 
Moral: Legemlig Sundhed, Disciplin, Uddannelse, et 
godt Forhold mellem Hærens forskellige Grader, samt 
en fuldstændig Tillid til den Sag, man kæmper for. 
Derfor er det Befalingsmændenes Opgave, hvad enten 
de uddanner Mandskabet i Vaabenbrug, GruppefØring, 
Gymnastik eller Taktik altid at søge at fostre den 
gode Moral. Militærteknisk Uddannelse er glimrende, 
men Mandskabet maa ogsaa lære sit Ansvar som de
mokratiske Statsborgere at kende - ellers er det Hele 
et Spild af Tid. 

Forholdet mellem Befalingsmændene og Mandska
bet maa være opbygget paa indbyrdes Tillid og fuld
stændig Forstaaelsc. Dette kan opnaas uden paa no
gen Maade at lade det gaa ud over Disciplinen, men 
det kræver, at hver eneste Befalingsmand til enhver 
Tid maa være et Forbillede for sine Mænd. Dette er 
man klar over i vores Hær. 

Vaabnenes Krig er forbi, men Ideernes Krig raser 
heftigere end nogensinde. Over hele Verden finder 
man, at det er vanskeligere at vinde Freden, end det 
var at vinde Krigen. Ingen af os ved, hvad Fremtiden 
har i sit SkØd, men vi er sikkert alle enige om een 
Ting, og det er, at Demokratiet kræver en indre Styr
ke, en Slags dynamisk Ideologi for at leve videre. 
Men lige som hver eneste Borger i saa Henseende maa 
være sig sit Ansvar bevidst, maa hver eneste Mand 
i Hæren fØle sit Ansvar, for han spiller en betydelig 
Rolle i dette Arbejde. 

Rent bortset fra, at det er uforsvarligt at give 
Mænd Træning i Vaabenbrug, uden samtidig at give 
dem ideologisk Oplæring, er Hæren jo - trænet som 
den er i at tjene Nationen oven over Partierne, vant 
til Disciplin og vant til at arbejde sammen i Hold -
ideelt egnet til at bibringe hele Nationen den rette 
Forestilling c_:im Demokrati. 

Det forstaar man nu i England - man har længe 
forstaaet det i Rusland, New-Zealand og i andre 
Lande, men heldigvis lever Forstaaelsen heraf ogsaa 
i den danske Hær. 



BRASILIEN 
Billedet foroven er virkelig taget i 

Brasilien! Det stemmer næppe helt 

med de Forestillinger, man normalt 

har om et solbeskinnet Brasilien, 

men Forklaringen er simpelthen, at 

ogsaa Brasilianerne har Bjerge med 

evig Sne. Her fa.ar den brasilianske 

Hær en Uddannelse i Vinterkampe, 

der bl. a. omfatter Skitræning. 

Det andet Billede ser mere bra

siliansk ud - efter den gængse Op

fattelse. Det er taget ved en Troppe

revy i Rio de J aneiro. Man bemær

ker den amerikanske Udrustning. 
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INDONESIEN 
For kort Tid siden var det hol

landske Koloniomraade Indone

sien Skueplads for voldsomm~ 

Kampe mellem de hollandske og 

indonesiske Styrker. Indonesien er 

et af de betydeligste gummiprodu

cerende Lande i Verden, og Indo

nesernes Produktionsminister, Dr. 

Gani, som ses (tv.) paa Billedet 

foroven sammen med Forsvarsmi

nisteren, Dr. Amir Sjarifoeddin, 

har et stort Ord at skulle have 

sagt i den asiatiske Gummiverden. 

For Latex'ens - Raaproduktets 

- Koaguleringsproces er Myre

syre nødvendig (Billedet foroven 

tilhØjre). Imidlertid har man ikke 

denne Vare i de indonesisk styre

de Omraader, og man eksperimen-

terer derfor med andre Syre1•. I 

den hollandske Regerings Onuaa

der anvender man Myresyre. 

Paa Billedet nederst ses unge 

Indonesere, der med deres mere 

eller mindre interimistiske V aaben 

vogter Gummitransporterne paa 

Østjavas Jernbaner. 
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Opgaveløsningen er begyndt. De nyspidsede Blyant~r er parat til at flyve hen over Popirct. Spørgsmaalet er nu kun, i hvilket 
· Tempo Hjernevindingerne vil følge med. 

Rekrutprøverne 
ANVENDT Psykologi fik sit fØrste store Gennembrud, 
da Amerika i 1917 skulde stampe en Hær op af Jor
den. Henved 2 Millioner amerikanske Rekrutter prø
vedes med det Formaal at blive klar over deres Evne 
til at tilegne sig nye Kundskaber og Færdigheder. 

I Tiden mellem de to Krige var det mærkeligt nok 
- naar den tyske Hær undtages - især i det civile 
Liv, at Anlægs- og PræstationsprØver fandt nogen 
videre Anvendelse; saavel i Skoleverdenen som i Er
hvervslivet rundt om i Landene udvikledes Bestræ
belserne for at sætte »ret Mand paa ret Plads«, hvilket 
adskillige Steder allerede før den anden Verdenskrig 
fØrte til den saakaldte E1·hvervsvejledning. 

Under den anden Verdenskrig blev en betydelig Del 
af de krigsførende Landes psykologiske Videnskabs
mænd mobiliseret, og under deres VirkSomhed ind
hØstedes Erfaringer, der uden Tvivl vil komme hele 
Samfundet til Gode. I Amerika virkede 2000 Fagpsy
kologer i Hæren, og der prøvedes alene 10 Millioner 
Rekrutter foruden en Masse Emner til Befalings
mandstjeneste og Specialuddannelse. 

* Herhjemme var man straks i Maj 1945 klar over 
den militære Anvendelse, som Psykologien havde 
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Af Kaptajn Helge Klint 

fuuct under Krigen, og indhentede nØjere Oplysninger 
om Virksomheden, fØrst i Sverige - der i 1944 havde 
faaet en militærpsykologisk Organisation - og se
nere i England. 

Kernen i den militærpsykologiske Virksomhed er 
Bestræbelserne- for, at den enkelte Mands Evner og 
Anlæg udnyttes bedst muligt, idet der samtidig til
stræbes, at den enkelte anbringes paa Steder, hvor 
han kan arbejde med Lyst og Interesse. Et betyd
ningsfuldt Argument, der hvor Militærpsykologien er 
taget i Anvendelse, har det ogsaa været, at den med
fører væsentlige Besparelser ikke alene i Tid, men og
saa i Penge; i Sverige opgives de direkte pengemæs
sige Besparelser til mindst 1 Million Kroner, hvortil 
saa kommer alt, hvad der ikke kan maales i Penge, 
f. Eks. det Besvær og den Ulyst, d€r adstedkommes, 
fordi Folk anbringes ved en Uddannelse, hvortil de 
ikke har de nødvendige Forudsætninger. 

En væsentlig Bestanddel af de psykologiske Prøver 
er saadanne, der almindeligvis betegnes som Intelli
gensP')·Øver. Nu er Intelligens noget meget vanskeligt 
at forklare - selv Psykologer er ikke rigtig glade for 
at definere Begrebet i hvert Fald overfor almindelige 
Mennesker. SpØgende er det sagt, at Intelligens er 



det1 som man undersøger ved en Intellige1rnprØvel 
Et mindre fordringsfuldt Navn for disse Prøver er 
Omtankeprøver, og denne Betegnelse passer meget 
goc.J.t paa c.J.en Prøve1 d.er forsøgsvis har været anvend.t 
herhjemme. 

Københavns Universitets Psykologiske Laborato
rium havde netop i Eftersommeren 1945 faaet Lov »at 
laane« 100 Rekrutter for at undersøge, hvorledes en 
svensk Prøve faldt ud, og da Resultatet var godt, laa 
det nær efter mindre Ændringer nt benytte denne 
Prøve, da man i Efteraaret 1945 i Hæren tog det fØr
ste forsigtige Skridt i Retning af »militær Erhvervs
vejledning<<. 

·K 

Rekrutprøve 1945 afholdtes den 11. Decbr. 1945 
14 Dage efter Rekrutternes MØde ved Afdelingerne, 
og den omfattede ca. 12.000 Mand, siden prøvedes i 
Juni 1946 ca. 10.000 Mand. 

Prøvens Formaal var bl. a.: 
at fremskaffe personlige Oplysninger om enhver 

Rekrut, saaledes 
at hans særlige Evner, Interesser og Uddannelse 

kunde udnyttes bedst muligt, og at Kendskabet til 
den enkelte Mand kunde uddybes. 

Prøven var skriftlig og omfattede Udfyldelse af 2 
Hefter, hvoraf det ene (A) indeholdt Spørgeskema 
om personlige Forhold, det andet (B) den ogentlige 
psykologiske Prøve, der omfattede 49 Opgaver. 

Rekrutterne gik med stor Interesse og Alvor til 
Sagen - enkelte endda i en saadan Grad, at de gav 
sig til at græde, da de syntes, at Opgaverne var dem 
for svære. Det var ikke forudset - hvad der derimod 
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Kurven, der fremkommer som Resultat af den statistiske 
'RP.al'hPjrlPl/H~ nf rle afsluttede Rekrutprøver. 

lyse om den Procentdel, der opnaar H.esultater inden 
for visse Grænser. 

N edenstaaende Oversigt, der stammer fra Rekrut
prøve 1946, hvor der var 54 Opgaver, var opstillet 
paa Forhaand efter tidligere Erfaringer, og det viste 
sig, at den ikke slog ret meget fejl, naar man betrag
tede alle de prøvede. 

Gruppe Intelligens Antal rigtige I % af hele 
Svar Rekrutstyrken 

A Særdeles god 40-54 5% 
B Over middel 29-39 28% 
C Middel ........ 22-28 34 % 
D Under middel. . 10-21 28 % 
E Slet .......... 0-9 5% 

Nu viste det sig forresten, at der var omtrent 3 
Gange flere, der overhovedet ikke havde noget rig
tigt Svar (altsaa 0), end der var Rekrutter med 1 rig-

tlen liidtil støt·ste psyl,ologisl:e Unde1·søgelse 

cif Voksne i DanTrut1·k 

var forudset var, at kun meget faa - det viste sig 
senere kun 1 af 1000 Rekrutter - var i Stand til at 
svare rigtigt paa a 11 e SpØrgsmaal. 

Naar man regnede efter, hvor mange Rekrutter, 
der havde 0, 1, 2, 3 o. s. v. rigtige Svar i B-Heftet, 
viste det sig, at der var forholdsvis faa. der havde et 
meget ringe Antal rigtige Svar, og det samme var 
Tilfældet med særlig mange rigtige Svar. Hvis man 
tænker sig alle de prøvede stillet op paa Række og 
Geled, saaledes at alle med O Svar stillede sig i En
keltkolonne paa hØjre FlØj og til venstre for dem alle 
med 1 Svar paa Enkeltkolonne o. s. v., faar man alle 
rangeret ind paa ialt 49 Enkeltkolonner. Tænk.te man 
sig dernæst Formationen fotograferet fra Flyvema
skine, vilde den tage sig ud, som vist paa ovenstaa
ende Figur, hvor h,0jre FlØj er udfor O og venstre FlØj 
udfor 49 Svar. 

Folk, der beskæftiger sig med Sandsynlighedsbe
regning f. Eks. Træfningssandsynligheden ved Skyd
ning, genkender Kurven som den saakaldte »N apa" 
leonshat«. 

Den ovenstaaende Kurve er een Maade at anskue,. 
liggØre, hvorledes Rekrutterne fordeler sig opad »In
telligensstigen«, men det kan ogsaa gøres ved at op-

tigt Svar. Det er 
imidlertid ikke saa 
mærkeligt, fordi 
de Rekrutter, der 
er Analfabeter,slet 
ikke kommer i 

Grafisk Fremstilling af ovenstaaende 
Skema. 

Gang med Besvarelsen. Der er nok mange, der for
bavses over, at der her i Landet findes unge Mænd, 
der hverken kan læse eller skrive. Rene Analfabeter 
træffer man naturligvis meget, meget sjældent, men 
der er i Virkeligheden flere, end man venter, der 
faktisk kun kan skrive deres eget Navn og læse me
get lidt. Dette Forhold skyldes for en stor Del en 
Svaghed - »Ordblindhed« - der nok er til at hel
brede, men som man ikke altid faar konstateret i 
Skolen og afhjulpet ved passende Fremgangsmaader. 

En af de prøvede Rekrutter havde det saadan, at 
han, naar han fik Brev hjemmefra, gik hen til en 
Onkel, der læste det hØjt for ham- og skrev Svaret 
efter hans Diktat. Ved Rekruttens Afdeling var man 
klar over dette Forhold, hvorfor man under Prøven 
anbragte ham sammen med en Befalingsmand i et 
særligt Lokale og benyttede samme Fremgangsmaade 
som ved hans Brevveksling. Resultatet blev, at han 
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Et Hovedbrud er det absolut ... 

paa den samme Tid som sine Kammerater fik 26 rig
tige Svar - altsaa en Del over Gennemsnittet. Dette 
Eksempel viser, at en Mand meget vel hverken kan 
læse eller skrive og endda have en veludviklet Intel
ligens. 

En og anden vil maaske have gjort sig den Tanke, 
at en Prøve, som den vi her behandler, er misvisende 
i den Forstand, at Folk, der er »studerede«, har meget 
lettere ved at faa et fint Resultat end Folk, der kun 
har gaaet i Landsbyskole. Her maa man imidlertid 
ikke forveksle Aarsag og Virkning, idet de, der læser 
og studerer, jo netop kan dette, fordi de har de intel
ligensmæssige Forudsætninger. Forøvrigt viste det sig, 
at mange, der kun havde gaaet i Folkeskole, fik et 
Resultat fuldt paa HØjde med en Del af Realisterne 
og Studenterne. 

Hvad var det da for Opgaver, man blev stillet over
for - ja, dem kan vi jo ikke afsløre. De stilledes for
Øvrigt i en saadan Orden, at de blev stadig sværere, jo 
længere man kom hen i Heftet. Den første Opgave lØd 
saaledes: 

»2 Brødre fik en halv Snes Appelsiner, som de 
skulde dele lige imellem sig. Hvor mange Appelsiner 
fik hver?« - Svaret - naa, det har Læseren jo alle-

9S 

... men ogsaa et Par blankpudsede Støvler 
kan udtrykke Eftertænksomhed. 

rede fundet ud af, men hør saa den sldsle og hold. 
Ørerne stive: tiF.n Manrl, dPr gaar fangs f'n 8porvogns
linie, mØder en Sporvogn hvert 10-ende Minut. Hvis 
han vender om, og gaar i modsat Retning, bliver han 
indhentet af en Sporvogn hvert 20-ende Minut. Hvor 
ofte gaar Sporvogrnm?«. Del Sva1· kan De jo i:ipek.u
lere paa; De finder det paa Side 133. 

Det viste sig forøvrigt, at de enkelte Underafdelin
ger var meget uens stillet med Hensyn til saavel gode 
som daarhge Intelligenser, og det er naturligvis ikke 
hensigtsmæssigt. Der er derfor i det sidste Aarstid 
bl. a. af denne Grund arbejdet paa at faa den psyko
logiske Prøve henlagt til Sessionerne. 

Som bekendt sorterer Sessionerne under Indenrigs
ministeriet, hvorfor dette Ministerium har forsøgt at 
modernisere Sessionsbehandlingen paa dette Punkt 
ved at indfØre Intelligensprøven paa Sessionerne i 
dette Foraar. Det har imidlertid ikke været muligt at 
faa bevilliget de nødvendige Penge - 2 Kr. pr. Mand 
- til en saadan Undersøgelse. 

Dette er meget beklageligt, fordi det hæmmer Vær
nene i deres Bestræbelser for at uddanne Rekrut
terne bedst muligt efter deres Evner og Anlæg og saa
ledes, at den enkelte Mand kan behandles individuelt, 
i det Omfang det er muligt, til Gavn for Værnene og 
til Glæde for de værnepligtige. 

Alt tager naturligvis sin Tid, men det er jo allige
vel et SpØrgsmaal, hvorlænge man kan »spare« en 
Virksomhed, som Krigserfaringen til Fulde har godt
gjort Nødvendigheden af. 



Af Ole Bornemann. 

En Cyklist er en Sjældenhed 
i Londons Under, 

MAN kan ikke med Bestemthed fastslaa, hvor Lon
don begynder og ender, eller hvor mange Indbyg
gere den har. London har ingen Maal, kun det hi
storiske City kan begrænses. 

Jeg ankom til Liverpool Street Station midt om 
Formiddagen. Turen fra Harwich (Esbjergbaadenes 
AnlØbshavn) til London havde været lidet interessant, 
naar man undtager den korte Strækning, Toget fulgte 
Themsen-Bugten. Utallige Krigsfartøjer ligger her 
fortøjede i lange Rækker som KØer, der skal føres 
hjem fra Marken. Men bortset fra dette ene viste der 
sig intet af Interesse, før 'l'oget naaede Londons For
stæder. Disse Forstæder, som udgør en Del af East 
End, er hovedsagelig Arbejderkvarterer og bestaar 
af en Mængde ensudseende, snavsede Rækkehuse, der 
Kilometer efter Kilometer strækker sig omkring 
Jernbanen. Tyskernes Bomber har foraarsaget store 
Skndcr i Enst End, men fra Toget lægger man ikke 
Mærke til det, Hist og her ses en sammenstyrtet Fa
cade, og for de fleste af Vinduerne er der Pap eller 
TØj (det er ikke til at opdrive Vinduesglas i Lon
don). Det er fØrst, naar man gaar rundt i selve Kvar
teret, at man opdager de kolossale Ødelæggelser, der 
er sket. I mange af Husene mangler »Indmaden«, kun 
Facaderne staar tilbage, saa man ved som Regel ikke, 
,om man kommer ind eller gaar ud. 

·Paa Patruljetur med Scotland Yard i East End. 

Ved 9-10 Tiden en smuk Sommeraften sluttede jeg 
mig til to Bobby'er, der var paa Patrulje i East End. 
For med det samme at slaa den blodtørstige Læsers 
Forhaabninger om Mord og Overfald til Jorden vil 
jeg fortælle, at intet af ovennævnte forekom. Der
imod fik jeg et glimrende Indtryk af Kvarteret og 
dets Beboere. Det var morsomt at iagttage, at der i 
East End findes Gadeliv som i København og andre 
europæiske Storbyer, medens man saa godt som al
drig træffer paa det i det Øvrige London. Englænde-

ren hader at give fremmede Indblik i sit Privatliv, og 
han deler derfor sin Tid mellem sit Kontor, sit Hjem 
og sin Klub. Men i East End findes det som sagt, 
endog i udstrakt Grad. Flere Steder saa jeg Lejlig
hedens Stole stillet ud paa Fortovet, hvor Familien 
tilbringer Aftenen i Samtale med Nabofamilierne, alt 
imens de snavsede Unger støjende tumler rundt i den 
snævre Gade, hvor det overalt flyder med Papir og 
andet Affald. Der gives kun faa Forlystelsessteder. 
Jeg saa overhovedet ingen Biografer paa Turen, og 
kun af og til blev de ensformige Facader afbrudt af 
en Cafe eller Spil!ehal. Spillehaller findes overalt i 
London, og de svarer ganske til de Haller, vi har i 
Tivoli - blot er de meget billigere. Beboerne i East 
End ser ligesaa fattige og triste ud som Husene, de 
bor i. De er snavsede og sjuskede, især sløser Kvin
derne med deres Udseende, og de fØrer et Sprog, der 
vil faa selv den værste kØbenhavnske Bisse til at 
rødme. Næsten alle Nationaliteter findes i East End, 
hvor de har slaaet sig ned paa hver sit bestemte Om
raade. Mest kendt er Kineserkvarteret og JØdekvar
teret. 

Vi har vel gaaet ca. en Time, da det begynder at 
blive mørkt. London er stadig en mørkelagt By, idet 
Gadebelysningen er meget slet, eftersom der skal 
spares paa Elektriciteten. Jeg begynder saa smaat at 
fØle mig beklemt om Hjertet. Gaden1 vi gaar i1 er 
næsten mennesketom. De mØrke, truende Facader 
virker trykkende. Paa den modsatte Side ses den vip
pende GlØd af en Cigaret. I Porten, som vi passerer, 
skimtes mørke Silhouetter, og lidt derfra staar et 
Pa.r i Øm Omfavnelse i Ly af et Fremspring. Læn!i"ere 
borte udsender en ensom Lygte sit blege og svage 
Skær, Jeg føler mig hensat til Cardbyromanerne og 
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VPntPr hvPrt 0jPhlik at faa Pn Kniv i R.yggPn, mPn 
fØler mig dog mere rolig, da jeg husker, at jeg har 
en stor og kraftig Bobby paa hver Side. Alligevel 
farer jeg sammen, da vi pludselig hØrer løbende 
Sk.ri<lt bag os. Vi ven<ler os om og ser Omri<lset ar en 
HPrrP og D::imP, smm, <l::i dP Pr ml.aPt hPn til oc;, p11-
stP.niJf> og stflnnf>nrlf> paa g~brokkfmt. Eng~Isk og i 
Munden paa hinanden søger at faa os til at forstaa, 
at Damens Taske er forsvundet. - Om hun havde 
tabt den? Næ, det troede hun da ikke. Hun var Polak 
og plejede ikke at gaa og tabe sine Tasker. - Navn 
og Adresse bliver noteret. Vi fortsætter vores Tur, og 
da de er ude af Syne, spørger jeg Bobby'erne, om de 
mener, Tasken er stjaalet. 

»Uden Tvivl,« svarer Betjenten paa min hØjre Side. 
»De stjæler som Ravne her og er samtidig uhyre sne
dige. Om en af Gaderne siges det, at naar man kom
mer ind i den, kan man se sine Ejendele blive solgt 
i den modsatte Ende.« 

Nogle Dage efter talte jeg med en Nordmand, som 
fortalte mig, hvorledes han en Dag havde begivet sig 
ud i East End, idet han dog forinden havde taget alle 
Forsigtighedsregler ved kun at tage ganske faa Penge 
med sig, knappe Jakken omhyggeligt og hele Tiden 
holde Hænderne i Jakkens Sidelommer. Han mente, 
han var sluppet helskindet gennem Turen, indtil han 
skulde bruge nogle Penge og opdagede, at Jakkens 
Inderlomme var tom. Tyven havde ved Hjælp af et 
Barberblad snittet Jakken op i Ryggen og stjaalet 
Tegnebogen, uden at Nordmanden havde mærket det 
ringeste. 

Vi nærmer os det Sted, hvor vi begyndte vores Tur. 
»Næ,« siger den ene, »Udlændinge skal holde sig fra 
East End og især ikke vove sig ud i denne Bydel om 
Natten. En fuldstændig vanvittig Ide af de to Polak
ker at gøre det. Men Menneskene er nogle mærkelige 
Skabninger. Paa Trods af alle Advarsler styrter 
mange Udlændinge straks herud. De tror, vi hele Da
gen sidder med Fiskestang og Snøre og haler det ene 
Lig op af Themsen efter det andet.« Vi gaar tavse 
et lille Stykke, saa siger han: » Vi gør, hvad vi kan 
for at forhindre ForbrydelsPr, hvilkPt vorPs 5 P'Pr oe-
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c;;:ia givPr TTrltryk for, mPn RllP rlissP HmaarapsPriPr 
er der intet at stille op overfor.« 

»Deres 5 P'er?« spørger jeg. 
»De kender dem ikke?(r Han fortsætter: ~Ja, de 

maa vel nærmest betragtes som et Motto.« Han stand
~Pr VP<l dPn fØrc;tP T.ygtPpa:>1, h;:i1Pr Pn lillP Lap Papir 
op af Lomm~n og giver sig til at skrive. Da han er 
færdig, rækker han mig det, og jeg læser: »'l"he 
British Bebbies 5 P's: Preservation of Peace. Protec
tion of Life and Property. Prevention of Crime.« 

Da jeg ser op, opdager jeg, at de begge har tændt 
en Cigaret. Vi staar paa det HjØrne, hvor jeg mødte 
dem. »Fyraften,« siger den ene med et Smil. 

Jeg takker dem for Turen og siger Farwi1. Der er 
kun to Minutters Gang til den nærmeste Under
grundsstation, men jeg mere lØber end gaar. Lige 
foran Indgangen tørner jeg sammen med en Mands
person. Han mumler et »sorry« og forsvinder i Mør
ket. Jeg gaar ind i Forhallen, der er klart oplyst. 
Pludselig slaar det ned i mig. Mine .Penge. Jeg tager 
dem frem og giver mig til at tælle dem. Ganske over
bevist om, at der mangler en Penny, !Øser jeg en Bil
let til Piccadilly Circus og fØler mig fØrst helt i Sik
kerhed, da jeg befinder mig paa mit Hotelværelse. 

Det ugæstfrie West End og Villakvartererne. 

Overgangen fra det livlige East End til det mere 
rolige West End er stærk. Trafikken er mindre, Ga
derne bredere og Folk synes ikke at have saa travlt. 
Men de store i mange Tilfælde grimme Huse fore
kommer en ugæstfrie, og det er som om, hver Facade 
undrende spørger, hvad man egentlig har at gøre her. 
De velhavende Mennesker i West End er ogsaa mere 
»kort for Hovedet.« Medens jeg ellers i det Øvrige 
London overalt mødte VenlighP-d og Hjælpsomhed, ja 
ofte blev standset af Soldater, der havde set mit 
danske Flag paa Jakkeopslaget, og som Ønskede at 
høre, hvordan det stod til i Danmark, hvor de havde 
været kort efter Besættelsen, saa fØlte jeg det som 
blev der udvist mig en stor Æresbevisning, hvis de 
Mennesker, jeg spurgte om Vej i West End, over
hovedet standsede, og gjorde de det endelig, saa vid
ste de dog som Regel ikke, hvor den Gade laa, jeg 
Ønskede at komme til. Derimod kan man trygt stole 
paa Bobby'erne, de er altid rede til at hjælpe og fin
des overalt, og som en af dem selv udtrykte det: »Nu 
efter Krigen bliver vi ikke længere betragtet som 
Folk, der bare skal »passe paa«, men nærmest som 
omvandrende Oplysningskontorer.« 

Fortsætter man videre ud af West End, kommer 
man til de udstrakte Villakvarterer, og det virker 
mærkeligt at se, at næsten alle Villaerne er ens. Ens 
smaa Huse med smaa Haver af samme Størrelse. Man 
skal et godt Stykke længere bort fra London, fØr man 
ser Huse med individuelt Præg, og endog her kan 
man komme ud for 6-10 Villaer ved Siden af hinan
den - nØjagtig ens. Man har altid hØrt, at Englæn
derne er udprægede Individualister, og netop derfor 
fØles denne »Ensretning« i Bebyggelsen saa frastø
dende. Et Eksempel paa, at »Ensretningen« ogsaa kan 
falde heldigt ud, fandt jeg i Purley. Paa en lille Villa-

De to Kæmper, 
der vogter Indgangen til Dorchester Hotel. 



En af de store Patricier-Villaer 
i West-end. 

vej (Rose Walk) voksede der Roser foran alle Hu
sene. Et betagende Syn. Ejerne af de for Resten ko
lossale Villaer er i FØlge deres Papirer tvunget til at 
dyrke Roser ud mod Vejen. Ikke kun paa denne Vej 
lagde man Mærke til Englændernes store Kærlighed 
til Blomster. Dagen fØr jeg rejste, udsmykkede hele 
Regent Street sig, fra alle Facader lyste Blomsterne 
op i smukke Farver, noget ganske enestaaende. 

London som Turistby. 

London er absolut ingen IndkØbsby som i gamle 
Dage. - Jo, man kan skam kØbe Cigaretter, oven
ikØbet lige saa mange man vil, men de er dyre, dyrere 
end i Danmark. Alt er enten dyrt eller paa Mærker. 
Annanas koster smaa 30 Kr., en mellemstor Svamp 
ca. 50. TØj er paa Mærker, selv Slips. Grunden til de 
hØje Priser skyldes Skatten, men det, som unddrager 
sig denne Beskatning, forstaar Befolkningen selv at 
holde nede paa et lavt Prisniveau, idet man, hvis no
get er for dyrt, simpelthen unrihlriPr ;:it kØhP riP.t. Da 
jeg kom til London kostede en Fersken 1 Kr., da jeg 
rejste, kunde man faa 6 for det samme BelØb. Een 
Ting, som er billig og uden Mærker, er Maden paa 
Restauranterne, men Kvaliteten er sandelig ogsaa der
efter. Et Maaltid bestaar af 3 Retter og maa ikke 
overstige 5 Kr. Det lyder flot, men ser man Portio
nerne, forsvinder det flotte med et Slag. Til mit fØr-

/lusk, rør Gagen 
er hell brur7I op/ 

Køb ,THOMJtlSEN Snog 
ø-0 ttl del dm7/i7e Stop. 

,,. . , ' :· 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ...Mineralvand, 

ste Maaltid forlangte jeg i min Uvidenhed et enkelt 
Stykke BrØd til den saakaldte Kødret, hvilket resul
terede i, at jeg ingen Dessert fik. Noget" i hvert Fald 
en Dansker ikke kan undgaa at blive imponeret af, 
er den Høflighed, der udvises over for Gæsten paa 
en engelsk Restaurant og den Hurtighed, hvormed 
Serveringen foregaar. Den Tid, jeg var om at bestille, 
spise og betale en Middag, svarer nogenlunde til den, 
der gaar, inden en dansk Tjener nedlader sig til at 
tage imod Bestillingen. Endelig findes der ingen 
tvungne 12 1h %. Man betaler Drikkepenge i Forhold 
til Serveringens Kvalitet, hvilket naturligvis medfØ
rer, at man bliver behandlet som et Menneske og ikke 
som en uønsket Person, et Indtryk man unægtelig 
faar paa mange af de københavnske Restauranter. 

Englænderne har længst indset, at de svæver over 
Falittens Rand, men som en af dem flegmatisk ud
trykte det: »Jo mindre vi kan kØbe, desto billigere 
maa det jo blive at leve.« 

London er Verdens største By, men naar man op
holder sig der, synes man nærmest, at den virker for 
lille til det Indbyggerantal, den rummer. Det er langt 
fra en smuk By, enkelte Partier og enkelte Bygnin
ger er smukke. Grimmest og mest snavset virker 
London i straalende Solskin. Staar man derimod i 
taaget Vejr paa en af Themsens mange Broer og ser 
over mod St. Paul's Cathedra!, oplever man et Syn, 
man sent vil glemme. 

Skriv efter 

Gratis Forse11delscs

mafori11le ! 

Ordrer owir Kr. 5,oo 

P.r 1.orlolri. 

Alle Soldater - -
Officerer saavel som menige faar stor Rabat 

naar de sender deres FotD-Arbejde til Danmarks 

eneste Postordreforretning i Fotobranchen . 

Vi er Specialister i Fremkaldelse, Kopiering 

og Forstørrelse, spec. Forstørrelse efcer Ne

gativer 24X36 mm. 

Vort Arbejde og Service er la11d1kendt! 

FOTO ANSTALTEN A. S. A. 
Postbox 34. Haslev, 

101. 



• 

CATALINAERNE 
Orlogskaptajn P. Zigler fortæller Smaatræk 
om Gangen i Genopbygningen af Marinens 
Flyvevæsen og om den sidste Nyerhvervelse: 
Seks Cataiina Amfibie-Maskine1·. 

»IKKE en DØjt havde vi, da Besættelsen var forbi. 
Og det var godt det samme, for Materiellet vilde have 
været haablØst forældet!« Det er Orlogskaptajn 
P. Zigler, Luftmarinestationen, København, der be
svarer mit SpØrgsmaal om, hvorleU.e::; Marinens Flyve
væsen saa ud efter Verdenskrig Nr. 2. 

Anledningen til Samtalen er, at Orlogskaptajnen 
fornylig har hjemflØjet den sidste af de seks Catalina
Amfibie-Maskiner, som den danske Marine har kØbt 
i U. S. A. Omtrent samtidig med, at den sidste af de 
seks Maskiner kom til Danmark, startede de to fØrste 
med deres fremtidige Baser paa Grønland som Maal. 
En af GrØnlands..:Maskinerne havde Orlogskaptajn 
E. J. Overbye som Fører og var dermed overladt i de 
bedste Hænder, idet Orlogskaptajn Overbye har Æren 
for, at den danske Marine har erhvervet sig de seks 
Maskiner. 

Orlogskaptajnen flyver nu for dansk Pearyland
Ekspedition paa ØstgrØnland og har netop etableret 
Base i Young Sound paa 74° 30' n. Br. Det andet 
Luftfartøj er baseret paa Vestkysten ved Julianehaab 
til Løsning af fotogrametriske Opgaver for Geodætisk 
Institut. Det føres af FlyverkaptajnlØjtnant Lonsdale. 

En Catalina-Hilsen til Holger Danske. 

Paa Luftmarinestationen i København staar i disse 
Dage fire af de flyvende Nyerhvervelser opmarcheret. 
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Ved Journalist JØRGEN FELBO 

Den sidst ankomne skulde netop - efter at Maskinen 
havde faaet en Overhaling oven paa Turen over At
lanten - ud paa en Prøvetur, og Orlogskaptajn Zig
ler inviterede mig med ombord. 

SkØn er Catalinaen ikke ude fra. Navnlig ikke naar 
den staar paa sine store Gummihjul paa Asfalten, 
men i Vandet »gør« den sig bedre. 

Den paabegyndte Samtale om Genopbygningen af 
Luftvaabnet maa hurtigt indstilles, for Propellarm.en 
og -suset er enormt, Lidt efter sætter Orlogskaptaj
nen sig til Pinden, og med et BrØl kØrer Maskinen 
ned ad den korte Rampe til Vandet, indtil den flyder. 
Med en Summen sænkes Planernes Vingeflydere. 

Farten tiltager, men det er, som om Vandet ikke 
vil slippe den store Amfibiemaskine. Udsigten fra 
Agterrummet forsvinder i fraadende Vandmasser, og 
saa - Catalina en Pr i L11ft1:m ! 

Mon ikke de fleste - maaske lige de rigtig gamle 
Flyvere undtagne - føler dettte lille Triumfens Se
kund, naar Maskinen hæver sig i Luften og realiserer 
Menneskehedens urgamle Drøm om 8:t »flyve som 
Fuglene« og beherske Luften? 

Landskabet glider forbi dybt nede. Farten mærkes 
ikke. Det er, som om Maskinen staar stille. Blot synes 
den at synke eller stige lidt nu og da. Maveregionerne 
fortæller det! I Men det fortager sig snart, for Cata
linaen er uhyre stabil. Og selvom Farten ikke mær
kes, saa fortæller vekslende Landskaber og Byer un
derneden, at vi avancerer: Holbæk, Hundested, Som-



m@rkyi:;.tl?n ver1 K~l-tPg:il M:-i<;kim·'H cfalP1'1 og PI 0jP
blik efter har vi Kronborg under os. Hvis Motorlar
men naar ned til Holger Danske i Kælderens Dyb, 
vil hun dkk:crt slide i Skægget som en forskrækket 
TØjrekalv paa en GrØrtekanl. Men 1naaslte har Dan
marJq; g:.1mlr> Kri[{Pr Nr. 1 ikkø 0ran for 8tØjPn. Han 
sidder vel og grubler over Hamlet Ordene: »At være 
eller ikke være«, som lige har lydt i Borggaarden! 

Seks meget billige Lyspunkter. 

Efter vellykket Hjemkomst fortæller Orlogskaptajn 
Zigler videre om det danske Luftvaabens Skæbne ef
ter Krigen. Det bliver til en lang Historie om Vanske
ligheder og Skuffelser og om Lyspunkter, der dog 
væsentligst koncentrerer sig i de seks Catalina-Ma
skiner. 

- Catalinaerne er et Lyspunkt, siger Orlogskap
tajnen. De er Maskiner, som Marinen kan være tjent 
med ikke mindst til de Formaal, som de er kØbt til. 
Deres væsentligste Virksomhed skal udfoldes paa 

et Skridt mod 

Danmarks nye Luftvaaben 

Ogsaa en Catalina maa være klar til Lørdagsparaden. 

Orlogskaptajn Zigler. 

Grønland, og paa Grund af deres store Lasteevne og 
store Rækkevidde - de kan være 18-20 Timer i Luf
ten i et Stræk - vil de komme til at gøre god Gavn. 
I det hele taget er denne Maskine ideel ved Opgaver, 
hvor blot ikke Fartkravet spiller en Rolle. Catalinaen 
har nemlig kun en Marchfart paa 200 km i Timen, 
og det er jo ikke meget i vore Dage, Amerikanerne, 
der benyttede Catalinaerne til alle Fonnaal under 
hele Krigen, udtaler sig da ogsaa meget rosende om 
den. 

Naar man samtidig hØrer, at alle seks Maskiner er 
i tip-top Stand, efterset og prØvef!Øjet fØr Starten i 
U. S, A., vil man forstaa, at Prisen, 2,7 Millioner Kr. 
for dem alle sammen, samt Reservemateriel, er uhyre 
billig! 

En Maskine skal »kanibaliseres« -
Hjem.flyvninger over 8000 km. 

Den ene af Catalinaerne er dog anskaffet som Re
servemaskine, eller som det populært hedder til »Ka
nibalisering«, det vil sige, at man bruger den til at 
tage Reservedele fra til de andre. Alle seks er imid
lertid fløjet hjem over Atlanterhavet, de fire fra Ca
nada, medens de to kom helt fra Jacksonville i Flo
rida, hvor tre Besætninger fra Marinen i April og 
Maj gennemgik et Træningskursus paa U. S. Navy 
Air Station. 

Vi er i Øjeblikket fire Mands Besætning til hvert 
Luftfartøj, fortsætter Orlogskaptajnen, og det er og
saa nok til Ture af kortere Varighed, men paa saa 
lange Stræk som Atlanterhavsflyvninger er det for 
lidt! Fra Jacksonville til Danmark er der 4500 Sømil 
eller 8000 km. Det vil sige 40 Timers Flyvning. 

103 



Min R@Ptn::itning h::ir flp.lj@t trr> :::if T ,11ftfortp.lj@rn@ 

hjem. De to Gange lagde vi Ruten over Grønland
Island, medens vi fØrste Gang flØj direkte fra Gan
dcr poa New Foundland til folond, en Strækning paa 
ca. 1400 sømil. 

En god Tjans for en Værnepligtig. 

Naar vi kun er en fire Mands Besætning, betyder 
det, at vi maa blive paa vor Post hele Tiden, og det 
e1 kla1 t, at det maa vilke meget L1æitent.le p,;1.c1 de 
lange Strækninger. Foruden en 1. Flyver bestaar Be
sætningen af en 2. Flyver, der samtidig virker som 
Navigatør. Vi navigerer paa samme Maade som et 
Skib med astronomisk Navigation. Yderligere har vi 
en Mekaniker, der sidder i »Taarnet« og passer alle 
Motorinstrumenterne foruden mange andre Ting, og 
endelig har vi en Radiotelegrafist, der holder Forbin
delsen med Omverdenen. Maskinerne skal forøvrigt 
efter Planen alle forsynes med Radar, der allerede er 
indkØbt og ligger klar. 

Efter vor Hjemkomst har vi faaet endnu et Medlem 
til Resætnineen nemlig en Værm'!plietig. Han faar 
mange Ting at passe ombord, og han faar mange Ting 
at lære: for Eksempel at sætte Drivposer ud, at klar
gøre Ankergrej o. s. v. Sidst, men ikke mindst, skal 
han ogsaa lave Mad paa vort elektriske Komfur til 
os. Det er godt at have med paa de lange Stræknin
ger. Han skal kort sagt nok faa noget at bestille, men 
jeg tror, at det maa være en populær Beskæftigelse 
for en Værnepligtig. 

I Løbet af nogle Dage skal den sidste af de seks 
Catalinaer flyves til Kastrup, hvor vi har nogle Han
garer, saaledes, at den kan være klar til at starte, 

En af.de danske Catalina-Flyve
baade deltager i Eigil Knuth s 
og Ebbe Munck's Ekspedition 
til Pearyland i det nordlige 
Grønland, og her ses Maskinen 
starte fra Kastrup, medens 
civile og maritime Gæster vin
ker Farvel. Flyvebaaden er af 
Ekspeditionens Medlemmer ble
vet døbt »Mamelukken«, et 

grønlandsk Fuglenavn. 
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m1::irsomhPlst, <li=i-r k::i.M@r,, p::in <lr.in n(=ln sk::il fp.lrst og 
fremmest fungere som UndsætningsfartØj for de Ma
skiner, der er paa Grønland. 

En Plan efterlyses. 

Samtalen glider igen over paa Planerne tor det 
kommende Luftvaaben, men Orlogskaptajnen anhol
der mig straks, da jeg bruger Ordet »Plan<<. 

- Jeg tror, at det er en misforstaaet Opfattelse, 
~ige1 Oilog::.kapLajnen, at vi tidligt og ::;ilt.le ::;luige1· 
efter Materiel. Nej, det eneste vi raaber efter er net
op en Plan!! Det Materiel, vi skulde bruge de fØrste 
Aar, skaffede Oberstløjtnant Birksted os fra England 
til en Brøkdel af Værdien. Nu efterlyser vi blot en 
Plan til at anvende dette kostbare Materiel! Der 
maa ske noget effektivt i Retning af Planlægning, 
ellers vil store Værdier Ødelægges! En effektiv Ud
nyttelse af Tiden efter Besættelsen vilde have bragt 
os et langt Skridt videre i Retning af en ordnet og 
organiseret Uddannelse af Personel, til at bestride Op
gaverne. Det er uddannet Persol, vi mangler mest af 
alt nu, - og vi kunde have haft det. Der er gaaet 
to Aar! 

Ved Dannelsen af et nyt Flyvevaaben i Danmark 
kommer der naturligvis mange Synspunkter frem og 
utallige Raad om, hvorledes et saadant Flyvevaaben 
skal være. Det vil maaske ikke forundre Dem, at de, 
der ved bedst Besked om disse Sager, aldrig har be
skæftiget sig dermed i Praksis! 

Naa, vore Catalinaer er et lille Skridt fremad paa 
Vejen, slutter Orlogskaptajn Zigler. Lad os haabe, 
at det er rigtigt, hvis man siger, at den, der flyver 
med Catalina, kommer ogsaa med ... 
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(1) l\Iidt i Juni sluttede Søofficersskolens 
ældste Klasse. Paa Billedet ses de afgaaede 
Soløjtnantcr og R.eserveintcmlnntcr. Nr, 3 
fra venstre er Skolens Chef, Kommandør 
v. Lowzow. 

(2) Den 30. Juni - paa Livgardens 289 Aars 
Fødselsdag - aflagde Iiongen Besøg paa Liv
gardens Kaserne ved Rosenborg Slot, Her 
skridter Kong Frederik Fronten af. 

(3) Under en Udflugt for l\Inndslmb af 5. Re
giment fortæller Erhvervschef l\Iortensen, 
Vordingborg, om Gaasetaarnets Historie. 

(4-5) Den 5. Juli indviede Viceadmiral Vedcl 
den nye Træningslejr og ,veek-cnd-Hytte, 
som Idrætsforeningen for Søværnets Kvarter
mestre m. fl. Jmr bygget i Store Dyrehave 
,,etJ. Hillerød. Den første Flaghejsning fandt 
Stcrl pr.n. Vir.c:ulmiralens lfommanrlo, 

sidst ... 



(6) Blandt de 115 Patrioter, hvis Baarer blev 
]1jemfort fra Tyskland i Juli, "\'Rr ogsaa I{ap
ia,in i Generalstaben Ro:-,r Ploug. Den 17. Juli 
blev Kapta,in Ploug under militær Honnør 
begravet fra Garnisons Iiirlrn i l{øbenhavn. 

(7) Den 9. April afsløredes i Generalkomman
doens Bygning en l\lindetavle for l{apta,inerne 
Ploug og Almfeldt-1\lollerup, der begge faldt 
under Besættelsen. 

(8) I Juli modtog den danske Hær sin første 
Jeep, der omgaaende er blevet l{ælebarn for 
enhver Soluat, der faar Tilknytning til den 
under Tjenesten. 



(10-11) Den 31. Juli indbød Marinen ferieløse 
J{øbenhavnerdrenge til nEn Dag hos l\fu
rinencc. Drengene og l\larinesoldaterne blev 
glimrende Venner, og Materiellet og Sejl
turen til Flakfortet vakte i lige l1øj Grad 
Drengenes udelte Interesse. 

(12) Efter veloversU',aet l{øreprøve fik Elever 
fra Jngeniortroppernes Befalingsmandsskoler 
sammen med det militære Førerbevis udleve
ret Selskabet for nye I'IIotorejercs Eksamens
bevis, der indskærper de elementære Regler 
for en Bilist. Jier fordyber en af Eleverne sig 
i Læsningen af sit Bevis, 

(9) 6. JuliJDagen mindedes i Fredericia, bl. a. 
med Soh1aterforeningsmedlemmernes l\Iarcll 
gennem Byen, i fort de gamle Uniformer. 



(13-14) Den 17. August holdt Eksercerslwlen i Arresødallejren 
Forældredag, og 1Uari11erncs mange flotte Præstationer høstede 
stort Bifald blandt de mange Paarørende. 

(14) Den 17. August holclt EJ,sercerslrnlen i Arrcsødallejren For
ældredag, og Marinernes mange flotte Præstationer høstede stort 
Bifald blandt de mange Paarørende. 

(15) Mange Soldater - ban.de fra Hær og Søværn - ,,ar i Som
mer p:m Høstarbejde. Her er en af Folkene fra .Bornholms Værn 
i fuldt Sving med Høtyven, 

(16) 15. Bataillon fejrede den 26, August sin 169 Aars Fødselsdag 
ved en stor Parade i Høveltelejren. 



I Artikelserien om Hunden i Hærens Tjeneste var 
vi naaet til Beskrivelsen af de Opgaver, der nu 

til Dags paalægges de militære Tjenestehunde, og i 
Decemberbladet fremsattes nogle Betragtninger over 
den moderne Meldehunds Arbejde under Kamp. Det 
maa imidlertid til.føjes, at Forbindelsestjenesten, den 
Form for Dressur, der bibringes Meldehundene, selv 
om den som oftest i Instruktioner og Reglementer 
nævnes fØrst, næppe er den vigtigste af de Opgaver 
Nutidens Krigshund faar tildelt. Den vigtigste og 
frem for alt den oftest forekommende Opgave i vore 
Dages indre som ydre Forsvar er uden Tvivl tildelt 
Bevogtnings- og Patruljehundene. 

Som tidligere omtalt var det Hundens Evner som 
Advarer, der fØrst blev taget i Menneskehedens Tje
neste. Engang i Tidernes Morgen, da vor Stamfader, 
Stenaldermanden, blev klar over, hvilken Nytte han 
kunde have af at lægge Mærke til Reaktionerne over 
for alt mistænkeligt hos den lille » Vildhund«, der 
havde slaaet sig ned i Nærheden af hans Hule, blev 
den fØrste Kontakt oprettet mellem Mennesket og 
Hunden. »Advarselsevnen<< var saaledes den fØrste af 
Hundens Nyttefunktioner, der blev taget i Menneske
nes Tjeneste, og det er denne Funktion, der den Dag 
i Dag er og vil vedblive at være den vigtigste, saa
længe Menneske og Hund færdes sammen paa denne 
Planet. Ordet Bevogtningstjeneste er imidlertid et 
meget vidt Begreb og omfatter forskellig Slags Dres
sur, alt efter Opgaverne, Hunden faar tildelt. Skal 
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den kun advare, eller skal den samtidig være Vagt
hund, og i sidste Tilfælde skal det være selvstændigt 
(d. v. s. uden Fører) eller i Forbindelse med enkelte 
eller flere Vagtposter? Dette afhænger saa igen af 
Beliggenheden og Arten af det, der skal bevogtes, 
og om der er tilstrækkeligt af det tobenede Mand
skab, og sidst men ikke mindst maa de forskellige 
Hundes Karakterer tages i Betragtning ved Dressuren 
for at afgøre, hvilken Form for Bevogtningstjeneste, 
der i hvert enkelt Tilfælde bØr foretrækkes. 

»Den egentlige Bevogtningstjeneste«, med andre 
Ord det, der kan betegnes som »almindelig Advarsel«, 
d. v. s. blot en »Meddelelse« fra Hundens Side til 
Føreren om, at der er noget »mistænkeligt« i Nær
heden eller i Vente, maa imidlertid anses for at være 
det primære og det vigtigste. Denne »Meddelelse« 
fra Hundens Side afgaves i Begyndelsen - det vil 
sige da den blev udnyttet af Stenaldermanden -
rent automatisk, og man maa i det store og hele sige, 
at det samme gælder den Dag i Dag. Hunden be
høver ikke staa ved Siden af sin Husbond eller sin 
Fører for at Advarselsinstinktet skal fungere. Hunden 
behøver blot at blive saa godt kendt med Føreren, 
den skal tjenstgøre hos, at den "har Tillid til denne 
for at være fuldt brugbar til den egentlige Bevogt
ningstjeneste. Derfor kan snart sagt en hvilken som 
helst Hund, der har den rette Karakter og er en 
Smule mistænksom anlagt, allerede efter en enkelt 
eller et Par Dages Forløb gøre Tjeneste som Bevogt-



nings.hnnrl f. ~~ks. hos Pn Post~ring p!;l;.J 8-10 M:mrI 
Bærer Mændene sig nogenlunde- fornuftigt ad, vil 
Hunden have lært samtlige at kende i Løbet af ca. 
43 Timet. 

Det or naturligvh; HunrlPn<; f::pnomPnalP Næs~, 
U. v. ~- den Lugtesan:s, der gør den 2uu uendelig vær 
difuld som Advarer, men dens rent ud fantastiske 
skarpe Høreevne er maaske endnu vigtigere. Disse 
eventyrligt udviklede Sanser vakte allerede Stenalder
mllntlcuu Opmærksomhed, og han begyndte rationr:-lt 
at udnytte den. Det er ogsaa disse Hundens 2 Spe
cialsanser, der nu til Dags bevirker, at den under 
visse Forhold - i Skovterræn, i MØrke og Taage, 
Hegn og Uvejr i det hele taget, ganske simpelt er 
en uundværlig Medhjælper ved Gennemføringen af 
Bevogtnings- og Patruljetjenesten. Jeg udtalte, at Be
vogtningshundens Høresans næsten var endnu vig
tigere end dens Lugtesans, og det har sin særlige 
Anledning. Hundens Næse er nemlig absolut ikke 
dens bedst udviklede Sans ( dette gælder i det hele 
taget Dyr af Hunderacen). Det sker, at Næsen over
hovedet ikke fungerer. Dennes paalidclige Funktion 
en nemlig til en vis Grad afhængig af en saa irra
tionel Faktor som Vindretningen. Sagen behøver ikke 
nærmere udvikles, da dette er et Faktum som enhver 
Jæger kender. Ja, selv den mindst erfarne ved, at 
hvis han blot staar absolut stille og tilpas skjult, kan 
Ræven, hvis den kommer med Vinden, komme helt 
ind paa ham, førend den mærker Faren, og som FØlge 
deraf kan man ikke altid stole paa Hundens Lugte
sans, hvor fantastisk godt den end er udviklet. Hørel
sen derimod kan man altid stole paa. 

I Verdens fornemste »Nøgleroman«, som drejer sig 
om Livet i Naturen og Urskoven, Kiplings »Jungle
bog«, lader Forfatteren den brune BjØrn, Baloo, Ulve_ 
barnet Mowglis Lærer sige saa nogenlunde fØlgende 
Ord: »Menneskene er meget kloge, og de tror, at de 
ved alt og kan alt - de tror i det mindste, at de 
kan lære alt - men een Ting lærer de aldrig, -
Dyrenes Sprog. Det kan de ganske simpelt ikke af 
den Grum.I, at de ikke kan hØre dette Sprog, og m2n 
kan ikke lære at tale et Sprog, man ikke kan hØre. 
Thi Dyrenes Sprog - altsaa det de gør sig forstaae
lige for hinanden med - begynder for de store Dyrs 
Vedkommende under den laveste Tone som det men
neskelige Øre kan opfatte, og for de mindre Dyrs 
Vedkommende over de modsvarende øverste. I stak
kels Mennesker hØrer strengt taget meget lidt af alle 
Junglens Lyde.« - Ja, saadan siger Baloo-Kipling, 
og det er et Faktum, at han har Ret! 

Den ærede Læser synes maaske, at jeg nu afviger 
lidt rigeligt fra Emnet, men vi er her inde paa et 
Kapitel, der absolut maa færdigbehandles, hvis man 
skal have noget Udbytte deraf og virkelig indse, 
hvilken enestaaende Forøgelse Hunden er for os og 
den Virksomhed, der her er Tale om. D2r findes nem
lig Mennesker, der for Alvor vil gøre gældende, at 
Hunden, selvom den tidligere var til en vis Nytte, 
nu maa anses for at være en »Levning fra Fortiden«, 
som det 20. Aarhundredes Mennesker godl kan være 
foruden. Og selv om Erfaringerne har lært mig, at 
det ikke nytter at diskutere med de saa kaldte Hunde-

h?r!PrP, srm fin<lPs <lPr <log stadig en Del »Neutrale«, 
som kan have godt af at faa Kendsgerningerne klar
lagt. 

Ganske vist er Kiplings Teori om Dyrenes Sprog 
fremført i en skønlitterær og romantiseret Fonu, men" 
deri holder dog Stik i Prelk<:is. DPt P.r nPmlig Pt Fak
tum, at Hundens Øre opfatter en Mængde Lyde, der 
har et meget lavere og fØrst og fremmest et uende
ligt hØjere Svingningstal end de Lyde Menneskeøret 
rr->~g@rP-r ovør for Og ildn" nok mP<l c1Pt; <lPt mPc;t. 
bemærkelsesværdige er maaske, at Hw1de11 kan ud
skille disse Lyde fra alle andre samtidig frembragte 
Lyde, som efter vor Opfattelse er meget stærkere. 
Dette gør Hunden :::aa værdifuld, for ikke at sige 
uundværlig for os, naar det gælder den Form for 
Bevogtningstjeneste, man kan kalde Lyttetjenesten. 

En Hund er posteret sammen med en Vagt ved en 
Transformatorstation. Det er mØrk og taaget Nat. Det 
synger saa stærkt i de elektriske Ledninger og Trans
formatorer, at Vagtposten ikke kan hØre en Mand, 
der gaar forbi paa 10 Skridts Afstand. Saa spidser 
Hunden Ører. Den ser op paa sin tilfældige Husbond, 
Vagtposten, og knurrer sagte (en Bevogtningshund 
maa aldrig gØ). Den ciger »Pas paa, der gaar en 
fremmed Person derhenne paa den anden Side af 
Jernbanesporene, bagved Værkstedsbygningerne<<. -
Posten trykker paa Knappen til sin Signalledning -
»Patruljen ud!« - Se efter paa den anden Side af 
Husene, bagved Jernbanesporene! Og virkelig 
Hunden havde Ret! Paa 150 Meters Afstand - og 



det paa Trods af, r.?ller rettq-re qt?rzrzqm, Støjen fr~ 
Transformatoren havde den opfattet Sabotørens sni
gende Skridt i Sandet. Ja dette er Faktum! - Det 

· er Faktum, fordi en saadan Bevogtningsdetalje som 
den her skildrede Uang paa Gang er blevet konsta -
teret i Praksis og Virkelighed. Vi kan ikke Bigc, hV'or 
leLl.es Ll.eL gaar til, hvorletles LI.et er muligt for Hw1-
dens Øre at opfatte dette. Videnskaben har ikke, i 
alle Tillælde ikke tll Dato, kunnet forklare dette 
fysiologiokc Fænomen. Men vi ved af Erfaring 
og denne er og bliver dog den bedste Læremester -, 
at Hunden kan udfØre denne rent ud fantastiske 
Lyttepræstation, som her er skildret. Saadanne Præ
stationer er nemlig bevidnet og konstateret ,ikke blot 
10 eller 20 Gange, men 50 og 100 Gange under den 
Beredskabstjeneste, vort Forsvar har maattet opret
holde i de senere Aar. Det Menneske, der med Kend
skab til dette, stadig vil bestride, at Hunden er til 
Nytte, maa efter min Overbevisning ikke være fuldt 
tllregnelig. 

Jeg har udtalt, at Hundens Advarsel stort set sta
dig sker lige saa automatisk som for 10.000 Aar siden. 
Dette er rigtigt, hvorfor ogsaa den Form for Krigs
hundetjeneste, der lettest lader sig gennemføre uden 
større Forberedelse, er »Bevogtningsafdelingen«. Det 
gælder om at faa gjort klart for Hunden, at Gøen 
under enhver Form er absolut Forbudt. I det hele 
taget skal den afgive Varslet saa ubemærket som 
muligt. Hvorledes det sker er derimod ligegyldigt, 
blot Hundeføreren (Vagtposten) forstaar det, - og 
forstaar det rigtigt vel at mærke! Det maa under
streges, at dette er næsten det vigtigste, thi en Hunds 
Maade at advare paa er altid individuelt. Een Hund 
knurrer, en anden snerrer, en tredie rejser Børster 
men er ellers stille, en fjerde spidser bare Ører, o. s. v. 
Det er som sagt aldeles ligegyldigt, hvorledes den 
reagerer, bare det sker tydeUgt, og saaledes at Føre
ren opfatter og forstaar det. 

Der er saaledes intet Behov for en særlig Dressur 
m. H. t. Hunden, og for Føreren gælder analogt det 
samme. Den Vagtpost, der skal udnytte Hunden, be
hØver ingen speciel Uddannelse i »Hundetjenesten« -
hvilket var nødvendigt, hvis det f. Eks. gjaldt andre 
Former for Anvendelsen af Hunden i Krigstjenesten. 
Af Bevogtningshundens Fører forlanges egentlig kun 
2 Ting, men disse to Fordringer er til Gengæld ogsaa 
ufravigelige. For det fØrste skal Føreren, som jeg nylig 
udtalte, minutiøst sætte sig ind i, hvorledes Hundens 
Optræden er i forskellige Situationer. Han maa nøj
agtig vide, hvad Hunden »mener«, naar den gør dette 
eller hint. Føreren maa saa at sige studere Hundens 
- og netop denne Hunds - Sjæleliv, og de Reaktio
ner som det giver sig Udslag i, saa indgaaende, at »de 
to bliver som een<<. Og for det andet maa han uaf
ladelig være vaagen og opmærksom - fremforalt 
paa Hunden. Dermed mener jeg naturligvis ikke, at 
Vagtposten skal forsømme Opsynet med alt andet, der 
er ham betroet, eller som han skal bevogte, men den 
Vagtpost, der har en god Bevogtningshund, og som 
kender denne sin Hund ud og md, udfylder faktisk 
sin Bevogtningsopgave bedst ved fØrst og fremmest 
at lægge Mærke til Hunden. 
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En nndrm F'orm for H1tnrlrhrvol{t.ning'3t.jPnP,'3k udfØ
res af Vagthunden; og her kommer vi ind paa et helt 
andet Princip. En Hund beregnet til saadan egentlig 
Bevogtningstjeneste som skildret ovenfor k.an strengt 
taget være saa from og god det være skal, ja den bør 
egentlig helst være bande godmodig og Id at huvc 
metl at gøre, U1i tlen sk.al kunne gives i Hænderne paa 
en hvilken som helst Post. Praktisk taget spiller det 
jo heller ingen Rolle, om den logrer med Halen eller 
d@n knurrer, naar den fornemmer Sabotøren.o Skridt. 
Det er den tobenede Vagtposts Sag at afgØre, om den 
der nærmer sig er Ven eller Fjende. Bevogtnings
hunden skal blot »omtale«, at der kommer nogen -
og hvorfra denne nogen kommer. Vagthunden derimod 
har en helt anden Opgave. 

I Begyndelsen af denne Artikel nævnte jeg, at den 
Metode, man beslutter sig til at anvende ved Tilrette
læggelsen af Bevogtningen, afhænger af Beliggenhed 
og Art, af det der skal bevogtes samt det disponible 
Vagtmandskab m.m. Af det hidtil fremførte fremgaar, 
at det er Meningen at komplettere den menneskelige 
Arbejdskraft, ikke at erstatte denne. Er man nu i den 
Situation, at der er for lidt Mandskab, men man alli
gevel skal forsøge a faa visse Ting nogenlunde effek
tivt bevogtet, ja, da maa man ty .til Vagthundetjene
sten. Jeg sagde udtrykkeligt saa »nogenlunde effek
tivt«, thi Vagthundetjenesten, hvor Hunden mer eller 
mindre er overladt til sig selv, kan aldrig blive det 
samme som en Vagtpost med Hund. 

I Modsætning til Bevogtningshunden maa Vagthun
den altid bibringes en vis Dressur, ganske vist kun 
en enkelt Dressur, men det er dog Dressur. Den skal 
nemlig i hØj Grad gøres bidsk, men Forudsætningerne 
er, at den har Anlæg i den Retning. Med andre Ord 
den skal være aggressiv af Naturen, let at gøre arrig, 
men samtidig være i Besiddelse af et ukueligt Mod. 
Den skal jo ikke blot advare, da dette ikke gør megen 
Gavn, eftersom Vagtmandskabet som oftest er langt 
borte, men den skal Øjeblikkelig gaa til Angreb og 
uden Tøven springe ind paa hvemsomhelst, der maatte 
nærme sig Stedet, hvor den er posteret. Med andre 
Ord den maa ikke være Venner med nogen anden end 
sin Fører (dog maaske saa meget med et Par Perso-

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære i Statsbanernes Kino 
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ner til, at disse i det mindste kan bringe den FØden og 
fØre den til og fra Hundegaarden i Førerens Fravæ
relse). 

Vagthundetjenesten er egentligt et temmel!gt sør
geligt Kapitel, thi ror enhver virkelig Hunrif'v@n m:::i:::i 
LI.et være modbydeligt med Hensigt at skulle gjiSrP 
denne vor ældste Ven og Tjener til et rasende Vild
dyr, og det sørgelige er, at har man engang faaet en 
Hund saa vidt, er den for stedse t;iht for r.11 anrtP.n 
Form for Nyttetjeneste. Dog, NØd bryder alle Love -
udlagt i dette Tilfælde saaledes - at kan man iklre 
paa anden Maade faa ordnet Beskyttelsen af vigtige 
Anstalter, Fabl'ikk.er, Flyvehangarer, Sprængstoffor
raad o. I. maa en Hund ofres. Forøvrigt lider den vel 
knapt selv derunder, den vender jo strengt taget kun 
tilbage til sin Urform, Vildhunden. 

Der findes imidlertid ogsaa en »Mellemform«, om 
jeg saa maa sige, mellem Bevogtningshunden og Vagt
hunden, en yderligere udviklet Form for Bevogt
nings- og Vagthunde, nemlig de Hunde der har faaet 
det, vi i daglig Tale kalder Politihundedressur, og 
som ogsaa anvendes i Forsvaret under Betegnelsen 
»Feltpolitihund«. 

Skildringen af Politihundedressuren anser jeg ikke 
for at hØre hjemme under det Emne, jeg har behand
let i disse Artikler, og vil derfor ikke komme nær
mere ind derpaa. Blot vil jeg understrege, at den 
Hund, som man beregner til dette Hverv, og som man 
Ønsker at gøre til en god Feltpolitihund, under ingen 
Omstændigheder fra Begyndelsen maa have den ag
gressive eller bidske Natur, som fordres af de vor
dende Vagthunde. Snarere tværtimod. Vagthunden 
skal gøres til et uhemmet Vilddyr, hvorimod Politi
hunden eller »Beskyttelseshunden<< som den ogsaa 
kaldes, skal være et stærkt hemmet Vilddyr. Den skal 
ikke blot angribe paa Kommando, men hvad der er 
endnu vigtigere, den skal Øjeblikkelig give Slip paa 
sit Offer paa Kommando. Derfor anses ogsaa med 
Rette Uddannelsen af »Beskyttelseshunden« som den 
vanskeligste, og den af alle Dressurformer der tager 
længst Tid, (maaske lige bortset fra Uddannelsen af 
de Hunde, der er beregnet til at lede blinde Menne
sker), og skal den gennemføres tilfredsstillende, maa 
Vedkommende, der har denne Opgave, være baade 
meget dygtig og erfaren. 

Til Slut kommer vi til Patruljehunden. Paa Grund
lag af det der tidligere er fortalt om Bevogtnings
hunden, er det let at karakterisere Patruljehundens 
Opgaver. Patruljehunden skal fuldstændiggøre Be
vogtningshundens advarende Opgaver, men istedet for 
at være placeret ved Siden af Vagtposten, skal denne 
være i Bevægelse frem gennem Terrainet foran eller 
paa Siden af Vagtposten, som nu ikke l~nger er en 
fast Post men en Patruljemand. Dette er Patrulje
hundetjenesten. 

Det siger sig selv, at en saadan Form for bevægelig 
Bevogtning kræver en temmelig udviklet Grad af 
Dressur hos Hunden samt en tilsvarende Uddannelse 
af Føreren. Ved Standbevogtningen har Føreren Hun
den i Snor ved sin Side. Under Patruljetjeneste maa 
Hunden derimod være lØsgaaende for at kunne gen
nemsøge Terrainet i forskellige Retninger, men Føre
ren maa trods dette have saa meget Tag i Dyret, at 

han, hvad Øjeblik det skal være, kan kalde den til
bage for f. ,~ks. at gaa langsomt, for at krybe eller 
gemme sig s;:imrnPn merl Patruljemandskabet. Det er 
dug ihll.e Lili,L1ække!igt, at Hunden er fuldstrondig ly 
rlig, rlPn rn;:ia ogsr:i;:1 kunnP. dirigeres paa Afstand, en
ten verl Tegn eller i MØrket med næsten uhØrlige Sig
naler. Og nu er det ikke længer tilstrækkeligt med 
saadanne »automatiske« Advarsler, som Hunden fin
der paa af sig selv. Til Patruljetjenesten maa den op
læres til at advare, og advare paa en ganske bestemt 
Maade og paa Afstand. 

En Patruljehunds Maade at arbejde paa i Terrainet 
minder mPflPt om Pointerens eller Setterens. AfsØg
ningsomraadet maa givet Vis som Regel være meget 
kortere - Patruljehundens Nytte og Betydning gør 
sig jo nærmest gældende i overdækket Terrain, -
men selve EftersØgningsmetoden er den samme. Hun
den arbejder paa »Vejring« baade fra Jorden og Luf
ten, Forskellen er kun, at i dette Tilfælde gælder det 
»Menneskevildt«, og Patruljehundens Maade at mar
kere, d. v. s. omtale for Føreren, at Fjenden er i Nær
heden, og Retningen i hvilken han skal søges, er den 
samme, som Hønsehunden benytter. Pointeren eller 
Settere,n er saaledes indrettede fra Naturens Haand, at 
de »staar«, naar de faa Fugl »i Næsen«. Dette gør en 
Schæfer, en Rottweiler eller en Dobbermannpinscher 
naturligvis ikke af sig selv, naar det gælder Vejringen 
af Fjenden, den maa oplæres hertil. Den behøver jo 
heller ikke netop at oplæres til at »staa« for Fjenden. 
Den kan for Eksempel ogsaa læres til at »ligge«, og 
denne Metode benyttes meget til at markere, at den 
faar noget fjendtligt (mistænkeligt) i Næsen. Der
efter bliver den oplært til paa et Tegn fra Føreren, 
langsomt at krybe tilbage eller liste sig væk. Mange 
forskellige Metoder anvendes, men Hovedsagen er, at 
Samarbejdet mellem Fører og Hund foregaar i Tavs
hed og ganske ubemærket af Fjenden. En Patrulje
strid i Skovterrain foregaar ikke efter Ekcersitsregle
menter, den foregaar paa Indianermaner, haard og 
umenneskelig, men - stille. 

Den Nytte, man har haft af 
Patruljehunde i den »lille Krig« i
langt borte i Ødemarkerne un- r,r, 

der den nu afsluttede Verdens
fejde, er større end de fleste 
ikke indviede aner. Ja, den har 
været saa stor, at jeg vover at 
paastaa, at Afskaffelsen af 
Patruljehundene bliver en af de 
sidste Former for Afrustning, 
der finder Sted, i alle Tilfælde 
i de Lande, som maatte prøve 
Kræfter i den sidste Verdens
krig. 

Det er ikke uberettiget, ,at en 
vis Kompagnichef paa en vis 
Front i et vist Land under Kri
gen plejede at sige: »Jeg sender 
aldrig en Terrainpatrulje ud 
uden en god Patruljehund. Den, 
der skyder først, kommer 
levende hjem - og den Patrul
je, der har den bedste Hund, 
kommer til at skyde fØrst.« 



Bornholm~ 
efter Sennepsgasbom 
ved Bornholms Kys 



Marinedistrikt paa Jagt 
Saavel den svenske som den danske Presse har igen
nem længere Tid beskæftiget sig med de store Ud
kastninger af Giftgasbomber i Farvandene Øst for 
Bornholm. Bornholmske Marinedistrikt har siden Be
gyndelsen af August Maaned været beskæftiget med 
Indsamling og Analyser af de ilanddrevne Bomber. 
Udkastningerne vil, hvis de fortsættes, betyde delvis 

Ødelæggelse af vigtige Fiskepladser ved Christiansø. 
Forny!ig dØd.e en tysk Sømand paa Nexø Sygehus 
efter at være forgiftet af den farlige Gas. Den tyske 
sømand gjorde Tjeneste om Bord paa et af Udkast
ningsskibene »Elbing VIII«, der er bemandet med 
Tyskere under russisk Ledelse. Indtil nu er ca. et 
Dusin Bomber indbragt til Marinedistriktet i Rønne. 

1 lUR 242, der er stationeret i nonne lfavn, er 
til enhver 'l'id klar til at stild;;c i Søen for 
at bringe Klarhed om de mystiske Udkast
ninger, der Iiar skabt Panikstemning paa den 
bornholmske Østkyst. lUarinerne, der fjerner 
de ilanddrevne Bomber, er blevet populære 
Folk paa Øen. 

2 Ved Gudhjem er der eftel'liaanden blevet sam
let en hel Kirkegaard af Gaskister, de store 
Trækasser, som drivel' i Land sammen med 
B:Hnberne. Gasldnterne samles sammen for 
senere at blive brændt samlet, men for dette 
sker, er der mange, der ender i Befolkningens 
Kakkelovne. Det er godt - omend lidt farligt 
Optændingsbrænde. 

:l Paa lUarinedistriktet gør Næstkommanderen
de, J{aptajnløjtnant F. C. Jieisterberg-'Ander
sen, der efterlmanden er blevet Ekspert paa 
Senne_psgasomraadet, sig iført Gasdragt af 
Gummi klar til at foretage de nødvendige 
foreløbige Anal:i-·ser, efter at Bomberne er 
bragt fra Østkysten til Rønne. 

4 l\Ied en Hævert tages lidt af den livsfarlige 
Vædske op og hældes paa et Prøveglas, der 
ses i Forgrunden. Hver Bombe fa<,r samme 
Behandling. Prøverne sendes til J{øbenhavn 
til nærmere Undersøgelse. Bomberne vil af 
lUarinedistriktet blive sænket paa Omraadet 
ved Christi:rnso efter endte Anal;vser, men 
l\Iarinl'n skal nole sørge for, at de denne Gang 
gaar t:l Bunds. 

5 En sidste Prø,·e foretages paa Stedet ... 

6 •. , og ](aptajnløjtnanten kan sveddryppende 
dukke frem fra den tætsluttende Gummidragt. 



Brigadens Hovedstyrke ankommer til Hovedkvarteret, M. P.erne dirigerede Indmarchen. 

DANSKE TROPPER 

I denne Sommer sendte Danmark 4000 Mand af Sted 
ud til en Okkupationsopgave i et HjØrne af Tysk

land. Det var en praktisk allieret Opgave - hver
ken overvældende stor eller overvældende farlig. Blot 
var det for Danmark noget helt uvant saaledes at 
skulle besætte fremmed Territorium. Det varede der
for heller ikke længe, inden der gik Sensation i Tysk
landsbrigaden. Vilde Danmark kunde begaa sig mel
lem alle de okkupationsvante Styrker i Efterkrigs
tidens Tyskland, og hvordan vilde det gaa med vor 
nationale Følsomhed og Hang til Medlidenhed? Vilde 
Tyskerne erobre vor Sympati, eller vilde vi videre
føre den kolde Skulders Politik fra Besættelsesaarene? 

SpØrgsmaalene taarnede sig op, og alt imens Spæn
dingen stod paa, gik Brigaden i Gang med sin Op
gave. Opgaven er ikke krævende. Brigaden skal være 
Beredskabsstyrke, altsaa faktisk blot manifestere sin 
Styrke over for Distriktets Tyskere. Men Forlæg
ningen til Tyskland betyder ikke noget revolutione
rende nyt for Soldaten. Brigaden skal være et Stykke 
Danmark, saaledes som Kongen har udtrykt det. 

Startsignalet har lige lydl paa Stadion, der er indrettet i et 
Hjørne af den store Øvelsesplads. 
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Dagens ForlØb ved Brigaden er da ogsaa saa dansk 
som overhovedet muligt, - lige fra de ingenlunde 
muntre Ord »Saa staar vi op« lyder paa Brigadesol
daternes Stuer paa samme »ubelejlige« Tidspunkt som 
herhjemme, til Retræten KL 23 hØres ud over Ka
sernernes Omraade. Eftermiddagen giver Plads for 
allehaande Idræt, og man har da ogsaa i vid Ud
strækning givet Mandskabet Lejlighed til at dyrke 
Sport i Tjenestetiden. Der er gode Sportspladser der
nede, og der dyrkes ikke alene Fodbold, men der er 



tillige Mulighed for Haandbold, Atletik og Svømning. 
For Svømmernes Vedkommende har der dog været 
visse Vanskeligheder, fordi de forskellige Swimming_ 
pools, hvoraf flere har været stærkt besøgt af den 
tyske Befolkning, maatte desinficeres. Ogsaa i Fri
tiden staar disse Sportspladser naturligvis til Dis
position. 

Hvad Fritidsbeskæftigelse i det hele taget angaar, · 
har »Folk og Værn« haft en vigtig Opgave at lØse, 
men en Opgave, der har været et særdeles vanskeligt 
og prekært Problem. Der vises nu Film flere Gange 
om Ugen i Brigade-Garnisonernes Biografer, som 
altid formaar at samle fulde Hu.se. Her har ogsaa de 
danske Revutourneer og Soldaternes egne Revuer 
deres Premiere. Der er ved Hjælp af smaa Midler 
og stor Fantasi skabt hyggelige Samlingsstuer, hvis 
Mage man sikkert ikke kan opleve paa Kasernerne 
herhjemme i Danmark - særprægede Souvenirs, sim_ 
pelthen fundet paa de tyske Flyver_ og Automobil
kirkegaarde, kan sammen med en munter Pensel gøre 
Underværker ud af .triste Kvistlokaler. I Tilknytning 
til det store Bibliotek, hvis mange Tusinde Bind nu 
successivt opsamles og opstilles paa Centralbiblioteket 
ved Hovedkvarteret og i mindre Biblioteker paa de 
andre Kaserner, har man oprettet adskillige Studie
kredse, som sikkert vil gaa en stor Tilstrømning i 
MØde i den kommende Vinter; allerede nu har der 
vist sig megen Interesse for Feltpræstetimerne, hvor 
ivrige Diskussioner har været i Gang. 

For de fleste af Soldaterne har der været god Lej
lighed til at komme ud i Friesland og hente mange 
Minder hjem fra deres Brigadetid. Soldaterne tager 
for det meste ud kompagnivis, men for en Del har 
der endvidere været Mulighed for enkeltvis at komme 
vidt omkring - Trainafdelingens Chauffører oplever 
f. Eks. en dejlig Tid dernede. 

Filmsbilleder og lignende er forbeholdt et enkelt Hjørne af 
Samlingsstuen. Bemærk Flyvepropellen, hvor alle Navne paa 
Kompagniets Befalingsmænd er prentet pynteligt og hvidt paa 

den røde Farve, 

Soldaterne hygger sig i de
res Samlingsstuer. Udsmyk
ningen vil man næppe finde 
tilsvarende i Danmark. 

SpØrger man en Brigadesoldat, om han er tilfreds 
med Tilværelsen i Tyskland, svarer han langtrukkent 
og med Forbehold. Han synes, det er dejligt at se nyt 
og opleve noget, men een Ting kan han ikke forstaa: 
at han virkelig kun kan faa 40 Cigaretter og to Øl 
om Ugen. Kosten lærer han i hvert Fald at skØnne 
paa, naar han har talt med en norsk eller en engelsk 
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Den omlangsrlge Petson i li'oq;1untl,:;n c1 Ullu~ ovo.:.1 al !Nll 
kende. Billedet stammer fra Tivolirevucns hastige Besøg hos 
Danskerne, Til venstre for lb Schønberg ses Stig Lommer saml 
Ludvig Brandstrup, hvis berømte Fortand for en Gangs Skyld 

glk 1 Dækning. 

Besættelsessoldat og hØrt om RutioncrncG Knaphed 
dBr. Madmæssigt ligger den danske Brigade nemlig 
langt i Spidsen blandt de allierede Besættelsesstyrker 
i 'f'ys..kh:m<l 

Den danske Brigades Forsyninger oplagres paa For. 
syningsdepotet i Kolding, hvorfra der to Gange orri 
Ugen afgaar 'l'og Syd paa til Friesland og daglig en 
Mælketransport. Det er ikke Smaating, der hver Gang 
sendes af Sted - hver Uge sendes saaledes 18 Tons 
Kap:tofler og 3 Tons KØd, 2 Tons Sukker, 10 Tons 
Rugmel og 5 Tons Hvedemel samt i Tonsvis af Mar
melade, Ost, Agurker, Tomater og Æbler. Der er flere 
af Brigadesoldaterne, der en Overgang klagede over, 
at de ikke fik Lov til at faa bare »een lille bitte Por
tion Jordbær«, naar de fra Familie og Venner havde 
hØrt om, hvordan denne Frugt bugnede i Haven, Men 
bare »een lille bitte Portion Jordbær« til hver i Bri
gaden vilde alt i alt have staaet Staten i den nette 
Sum af 20.000 Kr.! Man vil forstaa, at Planen blev 
opgivet. 

Det er imidlertid ikke altid disse 'Problemer der 
spiller ind, naar Forsyningstoget skal afgaa. A~ faa 
Toget ned til Tyskland og tilbage igen er eet stort 
Rangeringsproblem, og Gang paa Gang skaber den 
evindelige Rangering Gnidninger mellem Danskerne 
og Tyskerne. Hele Vejen gennem Tyskland bliver 
Bevogtningsmandskabet naturligt nok plaget for Lev_ 
nedsmidler og Tobak, en Foreteelse, som imidlertid 
kendes godt fra det daglige Kaserneliv i Ty8kland, 
hvor man flere Gange om Dagen kan risikere at hØre 
en bØnlig Anmodning i tysk Tungemaal: »Habcn Sic 
einige Zigaretten?« Hvorpaa der peges paa en ikke 
engang centimeterl:mg Cigaretstump. 
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Forholdet til den tyske Arbejdskraft rundt om paa 
Besættelseskasernerne er særdeles neutralt. Frieseren 
er venlig, næsten for venlig, men har meget tilfælles 
med den lille hyggelige Gennemsnitstysker, man 
kendte fra fØr Krigen. Uroligheder fra tysk Side 
rettet mod den danske Besættelsesmagt kan man 
næppe forvente af alvorlig Karakter. Tværtimod gives 
der ofte Udtryk for Velvilje over for Danskernes Til
stedeværelse - at den danske, tiloversblevne Mad 
hver Aften fordeles til fattige Tyskere, fik, da Be
stemmelsen kom, den tyske Borgmester i Hoved
garnisonsbyen til at græde af Glæde. 

Naar Emnet Brigadesoldatens Forhold til Tyskeren 
kommer paa Tale, kommer man ikke uden om Klub
ballerne. Disse Baller, hvor Dansepartnersken er 
tysk, har - det kan ikke nægtes - været ret stærkt 
besøgte, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at 
Fraterniseringen paa nogen Maade har taget Over
haand. Takket være de Advarsler, Brigadesoldaterne 
har faaet, viser de danske Soldater - ikke mindst i 

Fra Stranden paa det tidligere saa berømte store tyske Bade
sted: Øen Norderney. I Sommer gik mange Mundolmbcudflugter 
hertil, hvor ma~ deltog i det internationale Badeliv som nu 
kun omfatter fll'e Nationaliteter: Engelsk, hollands'k, dansk 

og tysk. 



F1JcdandB VoJc: e1 ihkc: fo1 g;odl.'.! '\>ed dl.'.! dunnlle Dæll. Paa Hl~ 
Jens Skærm ses det særlige Brigademærke, der findes paa alt 

Vognmateriel i Brigaden, 

Forhold til deres engelske og amerikanske Kamme
rater - stærk Tilbageholdenhed. Det usædvanligt 
lnvr. Tnl PRR Kønssygdomme ved Rrie:aden kan i no
gen Grad bære Vidnesbyrd herom. Disse dansk-tyske 
Baller foregaar to Gange om Ugen - de andre Af
ie11e1 fo1l>yde.s de iy!:>k.e Piger Adgang. A.i1d11gemeniei 
har sikkert bidraget til at formindske Antallet af lig
nende »illegale<< Foreteelser og bringe hele Proble
met frem i Dagslyset. Det er maaske derfor ogsaa 
sandsynligt, at det l:!'aatal blandt Brigadesoldaterne, 
der Ønsker disse Baller, efterhaanden vil mindskes. 

Betalingen i Klubberne og i Garnisonernes for
skellige Kantiner sker i de saakaldte »Brigs«, Bri
gadesedler, der kan karakteriseres som en Slags Ar
mypenge for at forhindre Sortbørs med den danske 
MØnt under Opholdet i Tyskland. Tyske Penge bliver 
ikke udleveret til Soldaterne, hvem det er strengt 
forbudt at gaa ind under tysk Tag. Godt vilde det 
ikke gaa den, som det danske Militærpoliti eventuelt 
vilde overraske under Razzia i en tysk Forretning 
eller en tysk Restaurant, som fra Tid til anden gen
nemgaas af M. P.erne. Militærpolitiet er iØvrigt nu 
saa smaat ved at glide ind i Popularitetens rosenrøde 
Skær efter den fØrste Tid, hvor det var i stærk Mis
kredit. Denne Misstemning hænger aabenbart for en 
stor Del sammen med det uvante at se Folk med 
Korporalsrang udstyret med saa megen Myndighed, 
og med, at isolerede og til dels forkert opfattede Be
givenheder, der indeholdt særligt Irritationsstof, er 
blevet blæst uforsvarligt stort op. M. P.erne har imid
lertid klaret Opgaverne i Tyskland upaaklageligt og 
har iØvrigt hØstet stor Ros hos de overordnede al
lierede Myndigheder, endda af den britiske Zones 
Øverstbefalende, General, Sir Richard McCreery, der 
udtalte sin Anerkendelse ved en stor Parade i Hoved
kvarteret fornylig. 

I det hele taget synes Samarbejdet mellem den 
danske og den engelske Besættelsesmagt at antage 
de bedste Former, et Samarbejde, hvor det i hØj Grad 
kommer an paa den enkeltes Indsats. Den danske 
Brigadesoldat er klar over sin Opgave. 

Det kvindelige Hjælpekorps gør et smukt og beundringsværdigt 
Arbejde, bl. a. paa de forskellige Infirmerier, der er forsvarligt 
udrustede til at give Patienten den første Behandling, Ved 
Ankomsten til Tyskland overtog den danske Brigade endvidere 
de tre Fjerdedele af et britisk Militærhospital, der nu er om
døbt til »Den danske Brigades Centralhospital«. Hospitalet 
indeholder alt, hvad den militære Lægevidenskab har Brug for. 

Der er meget at fortælle dem derhjemme for en ung Mand, 
der maaske for første Gang i sit Liv er i Udlandet. Her lægges 
Brevet i Postkassen, og allerede næste Dag er det naaet til 
Bestemmelsesstedet efter en lang Rejse med Postbil og Tog. 
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Torpedobaaden ,, Hu it fe 1 d t '' 
pa<i Jo1nfrurejse til Høge 

Af Journalist JØRGEN LARSEN 

DEN danske Marines Genopbygning er i fuld Gang. 
I Fjor tilfØrtes der Flaaden flere moderne Enheder, 
og ogsaa i Aar er Skibsmateriellet forøget. Medens 
det i 1946 var indkøbte Skibe, Flaaden udvidedes med, 
er der i 1947 leveret Marinen to FartØjer, som er byg
get paa danske Værfter. Det drejer sig om de to 850 
Tons Torpedobaade » Willemoes« og »Huitfeldt«. 
Torpedobaadene, der allerede blev paabegyndt under 
Besættelsen, er i Sommerens LØb blevet officielt ind
lemmet i den danske Marine gennem Præsentations
sejladser til de Byer, hvortil de SØhelte, som Baadene 
er opkaldt efter, i særlig Grad er knyttede. 

I Maj Maaned var » Willemoes« paa Togt til Assens, 
og LØrdag den 9. og SØndag den 10. August gæstede 
»Huitfc!dt« KØgc, hvor der i Anledning af Besøget 
var lavet flere Arrangementer - baade af hØjtidelig 
og mere festlig Karakter. For saavel »Huitfeldt«s Be
sætning som Køge Bys Borgere blev de to Dage en 
Oplevelse. 

Et moderne og smukt Skib. 
»Huitfeldt« sejlede LØrdag Middag fra Hohnen, og 

foruden Besætningen medfulgte en Del særligt ind
budte, bl. a. den gamle Vognmand Lars MØiler, Ølby 
pr. KØge. MØiler havde for 51 Aar siden gjort Tjene
ste som Marinesoldat paa det gamle Kongeskib, Hjul
damperen »Dannebrog«. Deltagerne fik under Sejlad
sen glimrende Lejlighed til at studere det smukke og 
moderne Skib, der paa mange Omraader beskriver det 
sidste Skrig m. H. t. Teknik og Snilde. Krigens Er
faringer er i vid Udstrækning lagt til Grund ved Byg
ningen af Skibet, hvis Hurtighed var en af de Ting, 
der imponerede Gæsterne mest. Under Turen til KØge 
sejlede Torpedobaaden 24 Knob, men dens Maksimal
hastighed er 37. Baaden drives af to Turbiner der 
hver udvikler 12.000 HK, og som tilsammen, 'naar 
Baaden sejler paa hØjeste Fart, forbruger 9-10 Tons 
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Solarolie i Timen. I samme Tidsrum fordampes godt 
100 Tons Vand. 

En Baadstype, Flaaden gerne vil have flere af. 
SØlØjtnant Felding udtaler overfor »Folk og Værn«: 
- »Huitfeldt« er absolut en Torpedobaadstype, som 

Flaaden gerne vil have flere af. Den er moderne hur
tig og smuk. Torpedobaaden er 86,5 Meter la~g, og 
den har en Besætning paa 10 Officerer og 94 Menige. 
Den er udstyret med 10,5 Centimeter Kanoner for og 
agter, to 40 Millimeter Rekylkanoner og seks 20 Milli
meter Maskinkanoner af dansk Fabrikat i Luftmaals
affutager. Endelig har Baaden seks 45 Centimeter 
T?rpedorør, grupperet i Trillingeapparater, Udskyd
nmgsanlæg for Dybvandsbomber m. v. For de to 
svære Kanoner findes Centralsigte. De to 40 Milli
meter Kanoner vil senere, naar Forholdene tillader 
det, blive udskiftet med 40 Millimeter Bofors Tvil
lingekanoner. 

Orlogsgasterne starter deres March gennem Køge By. 



Snart Asdlc-Anlæg paa Skibet. 
SØIØjtnanten oplyser videre, at »Huitfeldt« til Hjælp 

ved Navigationen er udstyret med Radar-Anlæg. 
Endnu er Arhllenet desværre· ikke tilknyttet et til
svarende Anlæg, hvilket man haabcr vil kunne ske. 
Til Vinter skal der paa Skibet installeres Asdic-Appa
rnt f.il P0.jling af Undervandsbaade; ogsaa » Willemoes« 
vil blive forsynet med saadant Anlæg, der under 
Slaget om Atlanterhavet i væsentlig Udstrækning bi
drog til, at England Iik Ilt:!nedy.lmmel over de Lyske 
Undervandsbaade. 

Der er Højttalere i samtlige Rum paa Skibet. Det 
er saaledes muligt altid hurtigt at kunne kalde Mand
skabet. Ved at tale ind i Højttalerne, der ogsaa rum
mer Mikrofoner, kan Mandskabet svare. 

»Huitfeldt«s Chef er Orlogskaptajn Jørgensen. 
Mandskabet, der hØrer til det Hold Rekrutter, som 
blev indkaldt i Maj Maaned, har, inden det kom om 
Bord, gennemgaaet en Maaneds Specialuddannelse. 
Marinesoldaterne er meget tilfredse med deres Skib, 
og de er glade for at gØre Tjeneste om Bord. 

Den festuge Modtagelse i li.øge. 
Paa Havnepladsen i Køge havde flere Tusinde Men

nesker med Byens Borgmester, Niels Albrechtsen, i 
Spidsen taget Opstilling for at byde »Huitfeldt«s Be
sætning velkommen. Marineforeningens Medlemmer 
stod opmarcherede paa Kajen med Foreningens Fane. 
Og mens ArresØdallejrens store 24 Mands Marineor
kester, der fulgte med »Huitfeldt«, spillede, lagd,e 
Baaden til ved Molen. Umiddelbart efter kom Borg
mester Albrechtsen, Turistforeningens Formand, 
Landsretssagfører Hansen samt Marineforeningens 
Formand, Vaskeriejer Angelo Larsen m. fl. om Bord, 
og efter at have budt velkommen til Køge fik Gæ
sterne Lejlighed til at bese SkibeL under kyndig Vej
ledning. 

Mens Rundvisningen stod paa, ankom Formanden 
for de danske Marineforeninger, Kommandør Ipsen. 

I Eftermiddagens LØb fandt der flere HØjtidelighe
der Sted. Orlogskaptajn Jørgensen nedlagde Kranse 
ved Søslagmonumentet ved Havnen samt. paa Graven 
for de Faldne i 1710 paa Herfølge Kirkegaard. Huit
feldt valgte sammen med sit Mandskab DØden, for at 
andre kunde leve, udtalte Orlogskaptajnen bl. a., og 
de fem lange Aar viste klart, at den Aand, der levede 
i Huitfeldt, stadig er bevaret i det danske Follr. 

Chefen, Orlogskaptajn Jørgensen nedlægger Krans ved Monu
mentet i Køge for Ivar Huitfeldt og Niels Juel, 

Søløjtnant I Felding, der fortæller »Folk og Værn« -0m sit Skib. 

Ved en Modtagelse paa Raadhuset overrakte Borg
mester Albrechtsen KØge Bys Gave til »Huitfeldt« -
et stort Maleri af Søhelten. Orlogskaptajn Jørgensen 
gengældte ved at skænke Køge By et Billede af Tor
pedobaaden. Ved en Sammenkomst i Marineforenin
gens Lokaler senere paa Eftermiddagen fik Orlogs
kaptajn Jørgensen til Opsætning paa »Huitfeldt« af 
Marineforeningens Formand foræret en Platte, hvor
paa var indgraveret det sidste Vers af » Vort Føde
land var altid rigt ... «. Orlogskaptajnen takkede ved 
ogsaa at give Marineforeningen et Billede af Skibet. 

Middagen om Aftenen, der med Støtte af Byraadet 
og Turistforeningen var arrangeret af Marineforenin
gen, blev en smuk Afslutning af de officielle Begiven
heder i Forbindelse med FlaadebesØget. Der afsendtes 
et Telegram til Hans Majestæt Kong Frederik. den 
Niende, og i Aftenens LØb blev der holdt en Række 
Taler. 

Efter Middagen var der Dans, og Marinesoldaterne 
svang lystigt Køgedamerne til over Midnat. 

Om søndagen var der for det Mandskab, der havde 
haft Vagt paa »Huitfeldt« om LØrdagen, bl. a. arran
geret en Udflugt til Va!Ø. 

Marinesoldaterne er enige om, at de to Dage i Køge 
var en stor Oplevelse - et glimrende Bevis paa, hvad 
et Byraad, der støttes af Foreninger m. v., kan gøre 
for den indkaldte Ungdom og for Samarbejdet mel
lem Folk og Værn. En af de bedste Maader, hvorpaa 
dette kan ske, er ved at Civilbefolkningen viser de 
Værnepligtige, at den vær<lsa"f:f:Pr deres Arbejde og 
ser hen til dem som dem, der i paakommende Til
fælde skal yde den afgørende Indsats for at forsvare 
Danmark. 
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SPRÆNGNING 
paa ,,Ii:._alle Mærsk'' 

»THEOBALDINE« vugger jævnt og roligt henad Vej
en, hun er lastet med tyske 135 kg's Raketbomber paa 
Vej, ud til Vestkysten, hvor de skal sprænges, saa 
»Skabet<< ikke kan gøre mere Fortræd. Man kan mær
ke paa Motorens Brummen, at hun har det lunt, og 
der skal en svær Bakke til at faa hende til at stønne. 
Hun har ellers naaet den Alder, hvor de smaa Sær
heder har begyndt at indfinde sig; særlig har hun 
svært ved at starte om Morgenen, og der er rullet 
mangen saftig Ed ind i Køleren, inden man har faaet 
Startsvinget i det rigtige Hul og rusket hende i Næ
sen, til hun gik. Paa særlig kolde Morgener har cl.et 
vel ikke været særlig ærgerligt med lidt Motion til 
at bringe Varme i Kroppen, selvom enhver ChauffØr 
hader al anden Motion end Gearskiftning og Tram
pen paa Speederen, men naar der kun er et Kvarter 
til at naa Fanøfærgen i, er det svært at se det mor
somme ved hendes Luner, og saa er det bare med at 
:eaa fat i en anden Vogn og en Trosse og gøre klar 
Bane til en Lynstart. Theobaldine er en 3 Tons Dodge 
1943, saa rent tidsmæssig har hun ingen større Alder, 
men som bekendt læses Alderen for en Lastvogn paa 
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Af "Pioner 64" 

Kilometertælleren og Fortøjets Buler, eventuelt af 
Kendere paa Motorens Lyd, og ud herfra er »Theo
baldine<< en aldersstegen Dame. 

Sandsynligvis har hun set og hØrt en Del, ganske 
vist siger hun ikke noget, men hun kan ikke lØbe fra 
de 21.000 miles, Speedometret viste, da hun kom her, 
og Invasionsstjernen og Forskærmenes adskillige 
Gange oprettede Buler tyder paa Genvordigheder, 
som det nok kan kræve en fin Fantasi at genskabe. 

Vi ligger omtrent midt i en Konvoj paa 25 Vogne 
lf.stet med 110 Tons forskellig Ammunition, der skal 
til Kalle Mærsks Hede. Farten er ca. 25 miles, under
tiden lidt mere, naar Pladsen skal holdes, og Afstan
den af en eller anden Grund er blevet for stor. Op
mærksomheden er ogsaa mere vaagen, naar Farten 
stiger lidt op over »Fald i SØvn«-Tempoet, ellers har 
man heller ikke Spor Brug for den meget levende 
Speeder og fantastisk hurtigtvirkende Bremse, og 
Sikkerhedsmarginen er helt i Orden, bare man sørger 
for at holde lige saa mange Meters Afstand fra Vog
nen foran, som Farten er i Kilometer og dobbelt saa 
meget i glat Føre. 

Men vi er blevet dygtige; naar vi kommer til en 
Bakketop, hvor den foranliggende Del af Konvojen 
kan ses, er Afstanden mellem Vognene praktisk taget 
ens. Man har Fornemmelsen af, at de forreste Vogne 
snegler sig af Sted, men det er Synsbedrag. Af og til 
kaster man et lille Blik ned paa Instrumentbrættet, 
for det er alligevel poo de Omraader, det dækker me
re følsomt end selv den mest trænede og fintfØlende 
Chauffør. Termometret staar roligt paa 160°, saa KØ
lersystem og Termostat er i Orden; Benzinmaaleren 
viser halvfuld, saa Turen vestpaa kan nok gennem
føres, inden det er nødvendigt at stille om til den an
den Tank (man regner hurtigt i Hovedet: 3½ km pr. 
Liter, og der er ca. 30 Liter, det forslaar nemt til de 
70 km, selvom man af og til maa ned i Terrængearet, 
naar Bakkerne er for hØje.) Speedometret vibrerer 
sagte mellem 20 og 30 miles, vi kØrer altsaa en 40-
50 km i Timen, det er bare gange med 1 ½ og lægge 
lidt til. Oliometret viser kun 20, det skal vise godt 40, 
saå hun maa nok hellere faa et Par Liter Olie, fØrste 
Gang vi holder »Naturhvil«; hun er begyndt at bruge 
Olie, den gamle, og naar hun skal lØbe stærkt, ban
ker hun lidt i Lejerne; jeg er bange, hun ikke har 
lang Vej til en Hovedreparation. 

Vi er gennem OksbØl nu, og Vejene bliver smallere 
og daarligere. Egnen her kan rose sig af at besidde 
Landets daarligste Veje, og det er et fremragende Be
vis paa Vognenes enorme Soliditet, at de kan kØre her 
Dag efter Dag uden at rasle helt fra hinanden; selv-



fØlgelig maa en og anden Bolt ogsaa strammes af og 
til. Terrænet er nu kun Naaletræer og Hede, og Hul
lerne bliver jo større og jo mere vandfyldte, jo nær
mere vi kommer Klitterne. Vejen svinger stærkt her, 
og i et af Svingene ligger inde til Siden Bilrester; en 
lokalkendt afslører, at det er, hvad der blev tilbage 
af 3 Lastvogne med Krudt. De var standset der, og 
lidt Krudt, der var faldet ned ved Hjulene, var nok 
til at sætte Varme til det hele, da Hjulene gled ved 
Igangsætningen. Paa 10 Minutter var alle Vogne 
brændt, og en Korporal, der ikke havde faaet sig 
hummet, blev slemt forbrændt og et Par Stykker 
lettere. Men en lille, behjertet Chauffør fra en af 
Vognene smed Støvlerne og lØb paa StrØmpefØdder 
de 8 km ind til OksbØl efter Hjælp paa 20 Minutter; 
der er iltkc Telefon i dette Øde; sclvfØlgclig er han 
Stedets Helt, og som sædvanlig ses den Slags ikke 
udvendig. 

Konvojen naar frem, og Vognene dirigeres enkelt
vis mellem Sprænghullerne hen til de Steder, hvor 
Godset skal aflæsses. Det er et Hold tyske Spræng
kommandofolk, der læsser af; et Sted ser man dem 
styrte Granater ned fra den 2 m hØje Smæk og hum
mer sig lidt, man faar senere at vide, at det er Taage
granater, saa det er ganske ufarligt. Værre er de store 
250 kg Flyverbomber, der ikke har noget godt Rygte. 
Vi har heldigvis ikke nogen Geværgranater med i 
Dag, de springer, bare man ser paa dem, og har faaet 
Skylden for de 30-40 Mand, der er røget til Vejrs 
i 3-4 Omgange, i den Tid vi har været her. 

Bunkerne begynder at tage Form, 6 i alt, de er 
stablet næsten som til senere Brug. Ovenpaa spredes 
et halvt Hundrede lØse Pakninger med 1 kg Trotyl 
i hver, og midt i dem anbringes 2 Tallerkenminer med 
en Detonator og et godt Stykke langsomtbrændende 
Sortkrudtslunte i hver, det er Præcisionslunte og 
brænder saa og saa mange cm pr. Minut. Hver Bunke 
har forskellig Luntelængde, saa den kan gaa alene. 

Den indbyrdes Afstand er saa stor, at Sprængningen 
ikke skal kunne forplante sig fra Sænkning til Sænk
ning. SprængningsingeniØren giver Tegn, at vi godt 
kan køre, og da vi er midtvejs mellem de to Klitræk
ker, der ligger med en Kilometers Afstand, ser vi de 
to sidste Sprængkommandovogne komme bag os for 
fuld Damp; de har staaet med roterende Motor, me
dens Lunterne samtidig blev tændt med en Træsaks. 

Vi lejrer os paa Maven lige under Klittoppen paa 
Dæksiden og ser paa vore Ure; nu er der kun et Par 
Minutter - nu et - vi begynder at se over mod Ste
det. Der sker ikke noget, de har vist faaet for meget 
Lunte. Men pludselig rejser der sig en kæmpemæssig 
Osteklokke af hvidglødende Luft og Røg, og ca. et 
Sekund senere kommer et Brøl, som om Jorden rev
nede, og samtidig med, at Jorden hopper en halv 
Meter under os, der ligger ovenpaa hinanden, er det 
som al Luft blev revet væk over vore Hoveder. Straks 
efter kommer nok en Eksplosion og nok en, Indtryk
ket er saa overvældende, at det er umuligt at sige, 
hvor mange i alt. Ved de sidste Eksplosioner kan Ild
glimtene daarligt ses gennem de mægtige RØgbanker 
fra RØggranaterne, der med Vinden driver over imod 
os; faa Minutter efter er der tæt Taage over flere 
Kvadratkilometer. 

Da den værste RØg er væk, kØrer vi tilbage og op
dager, at den ene Bunke ikke er gaaet. En Granat 
er kommet og har slaaet et cirkelrundt Hul i en 135 
kg Raketbombes Hale, uden at der er blevet andet 
ud af det end Hullet. Et andet Sted er to 250 kg Fly
verbomber trillet ned i et Hul ved Siden af Spræng
ningsstedet; de ryger og damper af Varme, men gaaet 
er de ikke. De faar en Ekstraladning, men jeg har 
ikke Tid til at blive og se paa Sprængningen. Der 
venter noget Vagtkørsel hjemme. »Theobaldine« fØles 
som en lille raslende Legetøjsvogn af 'l'ræ med til
svarende Tempo, da jeg stikker hende en Spand Kul 
ud af Heden. Pioner 64. 
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Et Stemningsbillede fra Indsejlingen til Sørvaag, Det lille Klippefremspring er Tindholm, 

Af Radiotelegrafist Henning Laursen 

THETIS ankrede en graa og kedelig Septemberdag op 
paa Thorshavns Rhed. Der var allerede gaaet vilde 
Rygter om Situationen paa Færøerne, og derfor var 
det hele dobbelt nyt og spændende. Rejsens Genvor
digheder og SØsygens Kvaler i de fØrste Dage af Tog
tet fortonede sig allerede langt ude i Erindringen ved 
det Sted, hvor Hukommelsen begynder at svigte, og 
de mest optimistiske i Landlovskvarteret var for
længst begyndt at klæde sig om, da Meddelelsen kom, 
at THETIS skulde gaa til Kaj. 

Paa Vejen herop havde vi i Disen passeret nogle 
af de 27 KlippeØer, hvoraf Øgruppen bestaar, og Sy
net havde for den Sags Skyld været alt andet end 
opmuntrende. Som Paddehatte fra en Skovbund duk
kede de op af Havet, graa og triste at se til og om
kransede af lavthængende Skyer, der skjulte Toppen 
paa de kun 3-400 Meter hØje Klipper. Det var imid
lertid et Syn, vi skulde blive vant til, for selv i klart 
Solskinsvejr »sejler« Skyerne i store, hvide Flager 
rundt mellem Toppene, og det er en ejendommelig 
frigjort Fornemmelse at staa og se ned paa de dri
vende Skyer, naar man efter megen MØje og Besvær 
har forceret en af de mange Steder stejle Lier og be
finder sig paa Toppen, hvorfra man kan skue mile
vidt ud over Dalene, og hvorfra man kan opleve det 
Særsyn at se Regnen feje hen over Lavningerne som 
et Tæppe, der trækkes for en Scene, medens man selv 
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staar i den klare Luft over Skyerne og betragter hele 
Panoramaet. Intet taaler heller Sammenligning med 
det, man fornemmer, naar man en klar Solskinsdag 
lægger Turen tværs over en af Øerne og bestandig 
fØler sig draget mod den næste HØjderyg, fordi Øer
nes brogede Forskelligartethed gør det umuligt for 
En at forestille sig, hvad der gemmer sig bag netop 
den. De mange Klippetoppe og de dybe Fjorde, der 
snører sig ind i Landet overalt, gør en Sejltur mel
lem Øerne i Solskinsvejr til en straalende Oplevelse, 
fordi Billedet ustandselig skifter Karakter, og Land
skabet derved formelig sprudler af Liv, endskønt man 
ikke Øjner andet levende end nogle Fisk, der let
sindigt boltrer sig i Vandoverfladen og derved bliver 
et let Bytte for de rovgridske Maager, der i stort Tal 
fØlger THETIS. 

Ligesom Landskabet veksler i Karakter, træder og
saa de ejendommeligste Kontraster frem, naar man 
gaar i Land og giver sig til at iagttage Byerne og de
res Befolkning. De, der havde ventet at finde Thors
havn med sine ca. 4000 Indbyggere som noget i Ret
ning af en dansk Provinsby, er uden Tvivl blevet me
get forbavsede over, hvad de har faaet at se. Man 
ser allerede paa Afstand, hvorledes hele Bebyggelsen 
samler sig i en Klump omkring Havnen ttlsyneladende 
uden nogen forudlagt Plan, og naar man kommer i 
Land, lægger man med stigende Undren Mærke til, 



Parti fra Vaae' hvor 'MnrinPstatiom>n lie-e~r 

hvorl12d26 nyt bestandig mØdos med g:nnmelt, og hvor 
<lan Teknik.k.en trænger mere og mere frem paa Be
kostning af Idyllen. Side om Side med Forretnings
mandens halvmoderne Ejendom i Træ og Beton, fin
der man hans Kunde, Fiskerens Hus, der er en lav, 
tjæret Bjælkehytte med Græatørv pnn Toget og en 
Gaardsplads, hvor Vasketøjet og Fisken hænger til 
Tørre paa samme Snor, og inde i Byens krogede Gyder 
kØrer engelske Biler af de nyeste Aargange, som vi 
endnu ikke kan kØbe herhjemme. Men gaar man blot 
5 Minutter. ud ad Vejen, der fØrer ud fra Byen, er 
Befordringsmidlet en tohjulet Kærre, trukket af en 
lille islandsk Hest. Hist og her finder en lille per
lende Bæk Vej ned gennem Byen, og hvor den paa 
sin Vej danner smaa Vandfald, kan man se Ørre
derne springe mod Strømmen paa Vej op for at kaste 
deres Rogn i roligere Vand. 

Som Byen selv er ogsaa dens Indbyggere, og travle 
Forretningsfolk i velsiddende tailor-made-suits og 
gamle, stoute, maleriske Fiskere færdes imellem hin
anden. Af og til kan man endog være heldig at mØde 
en Færing i den gamle Nationaldragt med Nissehuen, 
Knæbenklæderne, VadmelstrØjen og Vesten med de 
blanke Knapper. Saa faar det hele et ganske særligt 
festligt Præg, men saa træder ogsaa Modsætningsfor
holdet til den pulserende moderne Trafik stærkere 
frem i Lyset og fortæller, at det trods alt er et gam
melt Naturfolk, der har hjemme paa dette Sted. Nu 
læses der Dansk overalt i Skolerne, og derfor bliver 
man svaret paa Dansk, naar man spørger paa Dansk, 
men kommer man lidt udenfor Byerne, mærker man 
straks, at Sproget bærer umiskendelig Præg af, at 
det paa Grund af Færøernes isolerede Beliggenhed 
ikke har kunnet fØlge med i Udviklingen med de Øv
rige nordiske Sprog, og det staar pludselig klart for 
En, hvorledes disse Øer maa have faaet ·deres Be
folkning. Fiskere og Handelsfolk paa Vej fra Norge 
til Island og GrØnlanU, det gamle » Vinland«, har i 

Vikingetiden passeret Øerne og fØlt sig draget af de
res lokkende Forskelligartethed og tilsyneladende fro
dige Udseende, og den ægte Pioneraand, der ligger 
begravet paa Bunden af enhver Skandinav har faaet 
mange af dem til at bryde op fra Hjemlandet og med 
Folk og Fæ drage ud mod det ukendte for at friste 
Skæbnen her. Mangen en FredlØs har maaske ogsaa 
paa disse Øer fundet det Fristed, hvor han uantastet 
kunde fortsætte Livet og bygge sig en ny Tilværelse 
op. Det har været et haardt og brydsomt Liv, disse 
Mennesker er gaaet ind til, for Øerne har næppe ind
friet alle de Forventninger, der blev næret til dem, 
dertil har Klimaet været for fugtigt og Sommeren 
for kort, og det har uundgaaeligt sat -Sit -PI'æg paa 
den Befolkning, der voksede op. Den er blevet faa
mælt, til en vis Grad reserveret, og ejer Naturmen
neskets medfØdte Modvilje mod at gøre Væsen ud af 
nogetsomhelst. Den daglige Kamp for Udkommet har 
tillige faaet den til at sætte et kraftigt Skel mellem 
»dit« og »mit<<, og derfor er det kun naturligt, at 
Færøerne er Amtet med Danmarks laveste Krimina
litetsprocent. Det er saaledes, at det med en Befolk
ning paa ialt godt 30.000 ikke kan betale sig at have 
et selvstændigt Kriminalpoliti, og sker der en sjæl
den Gang noget, maa man rekvirere Assistance fra 
Danmark. Krigen og de HØjkonjunkturer, der ogsaa 
for Færøernes Vedkomrt}-ende fulgte i dens Kølvand, 
fik Landet til at føle sin Betydning. De bedrede Af
sætningsmuligheder til gode Priser af al den Fisk, 
der overhovedet kunde fanges, fik snart Landet til 
at flyde af Mælk og Honning, og heri skal man se 
Grunden til, at man i Dag kan komme til et lille 
Stykke Danmark, hvor kun Sukker og Margarine er 
rationeret, hvor Benzinen koster 31 Øre Literen, og 
hvor man ikke beh.Øver at have »en Forbindelse« for 
at kunne købe, hvad man Ønsker sig. 

I Tilgift faar man, hvis man er heldig med Vejret, 
et Minde om den sk.Ønneste, uberørte Natur, hvor 
man kan gaa i Timevis og kun faa sin Tankegang 
afbrudt af den· sprØde Klang af Klokkerne om Halsen 
paa det græssende Kvæg, og hvor man om Aftenen 
kan se Nordlyset flamme, som om tusinde Projek
tører fra Horisonten i Nord kastede deres blændende 
Skær op paa Himmelbuen. 

Det er typisk for Gadebilledet i Vaag, at Faar spadserer om
kring paa Alfarvej, 
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• STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING 
Ældst - Størst - Statsgaranteret 

Havnegade 23 . København K . Central 608 

Indrei',Varemæl'ko 

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) 

AUTO-SALG OG SERVICE 

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

BIKUBEN 
Sparekasse 

Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

f/edtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 

ALLE ARTER AF 
MILIT ÆREFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

tf~ 
Guldtrækkeriet 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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OG 

SLUT 
PAA 
EKSERCER 
SKOLEN 

I Fornaret, da Typografstrejken midlertidig havde standset ))Folk og 
Værn«-Biadet, boldt lUarinerne i Arresødallejren Afslutningsfest i Anled
ning af, at Eksercerskolen nu var overstaaet. Det foregiJc med l\liddag, 
Under1toldning og Bal paa Hotel »Sltovlyst« i Frederi]csværlc, og bln.ndt 
Talerne ,·ar ogsaa mange indbudte Repræsentanter for Byen, Her er 
et Par Smaaglimt fra Festen. Det ser ud til, at Dessert-Isen bekommer 
Marinerne vel, og den var for længst borte, da Cowboy-Optrinets smel
tende Toner lod gennem Salen, afløst af »de Syges« Sketch foran et Bag
tæppe med den næsten makabre Te]cst l>Lad Sømanden Aflive«; det viste 
sig dog at være en populær Omskrivning af nL, S. A.«, nemlig »Lejrens 
Syge Afdelinga.. En 11:rempesukces hentede Manden med })Rumlestangen« 
sig, da lian gav en. Vise til Bedste med en retrospektiv Gennemgang af 
samtlige Lejrens Befalingsmænd. Aftenens Storarrangør var den stedlige 
Folk og Værn-Officer, Søløjtnr.nt I Toldvig, der med legende Lethed 
ogsna arrangerede en Privatdans med Aftenens charmerende Refrain-

sangerinde, Lise Ringheim, 



at der blev oprettet en Danmarks
turnering i Fodbold indenfor V ær
nene, enten Kasernerne imellem 
eller Regimenterne, i Lighed med 
D. B. U.s Turnering! 

Hvis det er Udgifterne, der læg
ger sig hindrende i Vejen, er jeg 
sikker paa, at saadanne Kampe, 
som kunde blive ret interessante, 
idet der naturligvis er mange go
de Fodboldspillere blandt Solda
terne, sagtens vilde kunne udlig
nes, hvis man f. Eks. tog en billig 
Entre, 25 Øre. Mange Fodboldpa
trioter vil sikkert gerne ofre dette 
for at se saadanne Kampe, og de 
fleste Soldater vilde selv gerne gi
ve 25 Øre for at se deres Kamme
rater spille og paa denne Maade 
faa en god Aften. Maaske vilde de 
fleste træne om Aftenen for selv 
at komme paa Hold, og derfor ik
ke vise sig saa meget paa de til
trækkende Restaurationer. Og hvis 
man kunde faa Tilladelse til at 
spille paa de forskellige Byers 
Stadion, hvad der sikkert ikke er 
noget i Vejen for, vilde det kunne 
trække endnu mere, baade blandt 
Aspiranter og Tilskuere. 

• Frits Nielsen, Mg. I 456/46, 

1. Artilleriafdelings Kontor, 

Baadsmandsstrædes Kaserne, K. 

* 
Tak for Indlægget. De 15 Kr. 
kommer med Posten, selv om det 
ikke er nogen helt ny Ide, der 
slaas til Lyd for. Ideen var frem
ført i Decembernummeret 1946, 
hvor vi efterlyste et militært Me
sterskab i Fodho1d. 

Dette Mesterskab vil blive af
holdt, idet der saavel ved Jydske 
som Sjællandske Division samt 
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Brigaden og søværpet er Fodbold
turneringer i Gang for at finde 
frem til Vinderen inden for disse 
Enheder. 

I Bcgyndcl□cn af Oktober er det 
saa Menb1ge11, ai VbHlerne skal 
kæmpP- morl hinanden efter Prin
cippet: Alle mod alle. 

Yderligere kan vi oplyse, ai Sj. 
Div. den 8. Sept. arrangerede Fi
nalekampen mellem 1. Reg. og 2. 
F. A. R., og at Krigsministeriet 
havde udoat en meget omuk Pokal 
tU Vimleren inden for Div. - I 
næste Nummer vil der komme et 
Referat fra sidstnævnte Kamp. 

Red. 

Hære11s De111okratisering 
Redaktionen har modtaget et 
overvældende Antal Indlæg til 
Enqueten om Værnenes Demokra
tisering, saa mange, at det ikke 
bliver muligt at offentliggøre dem 
-alle, og Indlæg modtages derfor 
ikke længere. I dette og de kom
mende Numre bringes Udpluk af 
den indkomne Bunke, og hvert 
Indlæg, de1· offentliggøres, hono
reres med 10 Kr. 

Den gensidige Respekt. 

Hæren skal demokratiseres, har 
man ofte sagt - særligt i den fØr
ste Tid efter Kapitulationen. Som 
bekendt betyder Demokrati Fol
kestyre, men der er vist ingen 
fornuftige Mennesker, der har 
tænkt sig, at Demokratisering af 
Hæren betyder, at man lader Sol
daterne selv afholde Valg om, 
hvad de Ønsker eller ikke ønsker 
vedrørende Uddannelsen. Med De
mokratisering kan aldrig menes 
Slækkelse paa Disciplinen. Der 
maa kræves ubetinget Lydighed 
som hidtil. 

Hvad forstaar man da ved De
mokratisering af Hæren? Efter 
min Mening bl. a., at de over
ordnede behandler deres under
givne paa en saadan Maade, at 
gensidig Forstaaelse og Respekt 
for hinanden som Mennesker maa 
være til Stede. Jeg vil ikke her 
nøjes med at drage Skel mellem 
Befalingsmænd og menige alene. 
Der findes alt for mange Klasser 
inden for Hæren, og en af Demo
kratiseringens vigtigste Opgaver 
maa være at udslette eller i hvert 
Fald udjævne de dermed op
staaedP. Skranker. Jeg har hØrt 
Befalingsmænd sige: »Man har det 
bedst og opnaar mest, naar man 
er hadet af Mandskabet<<. - Et 

Udslag af utrolig Naivitet, kan 
man vist svare uden at overdrive. 
Var dette saa bare en lØssluppen 
Udtalelse, men - Haanden paa 
Hjertet, Befalingsmænd - der 
findes desværre en Del (ikke saa 
faa endda), som realiserer denne 
Tanke i Praksis. Nej, man opnaar 
de bedste Resultater, naar man 
respekterer sine underordnede som 
Mennesker og ikke selv fØler sig 
hØjt hævet. Der er intet nedvær
digende i at indrømme en Fejl, 
man har begaaet - tværtimod. 

Man kan langtfra sige, at Hæ
rens Demokratisering kun er et 
Slagord. Der bliver virkelig gjort 
meget for Soldaterne - specielt 
gør »Folk og Værn« et stort og 
paaskØnnelsesværdigt Arbejde: 
Smukt udstyrede Samlingsstuer, 
Fritidsbeskæftigelse, Sprogunder
visning m. v., Ret til at have Tals
mænd, Spisning under friere For
mer, og mange andre Goder er 
opnaact. Disse Fordele er dog alle 
af en saadan Beskaffenhed, at de 
kan paabydes af Krigsministeriet 
eller kØbes for Penge. Værre er 
det derimod med selve Aanden i 
Hæren. Den kan ikke kØbes, men 
maa erhverves i Erkendelse af, at 
vi alle er Mennesker og har Krav 
paa at blive respekteret som saa
danne, hvad enten vi er over- el
ler underordnede. Vi maa bort fra 
denne »vi alene vide«-Mentalitet, 
som desværre i alt for udstrakt 
Grad er herskende. Hvis Hærens 
Befalingsmænd kan blive gennem
syrede af Tanken om at behandle 
deres undergivne, som de selv Øn
sker at blive behandlede, saa vil 
der opstaa gensidig Forstaaelse 
og Tillid, ligesom Hæren vil faa 
Arbejdsro til Gavn for hele l!'or
svaret og dermed vort Land. 

Fhv. Sergent. 



SPØRGSMAAL OG SVAR 
Jeg vil gerne spørge »Onkel«, 
hvo1 villl min Kommune har Pligt 
til at m1hPfa]P Pt Plo;tr;;iordin~rt 
hnlvnariigt Beløb til Beklædning 
til min Kone og mit Barn, mens 
jeg er indkaldt. - Jeg faar i For
vejen Særhjælp, hvori er indbe
fottct et maancdiigt Beløb til Bo 
klædning. Familiefade1·. 

s·var: Arbejds- og Socialministe
riet, hvorunder Ordningen vedrø
rende Særhjælpen sorterer, har i 
Cirkulære af 22. Marts 1946 hen
ledt Kommunernes Opmærksom
hed paa, at den ekstraordinære 
halvaarlige Beklædningshjælp ik
ke bØr ydes uden Hensyn til For
holdene i hvert enkelt Tilfælde. 
Har den værnepligtige saaledes 
Formue, eller har Hustruen Ind
tægt ved Selverhverv, kan man 
efter Omstændighederne undlade 
at yde Hjælpen eller yde den med 
et mindre BelØb. 

Onkel. 

H. H. 

BORNHOLMS 
ANDEL SVINESLAGTERI 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Teate1· 

Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Ka,ger 

Tlf. Rønne 264 

Mejeriet Godthaah 
Rønne 

Smør, Mælk og Fløde 
Leverandør til off. Institutioner 

Kaj Nielsen 
KØhmr:mrlsgaarden 

St. Torv 6 Telf. Rønne 169 

I 

Tap1•e T1•e tte1i 

,...,,,,c.__, 
'< •. ~::: 

.. ( ""' 
I, 

-" \ \"'"' l I \ " 
~ • I 
"2!i D 

" " - _, 
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Hotel Isefjord 
~AIIVdtllt ~Øl/ Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar Autoriseret Fo1·d Forhandler 
Tlf. Holbæk 5 og 593 Rø,me - Nexø 

Telf. 803 - 804 - 21 

Rejs med de store »66« Baade 
daglig Natforbindelse København PETREA og Rønne. 

Aktieselskabet St. Torv - Rønne - Tlf. 93 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 

De bornholmske Arbejderes Knud W. Jensen 

Bageri 
Aut. Gas- og Vandmester 

Bagerpladsen 11- Rønne 
Rønne - Telefon 683 Telf. 67 

»ERIK« 
Bornholms Dampvaskeri Gunnar Vest 

Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 Ll. Torv - Rønne - Tlf. 981 
Blomster, Frugt og Grøntsager 

Knud Mortensen 
Aktieselskabet Slagterforretning 

Bornholms Kul-Import Staalegade 
anfefaler sig med 

Rønne 1. Kl. Kød og Paalæg 
Tlf. RØnne 152 

Dams Hotel Andreas P. Bidstrup 
Rønne • Telefon 111 

Rønne Isenkram_ og Udstyrsforretning 
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Duelskydmng med Pistol: 

FOR H.ÆR llN OG- S0V ÆRNET ' 

Nr. 1 Kapt. E. Lund Kirkegaard, 
Odense, 167 P. Nr. 2 Officiant E. 
Leth, LiVgarden, 164 P. Nr. 3 
Overofficiant E. Rasmussen, Sky
deskolen for Forhaandvaaben, 102 
Points. 

DMI-Konkurrencer og Udtagelser 
til interallierede Stævner 

Maskinpistolskydning: Nr. 1 Of
ficiant R. E. Hansen, SØnderborg, 
70 P. Nr. 2 Overoffiriant N. PP.ifP.r
sen, Viborg, 70 P. Nr. 3 Overoffi
ciant H. Høyberg-Larsen, Livgar
den, 67 P. 

Præcisionsskydning med Gevær: 

Befalingsmænd og Menige konkurrerer paa lige Fod 

Mange fine Resultater 

Nr. 1 Overofficiant E. Rasmussen, 
Skydeskolen for Haandvaaben, 95 
P. Nr. 2 Overofficiant L. A. Jen-

I Dagene 11.-13. August afhold! 
Dansk militært Idrætsforbund sit 
aarlige Landsstævne i København. 
I Forbindelse hermed foretoges 
for Generalkommandoen Udtagel
seskonkurrencerne til de interallie
rede Stævner i Tyskland. Vi maa 
af Pladshensyn nØjes med at brin
ge selve Resultatlisterne, men de 
fine Præstationer taler i øvrigt og
saa for sig' selv og vidner om den 
hØje Standard, den militære Idræt 
kan opvise, Det interallierede At
letikstævne afholdtes i Berlin den 
13. og 14. September. 

Resultaterne blev: 

Præcisionsskydning med Pistol: 
Nr. 1 Prmlt. N. L. Tholstrnp, Vi
borg, 84 P. Nr. Z Kaptajn E. Lund 
Kirkegaard, Odense, 82 P. Nr. 3 
Officiant V. T. Graversen, Livgar
den, 81 P. 

Om IDRÆT 
Er Idrætten mere end blot fysisk 
Træning?? Ja, det er den, under 
Forudsætning, at Talen er om den 
virkelige Idræt. 

Lige siden Idrætten opstod, er 
den blevet dyrket efter ganske be
stemte Regler, der i sig har inde
baaret og som har fremelsket gode, 
menneskelige Egenskaber, der 
skulde hæve Idrætsmanden over 
det materialistiske Plan. Jeg kan 
nævne »fair play«, Uselviskhed, 
Energi, Vilje osv. Den Idræt er 
mere end blot fysisk Træning. 
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Jydske Division holdt den 18. Juli i Fredericia sine Udtagelseskonkurrencer til 
Stævnet i København. Billedet her er taget ved Opløbet i 100 m Slutheat. Yderst 
til venstre (Lb. Nr. 21) ses Vinderen, Menig 2363, Jensen, ved Jydske Dragonregi
ment.s 4. Eskadl'Llll, 11,2. Til højt·e for ham (Lb. Nr. 19) løber Menig 1707, Larsen, 
ved Jydske Dragonregiments 1. Eskadron, der blev Nr. 2, og endelig yderst til højre 
(Lb. Nr. 30) kommpr Nr. 3, Menig (Ht.) 607, Sams. ved 18. Bataillon, begge i 

Tiden 11,6. 

Ogsaa indenfor Idrætten strides 
imidlertid Ideerne. Et af SpØrgs
maalene er »Amatør eller Ikke
AmatØr<<, for med den maskerede 
Professionalisme sniger netop 
Selvviskhed og manglende · »Fair 
play« sig ind og undergraver den 
virkelige Idræt. Danske Idræts
mænd har deres store Opgave deri 
ikke blot at kæmpe som Idræts
mænd, men ogsaa at kæmpe for at 
bevare Idrættens oprindelige 
Ideer. 

Holst-Sørensen. 

sen, H. t. K., 93 P. Nr. 3 Overoffi
ciant H. K. Sønder, H. t. K. 93 P. 

Hurtigskydning med Gevær: Nr. 
1 Kaptajnløjtnant J. J. Knudsen, 
Roskilde, 38 P. - 8 Træffere. Nr. 
2 Prmlt. W. T. Hinrichsen, Frede
ricia, 34 P. - 8 Træffere. Nr. 3 
Kapt. A. D. Jensen, Roskilde, 28 P. 
- 8 Træffere. 

Feltkonkurrence: Nr. 1 Overof
ficiant B. Majga-ard, SØnderborg, 
342 P. Nr. 2 Kapt. 0. Mathiassen, 
H. t. K., 331 P. Nr. 3 Overofficiant 
J. A. Vegenfeldt, Livgarden, 291 P. 

Kaardefægtning: Nr. 1 Kaptajn 
Lyng, Officersskolen. 0 vundne 
Kampe, 16 Toucheer. Nr. 2 Kap
tajnlØjtnant Mønsted, Officerssko-



}i'ormnnilrn fo1• ArrnngPmPntsnrlvalgf't, K11plajnløjlnn.111" A T,oh
mann-Kragh, ved 7. Regiment, vandt Stangspring ved Jydske 

Divisions Udtagelseskonkurrence med 2,85. ·> 
Korporalselev 208, Bech, ved 10. Bataillon, vandt Kuglestød
Konkurrencen ved Jydske Divisions. Udtagelseskonkurrencer 
t med 10,07. 

len. 7 vundne Kampe, 17 Toucheer. 
Nr. 3 Prmlt. Christensen, Viborg, 
7 vundne Kampe, 19 Toucheer. TRÆNINGS-TIPS 

Bajonetfægtning: Nr. 1 Overof
ficiant A. M. C. Andersen, Ros
kilde, 5 vundne Kampe. Nr. 2 
Overofficiant H. K. Nielsen, Ros
kilde, 4 vundne Kampe. Nr. 3 
Overofficiant A. C. Christiansen, 
Roskilde, 3 vundne Kampe. 

100 m LØb: Nr. 1 Sek. Løjt. V. 
P. Elsberg, Roskilde, Nr. 2 Under
maskinmester H. E. Christensen, 
Nr. 3 Sek. Løjt. J. Gerstoft, Offi
cersskolen, Tidtagningen var en 
Smule mislykket og de rigtige Ti
der kan ikke opgives. 

1000 m Stafetløb: Nr. 1 Roskilde 
Garnisons Idrætsforening 2.06,8, 
Nr. 2 Idrætsforeningen for søvær
nets Kvartermestre m. fl. 2.08,0, 
Nr. 3 Officersskolens Idrætsfor
ening 2.10,2. 

4000 m LØb: Nr. 1 Sek. Løjt. 
H. S. N ie lsson, Flyvertropperne, 
12.27,1, Nr. 2 Sek. LØjl. H. E. Han
sen, Officersskolen, 12.35,5, Nr. 3 
Undermaskinmester H. E. Chri
stensen. 12.47,4. 

Lad mig give nogle Tips for Træ
ningen i TerrainlØb: 

I Tjenesten lØber du en Del med 
Støvler og Udrustning. Det er ikke 
ideelt som LØbetræning, men gør 
dig stærk og gør det klart for dig, 
hvor nødvendigt det er om Afte
nen og om søndagen at ryste Sur
heden ud af Kroppen. Faa Træ
ningstøjet og LØbeskoene paa, saa 
du kan mærke, hvor letfodet du 
er. 

Du træner mindst 3 Gange om 
Ugen i ca. 2 Timer saaledes: 
SØndag: Opvarmning + 2000 m + 

3000 m + 1000 m. 
Tirsdag: Opvarmning + 1000 ro 

+ 2000 m + 1000 m. 
Torsdag: Opvarmning + 3 X 1000 m 
Opvarmning omfatter: Let LØb 
(Jog) i 20 Min. + Gymnastik + 
let LØb i 15 Min. (Fartleg, d. v. s. 
vekslende Fart). 

Ind imellem LØbene gaar du !el 
og kvikt, til du føler Lyst til næ-

ste Tur. Kommer Lysten ikke, ta
ger du den alligevel. De enkelte 
LØbs Tempo afpasser du efter dit 
eget Behov, men husk aldrig fuld 
Fart. LØb engang imellem i kupe
ret Terræn, og lØb aldrig paa 
haarde Veje, men ind i Græsset og 
mellem Træerne, selv om det er 
mere anstrengende, og husk, du 
træner og lØber ikke Konkur
rence. Du skal bygge op, ikke ned
bryde. Og saa er der noget, der 
hedder Dampbad; det er godt for 
Ømme Muskler. Nu haaber jeg, at 
I er nogle Stykker rundt omkring, 
der slaar jer sammen og gØr noget 
ved det. Selv om I maaske ikke 
skal deltage i Konkurrencer, er 
det pragtfuldt at fØle sig stærkere 
og stærkere og at fØle Konditionen 
vokse. I kan jo blot korte de en
kelte Strækninger af, saa det pas
ser for jer. 

God Træningslyst! 

Holst-Sørensen. 

lSl 



ou.11.P.SEruve 

.f<o I Pn Fir kamp ( 4000 m T.Øh + 
{ 300 m, fri Svømning + Duelskyd

ning + Kaardefægtning) deltog 
kun Kaptajn N. von Holstein
Rathlou, Flyveriroµµerne, og Pre
miPrlØjtn:mt N T, Tholr.:tr11.p, Vi
borg, hPr sPjrPr!P Kapfajn N, von 
Holstein-Rathlou. 

Sabelfægtning: Nr. 1 Kaptajn 
J, M. Lynq, Hærens Officersskole, 
Nr. 2 Overofficiant S. F. Knudsen, 
Vordingborg, Nr. 3 Math-Kvarter
mester Jacobsen. 

Feltsportskonkurrencen blev vun_ 
det af Officiant H. K. Nielsen, Hol
bæk, Nr. 2 Kornet F. B. Clausen, 
5. Reg. 

De bedste i hver af nedennævnte 
Discipliner deltager i de allierede 
Mesterskaber i Berlin, og Resul
taterne blev følgende: 

110 m Hækkeløb: Nr. 1 Menig 29 
Larsen, Sj. Div., 16.1, Nr. 2 Kyst 
Ukvtm. J. F. Hansen, søværnet1 
16.2. 

800 m Løb: Nr. 1 Prmlt. Niels 
Holst Sørensen 1.57,0, Nr. 2 Art.
mek. Math Skourup, søværnet, 
1.57,6. 

100 m LØb: Nr. 1 Menig 2363/47 
Jensen, Jy. Div., 11.4, Nr. 2 Menig 
1623/46 Mikkelsen, Sj. Div., 11.6. 

400 m LØb: Nr. 1 Sekondløjtnant 
Gunnar Bergsten, Brigaden, 50.7, 

Nr ?. Korpor.:.iJs.;Pl@v 33?./46 T,nnwn, 
Jy. Div., 52.5. 

5000 m LØb: Nr. 1 Officiant E. 
Christensen, Sj. Div., 15.'11,0, Nr. 
2 KornPt P. S, Keldganrd.

1 
,Ty, Dtv., 

15 48,8 
T dPt shPrkP Sofakin V:3r dPt Pt 

ret anstrengende Løb, og det var 
en fin Præstation af Officiant 
C!hristPJ1SPTI1 r!Pr fØvrip,t fpjrPrlP sit 
10 Aars Jubilæum som Deltager 
i Landsidrætsstævnerne p.aa den
ne bemærkelsesværdige Maade. 

4 X 100 m LØb blev vnndct af 
Sjællandske Div. i Tiden 44.9, og 
her var Niels Holst Sørensen paa 
Holdet. 

400 m Hækkeløb: Nr. 1 Menig 
29 Larsen, Sj. Div., 60.5, Nr. 2 
Kystkadetlærling Aagaard, Søvær
net1 61.6. 

200 m Løb: Nr. 1 LØjtnant W. E. 
Elsberg, Sj. Div., 23.0, Nr. 2 Menig 
1623/46 Mikkelsen, Sj. Div., 23.2. 

1500 m LØb: Nr. 1 411/47 Rosen
lund, Sj. Div., 4.09,8, Nr. 2 Sek.lØjt, 
M. Jacobsen, Jy. Div., 4.10,0. 

4 X 400 m Stafet!Øb: Nr. 1 Jyd
ske Div., Nr. 2 søværnet. 

Stangspring: Nr. 1 Menig 284/47 
Stjernild, Sj. Div., 3,50 m, Nr. 2 
SØlØjtnant Smidt-Jensen, Søvær
net, 3,30 m. 

Trespring: Nr. 1 LØjtn. H. Den-

rh"r, Sj Div 1 13,44, Nr ?. V:::Prn~pl 
12604 Christensen; 13,19. 

HØjdespring: Nr. 1 Kyst Ukvtm. 
J. F. Hansen, 1,80, Nr. 2 Sergent . 
S. N. 'I'herkelsen, 1,'l!J. 

Kuglestød: Nr. 1 T ,Øjtnnnt F,, H. 
Hnrl'Wfl, Sj. Div., 1?,,50, Nr. ?. T.Øjt
nant T. Poulsen, Sj. Div., 11,82. 

Diskoskast: Nr. 1 Løjtnant E. H. 
H'a.nsen., Sj niv, 33,33, Nr ?. 817 
Jensen, Brigaden, 31,62. 

Spydkast: Nr. 1 Menig 298/47 
Andersen, Sj. Div., 48,88, Nr. 2 
Løjtnant E. H. Hansen, Officers
skolen, 47,57. 

Længdespring: Nr. 1 Menig 55 
Jørgensen, Forpl. Korpset, 6,491 Nr. 
2 Menig 2363 Jensen, 6,41. 

En Udtalelse af den komman
derende General. 

Generalløjtnant E. Gørtz udtalte 
efter Konkunencerne: »Jeg læg
ger den største V ægt paa militær 
Idræt ved Siden af Uddannelsen 
i Vaabenbrug, og jeg haaber, at 
der bag disse Idrætsmænds gode 
Resultater og Præstationer her 
staar et mægtigt Antal Idræts
mænd ude i Garnisonerne.« 

Et forsinket Billede fra de interallierede Fægtekonkurrencer i Baden-Baden i Januar. Fægteren med Ryggen til er Vanderberg, 
Holland, der sænker sin Sabel for Modstanderen, Kaptajn Lyng, Danmark. Kaptajn Lyng blev som tidligere meddelt Nr. 7 

paa Sabel. 
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BIKSEMAD 

Et Forslag. 
I Nærheden af en af Hærens Sky
dehaner stod et lille Selskab og 
snakkede, fortæller »Holbæk Amts
tidende<<. Pludselig bragede et 
Maskingevær løs, hvilket gav en 
ung Pige et sadant Chock, at hun 
vaklede tilbage og havnede i Ar
mene paa en ung Mand. 

- Aah, undskyld - stammede 
hun, - jeg kunde ikke gøre for 
det, det var den Skydning, som 
fonkrækkede mig. 

- Det gØr ikke Spo1·! forsikrede 
den unge Mand og t!lfØjede: Skal 
vi ikke gaa hen og se paa Artil
leriet? 

(Roskilde Avis) 

- Det er en ny Opfindelse, Hr. 
Kaptajn. 
. - Det, man leder efter, ligger 

altid paa Bunden af Sækken! 
(Soldier) 

Krydser og Torpedo. 

67 havde det ikke saa godt med 
sin Kaptajn, hvad der saa end har 
været Aarsag. Det var næsten lige 
meget, hvornaar Kaptajnen duk
kede op i 67,s nervespændte Nær
hed, saa faldt der Brænde ned! 

Selv forleden Nat, da 67 stod paa 
~n ensom og frysende Post, kunde 
Kaptajnen ikke nære sig. 

- 67! raabte Kaptajnen, hvad 
vil De gøre, hvis der pludselig 
kommer sejlende en Krydser hen 
over Kasernegaarden? 

Løsning pnn. »Intelligensprøven« Side 98. 
Der var 13½ Minut mellem Sporvog~ 

nene, Naaede De ogsaa til det Resultat? 

67 stod maallØs. 
- Naah! Han kan nok ikke sine 

Instrukser? 
Endelig fik 67 taget sig sammen: 
- Jo, Hr. Kaptajn, jeg vil sky

de en Torpedo a, etter den og 
synke den. 

- Naa, saa han vil synke den! 
Men hvor faar han en Torpedo fra 
her midt om Natten? 

- Ja, Hr. Kaptajn1 grinede 67, 
den henter jeg samme Sted, som 
Hr. Kaptajnen henter hanses tov
lige Krydser! 

(Roskilrlfl nagh1ac'I) 

Uforstyrret. 
Det e1· i Søgaardlejren i Sønder

jylland. 
Klokken er 16. 
A!t aander dyb Stilhed. 

Skildvagten staar i sine egne Tan
ker. En stor, flot Bil kommer ind, 
Herren ved Rattet er i Skjorte
ærmer. 

- Er Oberstløjtnanten hjemme? 
spØrge1· han Skildvagten. 

- Det ved a et; men De kan 
ring o den Klok der henn - sva
re1· Skildvagten med ufo1·styrret 
Ro. -

Et Øjeblik efter stod Kong Fre
derik og ringede paa hos Oberst
løjtnanten. 

Af 
en Rekruts 
Dagbog. 

(RoDkildc Dagblad) 

Gaa paa! 

,.,..::, ,.· .... 

Lad de Døde ..• 
Under KampØvelsen kaster LØjt
nanten sig pludselig til Jorden og 
siger: »Jeg er dØd, 47 overtager 
Kommandoen.« 

47 gnider sig forlegent om Hagen 
og raaber saa beslutsomt: 

»Hej Folkens. Kom med en 
Skovl!« (Aarhus Stiftstidende) 

EnkØnKop-

Kaptajnen viste sig overraskende 
i Messen, mens hans Mandskab 
spiste til Aften, fortæller »Merry 
America«. 

»Hvad er det, jeg hØrer om jeres 
Klager over Maden? Lad mig sma
ge,« sagde han. 

Han tog en Skefuld, smagte ef
tertænkt og sagde: 

»Det smager jo udmærket, jeg 
synes, det er en meget god Te.« 

»Muligvis, Sir,« svarede en Ma
tros, »men Kokken siger, det er 
Suppe.« 
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9 Y3iu-ual<. 
M:rn 1rnn nn.t.i1rligvis iklrn pnn.staa, nt, Bivuak
ture med al deres »Natteroderi« er udeluk
kende i\Iorslmb, l\Ien naar man først er traadt 
an i Mørket efter Alarmeringen, er det trods 
alt en Iorirlskentle - man lum vist ogsaa 
roligt sige spændende - Afveksling mellem 
Elcsercltscn og den øvrige, mere ,·anemæs
sigt betollede Del af Udd1mnelsen. I August 
var ban.de Gardehusarer og Pionerer paa Bi
vuaktur. Gr.rdehusarerne blev i Nærheden af 
Næstved, deres Garnisonsby lnedens Pione
rerne fra 1'.obcnluwu korte th »et eller andet 
Sted(( i l'IIidtsJælland. 

Pionererne startede med at sætte lidt »Fut« 
i Feltlrnltl;:enet, og senere gav de sig i Nat
tens lUulm og l\Iørke i Lag med Brobygnings
arbej1fot, Næste Morgen konstaterede man 
med Tilfredshed, at Broen uden en Knagen 
tog de store Lorry'cr. 

Men Pionerernes Arbejdsfelt strækker sig 
som heleendt ogsaa til det stile moclsatte af 
Brobygning, nemlig Brosprængning. I de tid
lige Morgentimer fik de Brug for noget af 
deres Trotyl, og Sprængvirkningerne undlod 
ikke at vække Opsigt blandt Civilbefollrnin
gen, 

'.\}\-?/'] 

:;;: 

<<)t-,>iJ/, ~ 



* Uer er Gardehusarerne i deres smaa lette 
Carrlers paa Vej ud ad Landevejen til Stedet, 
der er udset til Bivuakbyen, og kort efter 
Ankomsten staar Bivu:-,ldcerne cler me11em 
Bogcst:tmmcr:ue, nl{øretøjerne<( lutr man 1iar
keret i de grønne Friluftsgarager, parate til 
hurtig U<lrykning og sua Yidt muligt camou
fleret - i hvert F:.ld mod flyvende Observa
torer - med Grenværk. Gardehusarerne er 
aabcnbart mere poetisk anlagte end rionerer
ne; under alle Omstændigltcder maa det have 
\'æret en smuk Oplevelse i den lyse Sommer
aften at samles om Baalct. Søde Drømme føl
ger under Nattelejet i Bivuakleerne. l\Ien 
vent kun! Der er næppe længe, til Alarmen 
lyder, og Natøvelsen begynder. 

* 
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Hverdagsliv 
paa Skib og Kaserne 

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - 'l'lf. Hasle 92 

E. Hald's Bageri 
anbefales 

Telefon Allinge 78 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

Poul Jensen 

Kolonial - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Kanns Hotel 
C. Jensen Holm 

Aalcirlceby 

M. P. Petersen 
Slagterforretning 

Aakirkeby - Telf. 45 

Ostelageret 
S. P. Svendsen 

Smedegade - Tlf. 175 
Aakirkeby 

Hotel Hannnersø 
Sandvig - Bornholm 

Smukt beliggende ved Danmarks eneste 
Klippeø. - Udsigt over Hammerens væl
dige Klipper. - Stor hyggelige Have, 

Hotellet nyistandsat og nymonteret. 
Rindende Vand og Centralvarme. 

Tlf. Sandvig 64 M. Kjæ1·. 

M<1<1nodens 10 Kr er sendt mod Posten til 
Overofficiant B. Carstens, 

Gonernlstahons Komm<1ndoafdeling. 
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SKILDERHUSET 
Uden for Kasernens Port, der staar et Skilderhus; 
det kan drejes rundt til alle Kanter. 
Vagten vandrer tungt forbi paa Fortovskantens Grus 
med Geværet fast i uldne Vanler. 

Skilderhuset bærer hØit sin Pyramidetop, 
fører værdigt Kongens Navn og Krone; 
Øverst i sin hvide Glans den smukke, runde Knop 
sidder stolt paa Tagets røde Trone. 

Trofast staar det paa sin Plads i Storm, i Sne og Slud 
som et Værn mod Vejrets onde Magter, 
gennem Hjertehullerne kan Øjet kigge ud 
i de triste, vinterkolde Vagter. 

Det har set saa mangen Gang, naar Troppers glade Kor 
vendte hjem med Vogne og Kanoner; 
det har hØrt saa mangt et skØnt og hastigt Afskedsord 
til Retrætens sidste falske Toner. 

Nye Folk faar Læ deri; de skifter Mand paa Mand; 
Tusinder har kendt dets lune Indre. 
Skilderhuset derimod, det holder tappert Stand 
Aar for Aar i Storm og barske Vintre. 

Dørge Carstens. 



FABRIKATION-IMPORT-SALG 
REPARATION - AUTOMOBILER 
MOTORCYKLER-RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN t 
KØBENHAVN RANDERS 

Oplag 1, Halvaar 1946 

19.439 Sorø Amtstidende 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 601 

Autoriseret @►J Fo1·handler 

AUTOMOBILER 

Salg og Service 

Finsensv~j 50 Central 2604 

Averter i 

FOLKoGVÆRN 

B.B:. 

Carl M. Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 

A/sMONTANA 
Monttrgaardtn. Montergade 19. Telf. 9246(8 Ledninger) 

Syd- og Sønde,jyl/ands største Blad 
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Virksomheden 
MEN;::; Uel' vel i:;11a1 i ik.h.e e1 
en Garnison, hvor man .ikke 
har en Biograf i overkomme
lig Nærhed - eller en interi
mistisk Biograf i selve Lejren 

- kniber det som bekendt mere med Teatre. Der 
mumles endda temmelig hØjlydt om TeaternØd hist 
og her. Det er derfor altid noget af en Sensation, naar 
det i en Garnison forlyder, at der er en Teatertourne 
fra »Folk og Værn« paa Vej. Selvfølgelig er det umu
ligt at dække Behovet og gøre alle glade, men man 
gØr hvad man kan. Netop i denne Tid er en af de 
store Efteraarstourneer paa Vej ud over Landet med 
John Gilpatrics Skuespil fra Jugletiden i Indien, 
»6 Kammerater«, der havde Premiere paa Kornet
skolen i Helsingør den 10. September og derfra er 
gaaet ud over Sjælland. I Jylland opfØres »6 Kam
merater<< i den fØrste Halvdel af Oktober, hvorefter 
Tourneen gør en lille Afstikker til Brigaden, inden 
den vender tilbage til Jylland og Sjælland for at af
slutte de henved 50 Forestillinger. 

Til Foraaret starter den næste store Tourne med 
Armand Salacrou's dramatiske Stykke fra Mod-stands
bevægelsens Fsankrig: »Den fjerde Dag«, hvor For
fatteren skildrer de tre Typer, der kendes fra alle 
besatte Lande: den, der stiller sig positivt i Kampen, 
den negative, og den tredie og mest udbredte, den 
valne, der ikke kan - eller tØr - tage Stilling. 

Disse Tourneer gaar til alle Garnisoner og Lejre, 
men da Mandskabet i de mere ensomt beliggende 
Lejre jo ikke har Adgang til saa mange Fornøjelser 
i Fritiden, som man har i Byerne, prøver »Folk og 
Værn« desuden at underholde dem lidt ved ind imel-

lem Teate1 tuu1ue~111e aL M.mde et Pai mh1dnJ !fold 
rundt, der optræder med Sang, Oplæsning, Musik og 
meget andet. 

Et Problem, der ogsaa har voldt en Del Hovedbrud, 
er de mange Smaaforlægninger, som søværnet har 
rundt om i Landet paa kun 10-20 Mand. At give en 
Forestilling for dem alene, vilde blive alt for dyrt. 
Man søger derfor at ordne det saadan, at de bliver 
inviteret til den nærmeste større Garnison for at 
overvære Forestillingerne d€r. 

Valget af Forestillinger foretages af et kunstnerisk 
Udvalg bestaaende af tidligere Direktør for Det kgl. 
Teater, Departementschef Andreas Møller, Scene
instruktør Thorkild Roose og Direktør Thomls P. 
Hejle, efter Indstilling fra Bjørn Moe, der læser i 
Hundredvis af Stykker igennem for at finde de bedst 
egnede. Man vilde gerne kunne udsende mange nye 
danske Stykker, men her stiller sig straks den Van
skelighed i Vejen, at Udvalget er saa fortvivlende 
lille. 

I det hele taget tager Forberedelserne meget lang 
Tid; saaledes oplyser Kontorchef Salling, der leder 
»Folk og Værn<<s Underholdnin·gsafdeling, at man al
lerede her i Efteraaret maa have hele Arrangementet 
til næste Vinters Forestillinger parat. , 

Ved Siden af Teaterforestillingerne søger man og
saa til Vinterens Underholdninger at faa fat i nogle 
gode og underholdende Foredrag, særlig Rejsebeskri
velser og helst ledsaget af Farvefilm. Nogle enkelte 
Garnisoner vil i Efteraarets LØb faa Besøg af Kap
tajnlØjtnant Jø1·gen Halck, der taler om sine Erfarin
ger fra den britiske Hærs Ørkenkampe. 

Joe. 

En af de mange festlige Situationer i »Folk og Værn«s nyeste Turne, »Seks Kammerater«. Her ses de fem af Kammeraterne 
under et Forsøg paa at afgøre et Væddemaal om, hvorvidt den sjette - Skotten - bærer ))Iloget« under sin Kilt. Skotten 
spilles af Hans Henrik Krause, Negeren - »Sommerfugl« - af Miskow Makwarth, og Billedets øvrige Personer er fra venstre: 
Buster Larsen, Carl Ottosen, Gyrd Løfquist, Søren Pedersen, Edith Hermansen og Gunnar Strømvad. (Mydtskov fot.J 
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Abonnement kan 

tegnes hos Postvæsenet 

j den Udvikling, der har medført en stedse stærkere 

Samhørighed mellem Konge og Folk, har Kongernes varme Kær

lighed og dybe Interesse for vore Værn til Lands og til Vands 

bestandig været et fremtrædende Træk. 

Med Kong Christian X, hvem vi nu mindes som Folkets 

Samlingsmærke i en· af Landets ondeste Tider, hlev det Skik, at 

Danmarks vordende Konger begyndte deres militære Uddannelse 

i de meniges Geledder. 

V ed Tronskiftet har »Folk og Værn« ønsket at yde et 

beskedent Bidrag til Skildringen af Kong Christian X's og Kong 

Frederik I X's nære Tilknytning til vore Værn. 
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CHRISTIAN X 
og Hæren 

Af Oberstløjtnant Th. Thaulow. 

I gamle Dage betragtedes det som en Selvfølge, at en 
Prins blev Officer og fik nogen militær Uddan

nelse. Derfor skulde Frederik VIII's ældste SØn, da
værende Prins Christian cgsaa gaa denne Vej. 

Ved Hærloven af 1866 var man imidlertid gaaet 
den nye, demokratiske Aand her i Landet et stort 
Skridt i Møde, for Hærens Vedkommende ved at ind
fØre den almindelige Værnepligt uden Stillingstil
ladelse. Alle uden Undtagelse skulde altsaa i Trøjen, 
hvad enten han var rig eller fattig. Samtidig blev det 
gamle Landkadetakademi nedlagt, og Hærens vor
dende Befalingsmænd, Officerer og Underofficerer, 
skulde inden deres Befalingsmandsuddannelse lære 
de Værnepligtiges Kaar at kende ved at gennemgaa 
en Rekrutskole paa samme Vilkaar som disse.· 

Hverken Christian IX, Kronprins Frederik (Fre
derik VIII) eller Prins Christian selv Ønskede, at 
han skulde danne nogen Undtagelse fra de almindelige 
Regler. Selv om han efter kgl. Skik ved sit 18. Aar i 
1888 udnævntes til Sekondløjtnant, skulde han gen
nemgaa en Rekrutskole og paafØlgende Officersskole 
som andre vordende Officerer. 

Valget af Afdeling faldt naturligt paa Livgarden, 
som Prinsen kendte fra sin Barndom paa de kgl. 
Slotte. Især var det dog, fordi han var paa den rig
tige Side af Gardermaalet, idet han maalte 1,98 m 
(Gardermaalet 1,75 m). Endelig havde hans Mor
fader· Carl XV af Sverige været dens Æresoberst, og 
nu var hans Onkel Kejser Alexander III af Rusland 
det. 

Efter overstaaet Siud.e11Lereksamen meldte han sig 
den 6. Maj 1889 ved sin Afdeling, som stod opmar
cheret paa Rosenborg Eksercerplads og modtog sin 
kgl. Rekrut med Honnørmarchen. Den fØlgende Dag 
indtog han sm .Plads 1 Geleddet paa hØjre .l!'lØj af 1. 
Kompagnis Deling. Hans Rekrutchef var den myndige 
og temperamentsfulde Kaptajn - senere General
major - A. Arendrup, om hvem en af hans Gardere 
sagde: »Det kan godt være, at vi havde det strengest, 
men saa kan vi ogsaa sige, at vi har tjent under en 
Soldat.« Hans Delingsfører var den rettænkende Ser
gent, senere Stabssergent og Krigsraad Harald Han
sen og hans Ti·opslærer den djærve Korporal H. H. 
Jørge:>nsPn, <le:>r ~PnPrP blf'V hans 1. Hoffournr og 
Kammerasessor. 

Den unge Prins Christian var endnu saa spinkel, 
at Livgardens Chef ikke var glad ved sit Ansvar, 
men Prinsen _Ønskede ikke, at der toges særlige Hen
syn til ham. Det blev der fØlge!ig heller ikke. Han 
deltog fuldt ud i alle Øvelser lige fra den stramme, 
ensformige Eksercits paa Eksercerpladsen eller ude 
paa Fællederne til den strenge Gymnastik og Bajonet
fægtning i det gamle Eksercerhus, der dengang laa 
langs Gothersgade. Det var en trælsom Tid, men 

der lærtes Præcision og Orden - som der blev skre
vet af en hjemsendt Soldat i en Sang, at da de mødte 
som Rekrutter, »var vi Drenge uden Ryg og Hold«, 
men da de hjem.sendtes, »var vi Mænd«. 

Først hen paa Sommeren begyndte de mere livlige 
Udrykninger til Felttjeneste og til Fægtningsskyd
ning, De lange Marcher var besværligere for ham, 
dels paa Grund af hans Spinkelhed og dels, fordi 
hans Fødder ikke var skabt til at marchere paa. Da 
Afdelingen skulde den lange Tur til Fægtningsskyd
ning ved Frederiksværk, var der stillet en Ridehest 
til Raadighed for ham. Prinsen vilde dog fØrst ikke 
benytte den, men efter Frokosthvilet beordrede Che
fen ham til at lægge sin Oppakning og springe op 
paa Hesten. Han gjorde det, men næppe var han kom_ 
men hen til sit Kompagni, saa sine Kammerater ase 
.afstod o~ hørte sin Tropnlærcv fli.Q:C, i)nt vi nndYc r;rorlt 
kunde gaa«, fØr han travede hen til Obersten og bad 
sig fritaget for at ride. Et Øjeblik efter vandrede han 
atter paa sin Plads i Geleddet med fuldt pakket Tor
nyster og Gevær. Resten af Turen blev Hesten truk
ket efter Bataillonen. 

Pau kammeratlig Vis var saaledes den unge, vor
dende Konge stillet Side om Side med Ungdom fra 
hele Landet, vel det fØrste rigtige Møde han havde 
med jævne, unge danske Mænd fra alle _Samfunds
klasser. Han lærte at forstaa og skatte deres Tanker 
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Prins Christian som Rekrut i Livgarden. 

og Sind. Skønt han som Sekond!Øjtnant havde Ret 
til under Hvilene at sidde blandt Officererne, holdt 
han mest af at ligge ude paa Marken mellem sine 
Kammerater. Paa den anden Side kom de ogsaa til 
at holde af ham, og da Rekrutskolen var forbi, søgte 

' hans Kammerater og fik Tilladelse af Staten til at 
købe det Gevær, Prinsen havde haft udleveret, hvor
paa de forærede ham det med en SØlvplade paa. 

Hyppigt samledes han senere hen med sine Rekrut
kammerater, oftest hos sig pnn et nf Slottcnc, og 
glad og fornøjelig mindedes de da, hvad de havde 
dØjet sammen - »Husker De 388 (hans Rodekam
merat), at De altid traadte mig i Hælene«, sagde 
Kongen engang. 

I Efter.aaret 1889 blev Prinsen Elev paa Officers
skolen paa Frederiksberg Slot, og her sad han paa 
Skolebænk med et Hold Kammerater, som han siden 
hen indbØd til sig hvert femte Aar. Endnu lever kun 
3-4 af disse Officerskammerater, deriblandt nuvæ
rende Generalløjtnant With. I Foraaret 1891 vendte 
han tilbage til Livgarden og udnævntes til Premier
lØjtnant samme Efteraar. 

Kronprins Frederik havde i sine unge Dage gjort 
nogen Tids Tjeneste i Rytteriet, og det Ønskede han 
ogsaa, at sønnen skulde gøre baade for at lære Ryt
teriets Taktik at kende og for at faa sin Ridefærdig
hed helt i Orden. Den 3. November 1891 meldte han 
sig derfor ved Rytteriets SekondlØjtnantsskole i Ran
ders, gennemgik den helt og gjorde derpaa et halvt 
Aars Tjeneste ved 3. Dragonregiment i Aarhus. 

Herovre i Jydernes Land kom han paa den bedste 
Fod med Befolkningen. Venligt og fornøjeligt fær
dedes han overalt, deltog lige saa gerne i de store 
Baller i Randers og Aarhus som i »Legestuerne« i 
Landsbyerne. Et Venskab blev sluttet mellem ham og 
Jyderne, som i Omtale gerne kaldte ham »vor Prins« 
eller »den jyske Prins«. Dette Venskab holdtes ved.lige 
gennem Aarene og gav sig Udtryk ved hans Bryllup, 

Prins Chrislian blandt sine Løjtnantskammerater. 
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Kong Christian inspicerer Uddannelsen paa 
Jægersborg Kaserne. 

idet der ved Indsamling skaffedes Penge nok til at 
bygge Slottet Marselisborg til ham. 

Den 18. September 1892 vendte Prinsen tilbage til 
Livgarden og gjorde de følgende Aar Officerstjeneste 
her. I Sommere.n 1895 var han Elev paa IngeniØrkorp
sets Pioner_ og Signalskole, og under Efteraarsøvel
serne det fØlgende Aar gjorde han Tjeneste i 1. Bri-~ 

gades Stab. 

Ved sit Bryllup i 1898 udnævntes han til Kaptajn 
ved Livgarden. Han var altsaa nu Chef for et Kom
pagni, men med sine medfødte Soldateranlæg og na
turlige Myndighed faldt det ham let at haandhæve 
Disciplinen, En af hans Gardere· skrev engang: »Prin
sen havde ingensomhelst TilbØjelighed til at ville 
gøre sig populær. Hans Færd var i saa Henseende 
aabenbart ganske umiddelbar og ureflekteret, men 
alligevel vandt han meget snart Kompagniets Sym
pati. - Han lærte maaske ikke personlig Mandskabet 
bedre at kende end andre Officerer, men han besad 
fra Naturens Haand et godt Greb paa at sætte sig i 
Rapport til sit Mandskab. Han kunde hyppigt være 
mrmter og spØgefuld, naar vi var ude paa Øvelser 
i Marken, og kun ved særlig graverende Lejligheder 
k.u11<le V1etle11 lØLe c1..t mec.l. ham4. 

Hans Folk eiskede ham og var villig til at fØlge 
ham i tykt og tyndt. En anden Garder skrev: • Han 
var ikke smaalig i sit Syn paa Soldater, og netop det 
gjorde, at naar han forlangte noget, saa vidste vi, at 
det var nødvendigt. - Det var ikke hans hØje Rang, 
der gjorde, at vi sprang paa det mindste Vink. Vi 
opdagede snart, at der bag Uniformen bankede et 
varmt og medfØlende Hjerte, der kun vilde vort bed
ste«. Engang skulde han sætte over et VandlØb, men 
fik forkert Afspring og kom til at staa med begge 
Ben i Mudderet. Med et Smil trak han Støvler og 

Sko af, laante et Par tørre Strømper af en Korporal 
og fortsatte Øvelsen i det bedste Humør. 

I 1905 blev han udnævnt til Oberst!Øjtnant og Chef 
for 28. Bataillon i Aarhus, men den 29. Januar 1906 
dØde Christian IX. Hans Fader, Frederik VIII besteg 
Tronen, og han selv blev Kronprins. Hans Plads var 
herefter i Regeringsstaden, og den 29. Marts s. A. blev 
han Oberst og Chef for Livgarden. 

Herover inspiceres Artilleriet og paa nederste Billede Ordonnanskorpset. 



Ligesom ·sin Far er Kong Frederik øverste Chef for begge vore Værn. Øverst til 

højre overværer Kongen Den danske Brigades Overskridelse af den dansk-tyske 

Grænse, til højre herfor stiger Kong Frederik i Land ved Toldboden, og nederst 

til højre besøger han som Kronprins sammen med Kong Christian, Dronning 

Alexandrine og daværende Kronprinsesse Ingrid Livgardens Vagtstue paa Ama

lienborg en .Juleaften under Besættelsen, da de blaa Uniformer var gemt bort. 

Herover ses Kong Christian ved en Efteraarsmanøvre, nedenfor rider Kong 

Christian gennem Æresporten ved Dragonjubilæet i Randers 1929, og øverst i 

Midten ses vor Konge i Søværnets Uniform, som han altid bar, naar han var om 

Bord paa sit kære »Dannebrog«. 





Det v.ar midi i en mllilær B1·yd11l11gslid, hvor· Er
faringerne fra Boerkrigen og den russisk-japanske 
Krig fuldstændig ændrede tidligere Taktik og Ud
dannelsesprincipper. Det blev en Nytid bort fra 
Stramheden og Ensformigheden og ind i en mere 
moralsk og aandelig Opdragelse af Rekrutterne, hvor 
Selvstændigheden og Handlekraften søgtes udviklet. 
,Kronprinsen var jo endnu ung, kun 36 Aar, moderne 
indstillet og grebet af de nye Uddannelsesprincipper, 
der passede saa godt til hans Syn paa Forhold og 
Mennesker. Energisk gik han ind for alt det nye. 
Samtidig fØrte han en forstaaende Kommando og 
krævede det samme af sine Befalingsmænd. Specielt 
interesserede han sig meget for Skydning - en Inter
esse, som senere ogsaa drev ham ud i Skytteforenin
gerne. 

Ved Siden af krævede han Respekt for den gamle 
Afdelings historiske Traditioner i fuldeste Forstaaelse 
af, hvad det betyder for Å.anden i en militær Afdeling 
at have en smuk Historie bag sig. Paa det Punkt . 
maatte der ikke ske noget Skred. Livgardens 250 Aars 
Jubilæum i 1908 blev derfor ogsaa en storslaaet Fest 
med ham som Midtpunkt. Det var ved denne Dags 
Aftenfest ude i Odd Fellow Palæet, han udtalte til 
'de gamle Veteraner, at han haabede, at de Gamle 
maatte opleve at se vort Forsvar betrygget, saaledes 
at vi ikke laa aaben for den fØrste den bedste -
»Faar vi vort Værn i Stand, kan dermed vor Kultur, 
Handel og Landbrug udvikle sig til Hæder for Landet. 
Vi har den Pligt at frugtbargøre den Axv, vi har 
faaet, og vi vil opfylde denne Pligt. Forfædrene har 
overgivet os et frit Land. Den samme Arv maa vi 
efterlade vore Efterkommere. Vi tager jer !til For
billede. Paa Danmarks Bautasten er der endnu Plads 
til mange Navne.« 

Et lille Eksempel paa hans dybe, kristelige Ind
stilling og hans Ansvarsbevidsthed for sine Folk skal 
nævnes fra den Tid, han var Livgardens Chef. Under 
dens Udlægning en kort Tid i Lejren ved Jægerspris 
samletle lian en SØndag Afdelingen fol'un sit Telt. 
Musikkorpset spillede, og Mandskabet sarig en Salme, 
,hvorpaa Kronprinsen oplæste Dagens Evangelium og 
bad »Fader vor«. En Garder skrev hjem til sin Mor, 
at det var smukt gjo1·t a! Kronprinsen, og hun kunde 
altsaa se, at de lærte mere end kun at være Soldater. 

Straks efter Jubilæet udnævntes Kronprinsen til 
Generalmajor og Chef for Fynske Brigade. For en 
kort Tid kom han altsaa til at opholde sig paa denne 
Ø, hvor der under hans Ledelse afholdtes en Række 
Øvelser. Den 27. September overførtes Brigaden til 
Sjælland for at deltage i de store, aarlige Efteraars
øvelser. Efter disses Afslutning stilledes han til Raa
dighf'd for Cic-nc-rnllrnmmnndocn i KØb□nho.vn. 

I 1909 var han PartifØrer under de store Efteraars
Øvelser. Med Interesse kastede han sig over Studiet 
af den moderne, metodiske Samvirken mellem Fod
folk og Artilleri under Kamp, særlig den franske Ge
neral Percins Principper. I Praksis prøvede han disse 
ved en Række Øvolr.or i Nordsjælland i Marts 1910, 
og i Januar det fØlgende Aar gjorde han Rede for 
sine Studieresultater i et vel anlagt Foredrag i Det 
krigsvidenskabelige Selskab. Sin aktive Troppetjene
ste afsluttede han samme Aar - 1911 - som Parti-
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!Øre1 under 1. Divisions Eftcrnnrs.øvclscr pnn Sjæl 
land. Aaret efter besteg han Tronen ved sin Faders 
pludselige Død. 

Kong Christian bevarede hele Livet sin Kærlighed 
til Hæren. Naturligvis var han maaske nok særlig 
knyttet til sin gamle Afdeling, men han forlangte 
ogsaa, som han sagde det efter en Inspektion i 1913, 
at Livgardens Stilling som Eliteafdeling ikke blot 
skulde være af Navn, men ogsaa af Gavn. Hans Ord 
!Ød: »Lad mig saa <il Gengæld altid have den Glæde 
at se Livgarden som Nummer eet, hvortil de andre 
Afdelinger kan se hen som til et Eksempel.« Under 
en anden Inspektion holdt han Frokosthvil med Ba
rt;aillonen og laa sammen med Officererne i VejgrØften, 
da der nærmede sig en Arbejdsvogn med en Kiste. 
Efter den gik et ganske lille Følge. Øjeblikkelig sprang 
Kongen op og raabte »ret«. Staaende under Honnør 
hilste Afdelingen del fattige Ligtog under ForbikØrs
len. 

Han knyttede sig trofast til Forsvaret - b.aade til 
Hær og Flaade, og hvert eneste Aar var det ham en 
Glæde at overvære ·ae afsluttende Øvelser ved begge 
Værn. Han fulgte interesseret med i alt det nye, som 
indførtes, og forlangte at blive holdt a jour med en
hver Forandring. De store Nedrustninger efter 1920 
voldte ham Bekymringer. Utvivlsomt har han ogsaa 
sagt sin Mening i Statsraadet - herom ved vi dog 
intet - men som konstitutionel Konge maatte han 
være og var loyal overfor Regering og Rigsdag. 

De 23 Aar, han havde været Soldat, var naturligvis 
heller ikke gaaet sporløst hen over ham. Til det sidste 
var han den gamle Soldat, som krævede Præcision, 
Disciplin og Orden under alle Forhold, ogsaa i sit 
Hjem. Hans Vilje var ranket, hans Pligtfølelse opØvet, 
og hans Evne til at tage en Beslutning med det An
svar, som fØlger med, var udviklet. Ingen har i saa 
Henseende ydet ham større Anerkendelse end afdØde 
Finansminister Edv. Brandes, som i Anledning af 
det tyske illtlmatum i August 1914 om Mineudlæg
ningen i vore Gennemsejlingsfarvande skrev: Da Fi
nansministeren (ham selv) aldeles ingen militær Ud
dannelse havde, kom det ved denne Afgørelse i hØj 
Grad Klarheden til Gode, at Kong Christians Militær
uddannelse v.ar des mere fuldkommen. Hans Opfat
telse af Forholdene var lynsnar, og han saa skarpt 
for sig ikke alene, hvad og hvorom det gjaldt, men 
ogsaa hvorledes Virkningen af Beslutningen vilde blL 
ve i Udlandet hos Tysklands Modstandere. 

Gennem sin praktiske, militære Tjeneste havde han 
lært det danske Folkesind at kende - ikke blot hos 
sit Mandskab, men ogsaa blandt Befolkningen, som 
han mØ<lte nndc-r <le- ;<1tØttrc Øvolflor Ofl Indkvarterin
ger. Der er ingen Tvivl om, at hans militære Ung~ 
domstid i hØjeste Grad bidrog til at udvikle hans 
naturlige, folkelige Forstaaelse og hans Evne til at 
kunne forene Regentværdighed med demokratisk 
Styre - som han engang sagde: »Det har jeg lært 
ucl acl Roskilde Landevei«. Hans Ligefremhed og Ti!
lidsfuldhed overfor alle uden Undtagelse, hans ærlige 
Karakter og sllllde Menneskelighed, hans fornøjelige 
og ofte rammende Replikker og Bemærkninger gjorde 
ham elsket overalt i Danmark. 



FREDERIK IX 
og Marinen 

Af Kommandør Poul Ipsen. 

I Sag.atiden var Kongerne Danernes valgte Anfø
rere, naar Viki_ngeflaaderne drog ud til Leding og 
Fejde. Dybt i Folkets Bevidsthed er Kongenavne 
knyttet til Søens Bedrifter; intet Under, thi i Dan
marks Storhedstid fra Svend Tveskæg til Valdemar 
Sejr f,Ørte Konger Rigets Flaade over Havene til 
Erobringer og Daad, og senere, fra Orlogsflaaden 
genskabtes under Kong Hans og helt op i Enevælds
tiden, var Rigsflaaden og Søfarten undergivet Kon
gernes særlige Forsorg. Saa længe vort Folk bestaar, 
vil Minderne leve om den gamle, saarede SØhelrt, 
Kong Christian den IV i Trefoldigheden. Selv om de 
Tider er fjerne, saa ligger Danmark nu som fØr ud 
til S,Øen; igennem vore talrige Sunde, Fjorde og Vige 
skyller Havet ind til Havne og An}ægspladser; de 
Danskes Vej til Ros og Magt, 

Det har altid været og vil altid blive til Lykke 
for vort Land, naar Rigets Øverste har Forstaaelse 
af og Interesse for vort søværn og vor Søfart; vel 
er Landet lille, men rigt og anset bliver det fØrst, 
naar vore Skibe med vort skønne Flag vajende plØjer 
Havene og f,Ører dansk Virke og Varer ud i Verden. 

Lykkeligt og rigtigt var det derfor, at Kong Chri
stian den X og Dronning Alexandrine billigede, at 
den vordende Konge gik S,Øofficersvejen. Med Vilje 
bruges Ordet billigede; thi det var sikkert tidligt, at 
Kronprinsen nærede Ønske om at vælge søen som 
sit Element, og givet er det, at han aldrig har for
trudt sit Valg. Den, der virkelig igennem Livet vil 
f,Øle sig i Pagt med Søen, maa føle sin Gerning paa 
søen som et Kald, en uirnodstaaelig Dragen, og alle
rede i Drengeaarene følte Kronprinsen dette Kald. 

Paa vor snart 250-aarige Søofficersskole fandt 
Kronprinsen sig hurtigt til Rette, velkendt som han 
var med Marinelivet fra Togter med »Dannebrog«. 
Med Liv og Lyst gennemgik han Kadetternes tradi
tionsrige Uddannelse og delte baade sine Kammeraters 
Strabadser og Glæder. Efter gammel Hævd gælder 
her ingen Persons Anseelse, men dette vidste den da
værende Kronprins sikkert god Besked med fra Prins 
Valdemars, Prins Georgs og navnlig fra sin Fætter, 
Prins Aksels Beretninger. Prins Valdemar fortalte 
engang, at han under en Spadseretur som Dreng i 
Bernstorff med sin Fader i Haanden betroede Kong 
Christian den IX, at han vilde :til Søs. Dertil sagde 
Kongen: »Det skal du ikke min Dreng, for det skal 
være meget ubehageligt.« Prins Valdemar tilføjede: 
»Min kloge Fader havde Ret, men jeg holdt a~ det 
alligevel.« Det samme vil vor Konge sikkert ogsaa 
nu sige. 

Kong Frederik fotograferet kort 
efter Proklamationen. 

(ID!felt fot.). 



ronprins Frederik blandt sine Kammerater paa Kadetskolen. 

Kun den Kadet fØler sig helt tilfreds, som ikke 
alene kan indordne sig under Skolens Disciplin og 
strenge Krav og under Kammeratskabets Love, men 
som ogsaa finder Venner blandt Kammeraterne. Thi 
at finde oprigtige og gode Venner er en Evne og en 
Gave, dertil kræves Dømmeevne og Interesse, Til
lidsfuldhed og Aabenhed; for at bevare Venner kræ
ves Trofasthed og Hengivenhed. Alle disse :8'genskaber 
besad Kronprins Frederik i fuldt Maal. 

Ungdomsaarene var iØvrigt præget af den fØrste 
Verdenskrigs stormfulde Begivenheder, og herunder 
var Flaaden i fuld Aktivitet. Tidligt fik Kronprinsen 
klar Forstaaelse af vort Søværns Betydning. Efter 
Krigen fulgte den hØjtidelige Genforening med de for 

Kronprins Frederik paa »Heimdal«, 

8! 

Flaaden eventyrskØnne Dage i Sønderjyllands Fjorde. 
Som for alle Kadetter blev det for Kronprinsen trods 
alt en lykkelig Dag at slippe fri for Skolens strenge 
Opsyn, derfor vil vor Konge sikkert altid mindes 
Dagen den 20. September 1921, da Kadetuniformen 
blev udskiftet med SØofficersfrakken. Dette Aar del
tog Kronprinsen i Kong Christian den X og Dron
ning Alexandrines Togt til Grønland og Island, en 
Rejse rig paa Oplevelser og Indtryk. Næste Aar fulg
te Udnævnelsen til Premier.lØjtnant, dette Aar har 
sine særlige Minder fra Øvelseseskadrens stort an
lagte, belærende og indholdsrige Togt, og fra det 
yderst vellykkede Besøg i Stockholm, hvor Eskadren 
med Kronprinsen om Bord fik en straalende Mod
tagelse. I 1923 var Kronprinsen paa Togt med »Niels 
Juel«, dette Aar fik sit dystre Præg ved )>GeyseN 
Ulykken, hvor kun et lykkeligt Tilfælde bevirkede, 
at Kronprinsen ikke var blandt de tilskadekomne. 
Held skal der til, og Kronprinsen har haft den for en 
Sømand uundværlige Gave at have Held med sig; 
det skal ikke mindst til i Torpedobaadstjenesten, 
hvori Kronprinsen har været, først som Næstkom
manderende og senere som Chef for Torpedobaade. 
Torpedobaadstjenesten præges af et nært Tillidsfor
hold mellem alle om Bord og en dermed fØlgende 
ligetil, loyal Omgangstone. Intet faldt Kronprinsen 
lettere end bramfri og dog myndigt at omgaas alle 
uden Hensyn til Alder og Grad, altid munter og op
lagt og aldrig bange for en Tørn. 

I 1924 deltog Kronprinsen i en Rejse med D.F.D.S.' 
Skib »Frederik den VIII« til Middelhavet, og i 1930 
i et 'l'ogt til Østasien med Ø. K.'s Skib »l<'ionia« i 
Følgeskab med Prins Knud og Prins og Prinsesse 
Aksel. Ved disse Togter forstærkedes en tidlig For
staaelse af og Interesse for dansk SØfarts Betydning, 
og faa har som vor Konge et klarere Blik for det 
Ønskelige og nødvendige i det snævrest mulige Sam
arbejde imellem Orlogs_ og Koffardiflaaden, og faa 
værdsætter den danske Sømandsstand saa hØjt som 
Kongen ud fra sit nØje personlige Kendskab. Ved 
talrige andre Rejser til bl. a. Italien uddybedes Kend_ 



Kong Frederik, ledsaget af Viceadmirnl 
Vedel, skridter Fronten af ved Søværnets 
Parade paa Holmen · kort efter Proklama
tionen, 

De to Torpedobaade P. 1, »Hvalrossen« og 
P. 5. »Søhunden<, for hvilke Kronprins 
Frederik var Chef, 



skabet til andre Lande, skærpet ved en udpræget Iagt
tagelsessans, en Trang til at sætte sig ind i andres 
Livsforhold ud fra en udpræget social og humanistisk 
Livsopfattelse. I 1927 naaede Kronprinsen det Maal, 
som enhver ung Officer sætter sig, at blive Chef for 
eget Skib, Torpedobaaden »Søhunden«, og dermed faa 
selvstændigt Ansvar og kunne »slaa paa egen Tele
graf«. I 1929 blev Kronprinsen Kaptajnløjtnant. I 1931 
kaldte Orlogstjenesten atter, denne Gang blev det som 
Næstkommanderende i »Beskytteren<< som Øvelses
skib for Dæksofficerer og i Øvelsesafdeling. I 1933 og 
34 var Kronprinsen Chef for Torpedobaaden »Hval
rossen«. 

I 1935 fulgte Avancementet til Orlogskaptajn, der
efter i 1937 til KommandØrkaptajn, 1939 Kommandør, 
og 1945 Kontreadmiral. Med Kongeværdigheden fulgte 
Saa øverste Rang i Flaaden som Admiral. 

Kongen har i hele sin Officerstid hyppigt som al
mindeligt Medlem paa lige Fod med sine Kammerater 
aeiiaget i SØofficersforeningens og SØlØjtnantselska
bets Sammenkomster og videnskabelige MØder. 

Efter Prins V:aldemars DØd overtog Kronprinsen 
Hvervet som Æresformand for den landsomfattende 
store Marineforening; med største Interesse og Be
\raagenhed overvaager Kongen Foreningens Arbejde 
for søværn og søfart. 

Enhver dansk sømand er stolt over, at Landets 
Konge har delt hans Kaar og fØlger hans Virke, og 
den danske Orlogsmarine sætter en Ære i at tjene 
den Konge, der selv har tjent FLaaden. 

* Søløjtnant Kronprins Frederik, 

Fra Kongebesøget i Odense i Sommer. 
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DA DANMARKS KONGE VAR 
EUROPAS SVIGERFAR 

I 1870-erne samledes Medlemmerne af de europæiske Fyrstehuse Sommer 

efter Sommer hos Christian IX, ,,Europas Svigerfar",· til festlige Dage 

paa Fredensborg Slot. Blandt Gæsterne var blandt andre Zsar Alexander III 

og Kejserinde Dagmar af Rusland, Kong Georg og Dronning Olga af 

Grækenland og den daværende Prins at Wales, senere Kong Edward d. VII 

med sin Gemalinde, Prinsesse Alexandra. Naar den engelske Kongeyacht 

"Victoria and Albert« ankrede op paa Københavns Red, blev der adskillige 

Gange leveret Cherry Heering til de kongelige Gæster, og Likørfirmaet 

Peter F. Heering opnaaede efterhaanden Prædikat af Leverandør til 

Hofferne i Danmark, Storbritannien, Rusland, Grækenland og Sverige. 

Som dengang er Cherry Heering stadig værdsat Verden over, og Eksporten 

er i Dag - til Gavn for Danmark - større end nogensinde før. 

PETER E HEERING 
Dn danske FirlJJa JJJed Verdef!Sl:J 
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CARL ALLER5 ETABLISSEMENTA/2 

I DAG 

som for 7 5 Aar siden vil De finde 

Jyllands-Posten som den varme For

kæmper for Forsvarstankens Virke• 

liggørelse. 

.;føl.lands 
Prwinsem stør;te Dagblad 

Danmarks trediestørste Morgenhlad 

Amico Boxen er Aarets Julenyhed 
·og samtidig en god Gaveide til en 
fornuftig Pris (Kr. 25.-). Den 
fremstilles ogsaa med »Kroner« 
og ~Hjerter« svarende til Toilet-. 
garnituret, hvori den indgaar som 

Haarnaaleæskc. 

* A. MICHELSEN 
&Ci1..rl0f- OG 0801 N'I.JUVU . .t.t.t I 
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FOLKoGVÆBN 
N U MM ER 5-G 1 9 4 7 5. AARGANG 

Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 8 Kr.pr. Aar 

Løssalg 1 J(r. 

Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

Fregatten nHolger Danske'' 
gaar paa Øvelsestogt med Mathelever 

Af Fregattens Næstkommanderende, Orlogskaptajn P. Wurtz 

I søværnets Genopbygningsarbejde er der siden Tysk

lands Kapitulation lagt overordentligt stor Vægt paa, 

at Korpsene, som dannedes af det faste Personel, 

snarest blev reetableret, og at den Uddannelse af de 

forskellige Kategorier, som brat blev afbrudt den 

29. August 1943, hurtigst muligt kom i Gang igen. 

Dette gjaldt ogsaa Math-Skolen, hvor ca. 125-150 

Elever mellem 16-21 Aar gØr Tjeneste for efter gen

nemgaaet Skole at blive udnævnt til Mather. Matherne 

er søværnets Stammandskab af menige, der har den 

yderst vigtige Opgave i et Skib under Kamp at be

sætte vigtige Poster, til hvilke der kræves en lang 

og intensiv Uddannelse. Nogle af Eleverne har fØr 

Antagelsen i det civile Liv faaet en Uddannelse og 

erholdt deres Svendebrev, som f. Eks. Kokke eller 

Maskinarbejdere, og disse Fagelever udsættes efter 

Math-Skolens Afslutning til de noget vanskeligere 

Tjenestegrene, som Kabystjeneste, Maskintjeneste m.v. 

Antagelse af Stammandskabet til Flaaden finder 

Sted 2 Gange aarligt efter forudgaaende Bekendt

gørelse i Pressen. Efte1: at de fornØdne Legemseftersyn 

og Prøver er overstaaet, indkaldes Eleverne til et 

nærmere fastsat Tidspunkt for at gennemgaa Math

Skolen, som varer i ca. 15 Maaneder. Der indledes 

med en ca. 2 Maaneders Eksercerskole, hvor de ele

mentære Discipliner læres (Tjenestekendskab, SØ-

Den Interesse, hvormed Math-Skolen omfattes ar M!Lrimms 
øvrige Befalingsmænd, manifeste1·ede sig for kort Tid siden 
i en Gave i Form af en Fane fra Kvartermesterforeningen. 
Fanen vil nu følge Eleverne paa deres Færd saavel i Land 
som paa Søen. Paa Billedet, det' er taget ved Overdragelses• 

højtideligheden. ses Viceadmirnlen til venstre. 

mandskab, FartØjsØvelser, Skydning, Idræt og Gym

nastik m.v.), som ogsaa den værnepligtige gennem

gaar, blot er der den Forskel paa Elevers og den 

værnepligtiges Uddannelse, at der maa stilles større 

Fordringer til Eleven, bl. a. med Hensyn til fysisk 

Træning. Mathen skal i sin kommende Tjeneste helst 

være Forbilledet og det gode Eksempel for den vær

nepligtige. 
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Efter Afslutningen af Eksercerskolen foretages en 

Udvælgelse af Eleverne til Marinens Specialtjeneste

grene, Artilleri-, Matros-, Intendantur-, Mine-, Radio-, 

Torpedo-, Maskin-, Skibsbygger-, Kokke-, Sanitets-, 

Artillerimekanikertjeneste o.a.; alle disse Tjenester 

er Specialer indenfor Skibstjenesten, som for at kunne 

bestrides med Præcision, maa indøves grundigt. Ud

vægelsen finder Sted, dels efter Elevens eget Ønske 

og Interesser, dels efter de Evner, Eleven har lagt for 

Dagen ved Prøver. 

Herefter begynder et 6 Maaneders Semester paa 

Math-Skolen paa Flaadestationen, hvor Skolen til 

Disposition har alle tekniske Apparater, som Eleven 

senere vil møde i sin Tjeneste. Artilleristen lærer at 

sigte med en Skibskanon, opstillet paa en Platform, 

der bevæger sig nØj agtigt paa samme Maade som et 

Skib, Matrosen lærer at spledse i Tovværk og Wire 

og at signalere, Torpedoeleven, hvorledes han skal 

behandle sin Torpedo, og hvordan den arbejder under 

sit Løb gennem Vandet, o. s. v. Det er alle disse mange 

Paa Togtet skal Math-Eleverne over Biscayaen, hvor man kan 
møde portugisiske Fiskerbaade som denne. Derimod ser Søen 
ikke altid saa fredelig ud som paa Billedet. Biscayaen er jo 

kendt for sine voldsomme Storme. 
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Detailler, som Eleven nødvendigvis maa lære for at 

magte sin Opgave om Bord under Kamp. SidelØbende 

med Undervisningen i de militære Fag, opretholder 

man den fysiske Træning gennem Gymnastik, Idræt 

og svømning og giver endvidere en almen-dannede 

Undervisning, bl.a. i Dansk og Regning. Og saa efter 

alt Skolestøvet og Sliddet i Bøgerne kommer - som 

nu for Aargang 1947 selve Togtet med Skoleskibet, 

og de ca. 80 Elever som er fundet egnede dertil, skal 

til søs og prøve den teoretiske Viden i Praksis, gøres 

søvante og lære Tjeneste i en Orlogsmand at kende. 

Togtet med »Holger Danske«, der med sin 160 Mands 

store Besætning er et fortrinligt Øvelsesskib og SØ

skib, indledes med Sejlads og Øvelser i danske Far

vande. Østersøen og Kattegat kan i Vintermaanederne 

ogsaa vise sig fra den uvenlige Side, og den første 

Tilvænning til søen kan derfor blive vanskelig nok.. 

Men naar de første SØsygens Kvaler er overstaaet, 

sættes Kursen imod Nord i Begyndelsen af De

cember med Færøerne som Maal. Eleverne skal føle 

det dybe Vand under Kølen og prøve - for manges 

Vedkommende maaske for første Gang - at holde 

Jul borte fra den hjemlige Arne. JulehØjtideligheden 



arrangeres af en Julekommission med Medlemmer, 

valgt ud blandt hele Skibets Besætning. Julegodterne 

og Juletræerne er indkØbt fØr Afgang fra KØbenhavn, 

og efter en Skibsgudstjeneste fortsætter Eleverne 

Juleaften med deres eget Arrangement. I disse Stunder 

og i de Timer, maaske Døgn, hvor Vejret gØr Livet 

paa søen til en Alvorsleg, vokser det Kammeratskab 

frem, som er Kendetegnet for søens Folk, ligegyldigt 

hvor paa Kloden, de befinder sig. 

Fra Færøerne vendes Stævnen mod Syd, og i det 

nye Aar gaar Skoleskibet til Middelhavet. Undervejs 

anløbes Gibraltar, Villefranche ved den franske Mid

delhavskyst, Cacablanca i Marokko og paa Hjemvejen 

Portsmouth. 

Et Udenlandstogt bringer nye Indtryk om fremmede 

Lande og Folkeslag og om andre Skikke, maaske et 

af de sundeste Led i Opdragelsen af unge, der senere 

skal omgaas anddre Mennesker med Forstaaelse og 

Erfaring 

Man kunde Ønske, at alle unge bare een Gang fik 

Lejlighed til at se den Verden og de Mennesker, der 

er udenfor Danmark. 

Omkring 1. April er Togtet forbi med de afslutten-

Naar Math-Eleveme gaar i Land, møder de fremmede Folke
slag og Skikke. Her ses en Bedu;ner-Familie i den nordafri

kanske Ørken. 

de Øvelser og Skydninger i danske Farvande. Math

Eleven har gennemgaaet sin Skole og kan nu udnæv

nes til Math. 

Math-Skolen er en fast Institution i Mariens Liv. 

Ikke alt er Lektier og Uddannelse, men gennem en 

saa god og alsidig Opdragelse som muligt forsøges 

det at give Eleverne et friskt og sundt Syn paa Livet 

og Livets Problemer, Præcision og Respekt for sig 

selv og andres Arbejde og Anskuelser. Med den store 

tekniske Udvikling, som fortsat vil finde Sted, maa 

Undervisningen paa Math-Skolen fØlge Tiderne, men 

gennem Skolens Traditioner, der gaar i Arv, skabes 

en ung Mand, som gennem Flid og Energi i sit dag

lige Virke i Løbet af faa Aar som Math har Chance 

for at blive udtaget til Befalingsmand - til Under

kvartermester og Kvartermester og eventuelt senere 

til Materielmester med Officersrang - og derved 

være med til at bevare et meget vigtigt og dygtigt 

Personelled i Danmarks Flaade. 
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ENGLAND 
I Hampshire i England e1· man ved 

at bygge en Landsby for Krigsinva

lider og andre, som endnu lider un

der Krigens FØiger. Landsbyen er 

blevet rejst for Penge, som man har 
indsamlet i Ægypten i Taknemlig

hed over, at den 8. Arme i Slaget 
ved El Alamein frelste Nil-Landet 
fra de nazistiske Bæres Trusel. Den 

lille By faar da ogsaa Navnet A la
me in. Fornylig fejredes Fuldførel
sen af de første Beboelseshuse, ved 

hvilken Lejlighed Billedet til hØjre 

knipsedes. Foroven ses nogle af 

de prominente Gæster, der interes
seret betragter Navneskiltet fra El 
Alameins .Jernbanestation og Klok
ken, hvormed den lokale Stations

forstander har ringet Afgang. Disse 

Sevæ1·digheder fra den historiske 

Ørkenby blev skænket »Ny-Ala
mein« af Ægyptens Regering. 
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Revner det eller holder det? Efter 
l{rigens OphØr saa Millioner af Men
neske1· Verden over med Forvent
uing hen til det genopstaaed.e Folke
forbund - De forenede Nationer, 
eller U. N. Nu derimod er Optimis
men ikke helt saa stor mere - men 
trods alt, man ha ab er. Og UN.s 
Organisationsapparat fungerer i 

hvert Fald ufortl'Ødent videre. Nu 
har Organisationen faaet sit eget 
Flag, der forleden (Billede Nr. 1) 

hejstes i Lake Success, hvor UN. 
midlertidigt har Sæde. Flaget er ly
seblaat med De forenede Nationers 
Mærke i Hvidt. Man vilde dog ger
ne have hejst Flaget over UN.s egne 

Bygninger, hvortil .Tegningerne lig
ger klare. Paa Billede (2) ses, hvor
dan Byen »UN.<c vil komme til at se 
ud. - Endelig (3) et karakteristisk 
snapshot fra Verdensorganisationens 
daglige Virke: Repræsentanterne 
for Yemen og Parkistan underskri
ver Indmeldelsesdokumenterne til 
UN. Til venstre i Billedet General
sekretær Trygve Lie. 

&CJJtene<ie 
naJio.neA 



,,Jeg stoler patt. 
'111/bte Folk" 

sagde tJhefen ~ ____________ ,) 

CHEFEN for 1. Bataillon, OberstlØjtnant C. E. Thiede, 
læner sig tilbage i Stolen og slaar afværgende ud med 
Armen: - De spørger, om jeg har noget interessant 
at fortælle om vores Tysklandsophold? Jamen, unge 
Mand, der er jo netop intet at fortælle, naar alt fak
tisk gik, som det skulde. Mandskabet var storartet, 
simpelthi:'n - prægtige Folk. De svar<'de fuldt ud til 
mine Forventninge~, og jeg havde store Forventnin
ger til dem, allerede fØr vi drog afsted til Tyskland 

I(( 
,4,j 

·0 
,1 

V-, .. 
\\, \, 

- da var der engang, husker jeg, en, som spurgte 
mig, om jeg dog ikke var noget ængstelig ved nu at 
skulle være Chef for en Bataillon af Besættelsestrop_ 
per; men jeg svarede: Jeg stoler paa mine Folk, og 
nu bagefter har jeg ikke Grund til at fortryde dette 
Svar. 

- Men, fortsætter Oberst1Øjtnanten, idet han rejser 
sig og viser henimod de mange Billeder, med Tilknyt_ 
ning til Bataillonens Historie, der pryder Væggene i 
det lyse Chefkontor paa Høvelte Kaserne, - men 1. 
Bataillon har jo ogsaa rige historiske Traditioner at 
holde sig op til ... Hærens FlØjbataillon! 

- - - Jeg ser rundt paa Malerierne og Fotogra
fierne, og godt 200 Aars dansk Soldaterhistorie bliver 
mig med eet nærværende. 1. Bataillons Historie gaar 
helt tilbage til 1701, da Kong Frederik den IV opret
tede Bataillonens Stamafdeling, et Garderregiment, 
som fik Navnet Grenaderkorpset og blev stillet lige 
med Livgarden til Fods. I vist alle de Krige, Danmark 
siden blev indviklet i, deltog Grenaderkorpset - si
den nævnet ved andre Navne - med Hæder. Danske 
Livregiment blev det kaldt i 1801, da Nelson angreb 
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"Der var bare clet 
nied Øllet!" 

sagde ].landskabet 

København, og mange af Livregimentets Folk meldte 
sig frivilligt for at hjælpe Kammeraterne ved Flaaden 
og kæmpede tappert ved deres Side om Bord paa 
Blokskibene. Ved Hærloven af 1842 omdøbtes 1. Liv
regiment til Fods til 1. Linie-Infanteri-Bataillon, og 
denne fik til Chef den tapre Nordmand Olaf Rye, un
der hvis Ledefait Bataillonen yd~de en frmnragend~ 
Indsats under Slesvig-Kampene. . . Ryes Bataillon, 
kaldtes den beundrende i Folkemunde. Saa kom 64, 
det fortvivlede Tilbagetog fra Dannevirke, en helte
modig Kamp ved Sankelmark, 1. Infanteri-Regiment 
var altid i Ilden og kæmpede op til de bedste Solda
tertraditioner ... 

- Ja, siger Oberstløjtnant Thiede, her ved Batail
lonen har vi altid bestræbt os for at lægge et historisk 
Perspektiv ind i Soldaternes Uddannelse, det er det, 
der giver Aanden i Bataillonen. Jeg husker en lille 
Episode fra Osnabrilck, da vi rejste ned til Brigade
omr.aadet - vi havde vor gamle Fane med i Toget, 
foran den stod en Vagt med opplantet Bajonet, og da 
en engelsk Officer saa det, kom han hen og spurgte 
mig ud. Han blev ganske imponeret, da jeg forklarede 
ham, at Bataillonens Historie gik helt tilbage til 1701, 
og at der var Tale om »the Kings Grenadiers«. Saa
dan naget forstaar en Englænder ... Noget af det, der 
iØvrigt har bidt sig stærkest fast i min Erindring, er 
vores Ophold i Lopsharn, hvor vi holdt en halv Snes 
Dages store Skydeøvelser. For mig var det en Ople
velse at se Dannebrog vaje i fremmedartede, smukke 
Omgivelser - vaje over en dansk Soldaterlejr i Ud
i.andet, for fØrste Gang i mange, mange Aar. Og godt 
var det saa, . at Mandskabet gjorde Flaget Ære! 

Den meniges Mening. 
Oberstløjtnanten har saaledes kun gode Erindringer 

fra Bataillonens Ophold i Tyskland. Men hvad siger 
Mandskabet? Omkring de store, moderne Kaserne
bygninger i Høvelte færdes Soldaterne tæt, mange af 
dem har paa Skulderen et »Danmark«, det er 1. Ba
taillons Folk, som i Slutningen af Oktober vendte 
hjem fra Besættelsesomraadet i Tyskland - og nu 
staar de foran Hjemsendelsen. 

- Naturligvis er vi glade for, at vi nu skal hjem, 
siger Menig _165/46 Eeg, men jeg var ellers udmærket 
tilfreds med at være i Tyskland, vi havde morderlig 
gode Kaserneforhold _; glimrende Senge, ikke 
mindst! - og Maden var betydeligt bedre, end vi har 
været vant til den her i Danmark. Til med var der 
indført en ny Spiseordning med Enkeltmandsportio-



J 
ncr, det er et meget bekvemmere Systen1 end alt dette 
her med at stille op i Række og Geled og Inddeling 
i Bordhold osv. osv. For mit eget Vedkommende spil
lede nu ogsaa det særlige ind, at jeg havde faaet en 
fin Tjans som ChauffØr, saa jeg kom en hel Del om
kring, ogsaa i de engelske og amerikanske Zoner -
flere Gange boede jeg endda paa engelske Kaserner. 

- Var der - for en menig Soldat at se - nogen 
Væsensforskel m. H. t. Mandskabets Forhold i den 
engelske og danske Hær? 

- De engelske Soldater faar ikke saa meget og saa 
god Mad at spise som vi, men bortset derfra var der 
ikke nogen særlige Forskelligheder at spore. Englæn
derne var ret reserverede, synes jeg, dog - jeg kom 
ganske godt ud af det med de fleste af dem, jeg kan 
tale en Smule Engelsk selv. Men jeg har Indtryk af, 
at mange Englændere nærmest ser ned paa os danske 
Soldater - men det gØr de forresten ogsaa paa Ame
rikanerne og Nordmændene osv. 

En Klynge Soldater kommer slentrende og raaber 
i Forbifarten: - 65, husk at sige det med Øllet! 

65 gør en Grimasse: - Naa, j.a, vi mener jo altsaa, 
at vi fik for lidt Øl derned. Øllet var paa Kort, og 
hver Mand skulde have 10 Pilsnere pr. Maaned, men 
for det meste blev 2-3 af Mærkerne gjort ugyldige, 
saa det var sjældent, vi fik vores fulde Ration. 

Københavnere med Hjemve. 
- Kedede I jer dernede? 
- Jeg ikke, i hvert Fald! Vi havde jo Mand-

skabsklubberne, og jeg manglede aldrig Underhold
ning. Men der var andre, som kedede sig og længtes 
hjem, og det var især Københavnerne. Høveltelejren 
ligger jo ikke saa langt fra deres Hjem, saa de var 
knap nok vante til at være hjemmefra . . . for os 
andre, Jyder, Fynboer osv., spillede det saamænd in
gen Trille, om vi var garnisoneret i Høvelte eller i 
Tyskland. Men KØbenhavnerne bestilte ikke stort an
det dernede end at skrive hjem til Kone og Kæreste! 

- Hvordan forlØber Rejserne? 
- Hovedstyrkerne rejser jo frem og tilbage pr. Tog. 

Saadan en Tur tager et Døgns Tid, og hidtil er Rej
serne forløbet uden større Besværligheder. 

- Fraterniseringen? 
- Jeg tror i og for sig ikke, at Tyskerne ser ned 

paa de Piger, der gaar med danske Soldater - saa
dan som vi under Besættelsen misbilligede vore »Ty
skerpiger« - jeg tror nærmere, at Tyskerne er lidt 
misundelige, fordi Pigerne jo altid faar forskellige 
Ting, det er svært at skaffe i Tyskland i Dag, TØj, 
Sko, Cigaretter m. m., foræret. 

»Skæg« i Brigaden. 
HPn ovP-r KasPrnPgaarden kommer 943/46 Feldberg· 

Jensen gaaende. Han ser noget traurig ud, for han 
har netop faaet at vide, at han skal have fem Dages 
Eftertjeneste: Nemesis rammer ham, fordi han i sin 
Tid tog ·sig nogle Dages Ekstra-Orlov. 

- Tyskland? Jo, vi havde det i og for sig meget 
rart. Det morsomste af det hele var næsten Skæg
konkurrencen. Forstaar De, der var et Par Stykker 
fra Skytskompagniet, som begyndte at anlægge Over
skæg dernede - og saa beordrede Chefen omgaaende, 
al alle skulde mØdc _med Skæg, Vi skulde bare sørge 
for at have Stubbene hevet af, inden vi kom tilbage 
til Danmark. Sikken nogle Billeder, der var i »Bri
gadekureren«, Fuldskæg og Halvskæg og Næseskæg 
og alle Former for Skæg, det var - ja, det var netop 
»skægt«! 

Ellers var vi skam noget fortørnede over, at vi 
skulde fordrive Tiden med Øvelser og Eksercits, ak-

I ' .. ~ 

'}~ ~rf l . c:;, C 
kurat ligesom da vi var Rekrutter. Men paa den an
den Side ... der var jo ikke andet for os at bestille. 
I vores Fritid var der Ballerne, og saa beslaglagde vi 
to Gange om Ugen en Biograf, saadan at vi kunde faa 
en Filmsforestilling at se. I Begyndelsen var der ikke 
saa meget ved Filmene, men i den senere Tid blev de 
udmærkede - det var de samme Film, som vises. i , 
Biografteatrene i København. 

Ribbede Kaserne1·. 

36/46 Friis har været i Tyskland lige siden den 10. 
Maj 1947 - han var overhovedet den fØrste menige 
fra 1. Bataillon, som kom til Tyskland, idet han drog 
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derned for sammen med et Par Befalingsmænd at 
bringe Indkvarteringsforholdene i Orden til Hoved
styrkens Ankomst. 

- Da vi kom derned, fortæller han, gik der en 
Snes Jugoslaver under Kommando af en jugoslavisk 
Kaptajn og holdt Vagt paa Kasernen - til Trods for, 
at der egentlig ikke var meget at holde Vagt over, for 
alt var S9.a at sige væk. Ikke engang Brædter paa WC' 
erne var der, dem havde Englænderne taget med sig 
hjem som Souveniers - eller for at bruge dem som 

. Brændsel, hvad ved jeg! Forinden Englænderne blev 
indkvarteret paa Kasernen, havde der ligget K.·ma
diere, og de havde foræret alt Inventar osv. til Ty
skerne, simpelthen - tror jeg da - fordi de ikke 
vilde give det til Englænderne. Da Forkommandoet 
ankom, havde vi med nogle tyske Arbejderes Hjælp 
faaet gjort nødtørftigt rent, og desuden var der rejst 

Ogsaa paa det militært<;kniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære i Statsbanernes Kino over hela Salen 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 
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»Alle møder med Skæg«. 

en Flagstang, saa vi kunde lade Dannebrog gaa til 
Tops. I Begyndelsen var Kasernernes Indretning dog 
ret spartansk, men efterhaanden kom der bedre Skik 
paa det hele, og til sidst havde vi virkelig udmærkede 
Forhold at bo under. Men vi kedede os - alligevel. 
Det gjorde jeg i alle Fald ... selv om Kompagnierne 
arrangerede Udflugter, og der var Dans og en hel Del 
anden Underholdning, 

Saadan siger Chefen, og saadan udtaler den menige 
sig. Maatte der være en Nuanceforskel i Synet paa 
den forløbne Tysklands-Sommer, hidrØrer den sikkert 
fra det forskellige Perspektiv, der aabner sig hen
holdsvis fra Chefstolen og fra den meniges Pudse
bord, - hvis ikke alt var forlØbet saa roligt, som det 
faktisk gjorde, vilde det utvivlsomt have vist sig, at 
det danske Soldatermateriale anno 1947 ikke er rin-
gere end nogen Tid fØr. Verne1· Jespe,-sen. 



JUBILÆET 
paa Kronborg 

Den 21. September fejrede Kornet- og LØjtnantskolen 
paa Kronborg sin 60 Aars-FØdselsdag, ved hvilken 
Lejlighed der samtidig afsløredes et Monument og en 
Mindetavle over Elever, som faldt under Danmarks 
Frihedskamp. Jubilæet formede sig som en smuk HØJ
Lldel!ghed, og ikke mindst kastede det Glans over 

Begivenheden, at Hans Majestæt Kongen kom 
til Stede. !Øvrigt var naturligvis en lang 
Række af de hØjesL og hØjerestaaende Offi
cerer til Stede, ligesom ogsaa Forsvarsmini
ster Harald Petersen. Paraden fØrtes af Sko
lens nuværende Chef, Oberstløjtnant Folmer 
Pecle1·sen og afleveredes til nu afdØde Gene
ralmajor A. C, C. Sørensen. Elevkomiteens 
Formand, Fabrikant E. Landsberg, Nyborg, 
mindedes de 57 af Skolens Elever, som var 
faldet i Modstandskampen, og lagde en stor 
Buket Blomster - 57 blodrøde Raser - ved 
Foden .af Monumentet, som er udf:Ørt i Kam
pesten af Billedhugger Anker Hoffman. 
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faar Soldaterne Hest og 
Gevær med sig hjem 

45 .000 Mand kan samles fuldt udrustet 
paa en Eftermiddag 

Et lille Lands konsekvente Værnevilje 

ET fredselskende Folk i Vaaben - det var Schweizer
ne under Krigen, og er det den Dag i Dag. Der er 
almindelig Værnepligt i Landet, ikke noget med Fri
numre og heller ingen Kassation paa Grund af Plat
fodethed. Det er meget faa unge, der bliver kendt 
uskikket til Krigstjeneste, og de, der ikke bliver ind
kaldt til Rekrutskolen, betragter det som en stor Skam. 

Et Selskab af danske Officerer og Menige gæstede 
for kort Tid siden Schweiz, indbudt af Moralsk Gen
oprustning. Man deltog i en Konference i Caux, der 
ligger i Alperne Øst for GenfersØen, og der var Offi
cerer fra det meste af Verden, undtagen Rusland og 
dette Lands Nabostater. En af Konference-Dagene blev 
benyttet til et Besøg paa en schweizisk Rekrutskole1 

og ved en anden Lejlighed havde Deltagerne et Møde 
med den Mand, der under hele Krigen stod i Spidsen 
for Landet, og som nylig har været i Danmark, Ge
neral Guisson. Faktisk er Guisson ikke General mere. 
Landets Hær er nu bragt paa Fredsfod, og saa har 
man ikke Brug for Generaler! 

En Trænh1gslejr i 2500 Meters Højde, 
Turen til Lausanne-Garnisonens Træningslejr var 

ikke uden Dramatik. Rejsen foregik i to store Turist
biler, som kun med NØd og Næppe klarede Alpe
vejene med deres Væld af Haarnaalesving. Ofte var 
Bilen kun Centimeter fra en flere Hundrede Meter 
dyb KlØft, og efterhaanden naaede vi saa hØjt op, at 
man kunde kigge ned paa Flyvemask.in.er, som flØj 
gennem Rhonedalen. Til sidst maatte Bilerne give 
op, og Turen fortsatte tre Kvarter til Fods gennem et 
barsk og Øde Alpelandskab. 2500 Meter var vi efter
haanden kommet op, og først heroppe - kilometer
langt fra al Civilisation - traf vi de schweiziske Sol
dater. Karup er storstadspræget ved Siden af denne 
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Klarer han den? Jo, han gør! De schweiziske Soldater faar en 
grundig fysisk Træning. 

Lejr, hvor to Kompagnier gennemgaar Rekrutuddan
nelsen. Styrken er indkvarteret i lange, ladelignende 
Træbygninger, hvori alle fra Rekrut til Kaptajn maa 
indrette sig i et tykt Halmlag! 

De unge Schweizere har ikke nogen lang Rekrut
tid - 4 Maaneder - men der bestilles noget i den 
Tid. Ogsaa hernede kender man til Morgenøvelse, 
men man klarer sig ikke som de danske Gardere med 
tre Gange rundt om Rosenborg Eksercerplads, Hver 
Morgen inden det egentlige Øvelsesprogram bestiger 
Soldaterne i hurtigste Tempo en Fjeldkam, saa at de 
ender oppe i 3000 Meters Højde og herfra gaar det 
via en Gletscher ned paa Stillepladsen for at tage fat 
paa Uddannelsen! 

Soldater med Ansvarsfølelse. 
De schweiziske Soldater ejer en udpræget Ansvars

fØlelse. Man har ikke ret mange Befalingsmænd af 
lavere Grader paa Rekrutskolerne. Hver enkelt Soldat 
faar for Eksempel at vide, hvordan et Maskingevær 
adskilles og sættes sammen. Derefter gaar han hen 
paa et roligt Sted og arbejder med Krabaten - uden 
Inspektion af nogen Korporal eller Kornet. Naar han 
kan sit Kram, melder han sig til Delingsføreren og 
aflægger Pr,Øve. Bestaar han, faar han et Kryds paa 
Uddannelsesplanen og tager fat paa en ny Øvelse, i 
modsat Fald maa han selv træne lidt mere. 

Naar Rekrutskolen er overstaaet, bliver Soldaterne 
hjemsendt med Uniform, Rygsæk, Hjelm, Lædertøj -
og Gevær. Hører han til Kavalleriet, faar han Hest 
eller Bil med hjem. 



I Forbindelse med Besøget i Caux ønskede General Wulff-Have 
grundigt at sætte sig ind i de Strabadser, en schweizisk Soldat 
bliver udsat for, men undlod dog at bestige Alpetinderne med 

det tunge schwP.iziske Maskingevær paa Ryggen. 

- Det eneste, vi ikke giver Mandskabet med hjem, 
fortæller Afsnitskommandanten, Oberst Vodoz, er 
faktisk Kanoner og Flyvemaskiner! 

Soldat hele sit Liv. 
Men ved Hjemsendelsen er den unge Schweizer 

ikke færdig med Hæren. Han vedbliver at være Sol
dat hele sit Liv. Fra det 20. til det 32. Aar møder han 
til syv Repetitions-Øvelser a 15 Dage. Fra 32.-36. 
Aar er der to Øvelser, og mellem det 36. og 40. Aar 
er der een Genindkaldelse. Derefter gaar Mandskabet 
over i Territorial-Tropperne eller Hjemmeværnet. Ud
rustningen beholder de, og hvert Aar skal de skyde 
et vist Antal Skydninger paa Sognets Skydebaner. Er 
Skyde-Resultaterne for daarlige, eller »glemmer« de 
at udføre dem, bliver de genindkaldt i 3 Dage for at 
komme gennem Programmet. 

Schweizerne er meget stolte over, at Staten her er 
den eneste i Verden, der t.ør betro sine Borgere et 
Vaaben, og man -betragter det som en Skændsel, hvis 
Vaabnet bliver inddraget, hvilket kan ske, f. Eks. 
hvis en Mand bliver straffet to Gange. Man er meget 
omhyggelig med sit Vaaben, og Staten anser det ikke 
for nødvendigt at foretage Vaabeneftersyn ud over 
ved den aarlige Appel. Gennemgaaende har Schweiz 
vel ikke mindre Kriminalitet end andre Lande, men 
det er en Kendsgerning, at en Morder hellere bruger 
en BrØdkniv eller en Skov.økse, end han forgriber sig 
paa det Skydevaaben, som Staten har betroet ham! 

En schweizisk Rekrutstyrke paraderer for den danske General 
Wulff-Have, den schweiziske Oberst Vodoz og den belgiske 

General Lesoffre. 

153 



... ,, .............. ,............... . .... ····-·--·-···-·-·····-· ···························..--·•--···· ···········. •··•···,···············~·············· ,o•~·····--··•-•,r••-------······-.-·-··-·······-··-··--·-····· .. ····•··· 

Ogsaa en saadan Opgm•e kan Bjergsoldater komme ud for. Mon 
Kanonen er !01· tung at trække? 

En Mobiliseringsstyrke paa. 450.000 Mand. 
Schweiz og Danmark har lige mange Indbyggere, 

men mens vi tidligere kun uddannede 10.000 og nu 
20.000 Soldater om Aaret, forøges den schweiziske 
Hær hvert Aar med 32.000 Soldater. Landets Mobilise
ringsstyrke er paa 450.000 Mand, og de kan samles 
udrustet i enhver Henseende i LØbet af en Eftermid
dag, og paa mindre end et Par Døgn vil Schweiz ved 
Generalmobilisering kunne mønstre en Forsvarsstyrke 
paa 900.000. Man har haft saa mange Øvelser i Løbet 
af de sidste Aar, at man med Sikkerhed ved, at Appa
ratet vil klappe. Schweiz vil forsvare sig mod enhver 
Fjende og betragter Alpe-Landskabet i den sydØstlige 
Trekant som uindtageligt. Overalt er der indrettet 
Bjergforter, hvor alt staar parat til at modtage Sol
daterne. Til daglig er der ingen Besætning, men skal 

det gaa lØs, er der i hver Sogn en Tillidsmand, som 
gaar rundt med Nøglen til at lukke Fortet op! 

N. Aug. Eigenbroth. 

NYT OPTRYK AF 

Vilh. la Cour 

DANMARKS HISTORIE 
2 Bind 

HH. Kr. 32.00 

lb. med Skindryg og Hjørner Kr. 60.00 

BERLINGSKE FORLAG 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og- Malt 
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* 
Patienterne p.aa Københavns Militær
hospital blev forleden underholdt af 
Freddy Aibeck, der tryllede Rytme og 
Vellyd ud af Instrumenterne, ligesom 
han lod sin klangfulde RØst hØre. Paa 
Billede 1) haandterer Freddy Kontra
bassen, medens værnepligtig i Søvær
net Engedahl agerer Mikrofonstativ. 
Bent Schærff gør Kunster ved Pianoet. 
2) Koncerten blev givet i det frie, og 
de oppegaaende Patienter nØd Under
holdningen paa Græsplænen mellem 
Pavillonerne. 3) Men de liggende Pati
enter gik heller ikke glip af Arrange
mentet. Der sporedes dog ingen For
værring i Almenbefindendet efter 
Freddy Albecks Optræden! 

tJ2aa 
x.m.u. 

tuf 

* 
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Det sidste l\Unut som civil foran Værftsbrovagten ... 

>>Udaj.~-
ned f2aa <JJ~<< 

Fra Civilist til Sømand - Det første Brev hjem fra en ny "Basse" i Arresødallejren 

Ari·esødal, Oktober 1947. det hele. Gamle rØdkindede Onkel Peter nynnede 
sagde: 

Kære Far og Mor. 

NU er jeg heroppe! Og jeg er træt! Det er egentlig de 
eneste to Ting, der rigtigt er gaaet op for mig, Men 
begge Dele ogsaa til Gavns. 

Det var jo i Gaar, jeg mødte paa Holmen. Ak, Nat
ten forinden. Med hvilken Nydelse lagde jeg mig ikke 
til Ro fast besluttet paa at sove fem Kvarter i Timen 
min sidste civile Nat. Og: saa gik det slet ikke saadan. 
Jeg kunde overhovedet ikke sove! Jeg var bange for 
at sove over mig, bange for ikke at have alle de Ting, 
som Indkaldelsen krævede - kort sagt, jeg var ner
vøs for det alt sammen. Fordi det var fremmede For
hold, jeg skulde lnd til, og fordi alle mine ældre 
mandlige Bekendte selvfølgelig ikke havde sparet paa 
Antydninger af de Prøvelser; jeg skulde igennem i 
de næste to Maaneder. Det var næsten det værste af 
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»I Morgen til Armeen, 
i Dag til Favnetag, -
i Morgen bliver meget 
forskellig fra i Dag.« 

. . . medens en anden gav Prøver paa Ordforraadet 
hos hans Soldatertids Korporaler. Stimulerende var 
det heller ikke, at du, Mor, hele Dagen fØr Indkaldel
sesdatoen gik rundt og talte om det betimelige i at 
»unge Mennesker fik lært at rette sig og tale Sand
hed<<, at lære »hvad det vil sige at lØfte i Flok<< og 
»faa Kanterne slebet af« eller Fars Bemærkninger, 
der blev fremsagt med en bitter Barskhed, om at han, 
som jeg nok vidste, »var blevet udtaget til Under
korporal« og at »der var mere Stof i Ungdommen 
den Gang«. 



OG saa i Gaar Klokken 9 eller 0900, som det hedder 
herinde i Flaaden, var jeg midt i en KØ foran Værfts
brovagten. Allerede paa Vejen ned ad Prinsessegade 
havde jeg set andre Skikkelser paa Vej til Samlings
stedet, let kendelige paa deres Papirpakker og deres 
Ansigtsudtryk. Lige foran mig gik en lille Gruppe. 
De var nærmest udhalede. Flotte Hatte, Cigaretrør, 
smalle Bukser, Guld i Tænderne. - Et Par Timer 
senere var der kun Guldet i Tænderne tilbage som 
Adskillelsestegn mellem os andre og dem. Ogsaa smaa 
Grupper Studenter, der forsøgte ved rigelig og vist 
ikke altid rigtig Benyttelse af l:c'remmedord at faa en 
Særstilling fra Begyndelsen, blev i Løbet af et Par 
Timer strøget over med Uniformens blaa Pensel og 
var som vi andre. Der var nogle, der ikke var saa 
pæne i TØjet, da de kom. Med Uniformen paa rettede 
de sig og følte sig maaske for fØrste Gang lige som 
alle andre. 

Det var i og for sig tiltalende: Vi begynder alle paa 
samme Linje, blev udsat for det samme og blev lige 
trætte, tror jeg. Det er den tiltalende Side ved Uni
formen: Vi begynder alle forfra, uden Forudsætninger 
eller Støtte. 

Naa, tilbage til Værftsbrovagten. Da _vi var samlet 
30 Stykker, blev vi gennet inden for af nogle Mænd 
med gule Vinkler paa Ærmerne. Et Skridt ... og vi 
havde sagt Civillivet Farvel maaske for et Aar. Vi 
var Numre og for de flestes Vedkommende gnavne 
Numre. Saa blev vi læsset paa Lastbiler og kØrt til 
Lægeundersøgelse. 

Beklædningsmagasinet. Ingen, der ikke har været 
Mariner, aner, hvad det Ord betyder for den Indkald
te. Det er Stedet, hvor man lader Slipset og Flippen 
blive tilbage. Pyntelommetørklædet og de blØde Sok
ker maa man sige Farvel der. Der gaar et lille Aar, fØr 
man faar sagt Goddag til det alt sammen igen. Med 
en vældig Sæk paa Nakken, svedende og træt gaar 
Turen til Spisesalen, hvor to Pølser er Skildvagterne 
ved Indgangen til Kasernekostens blandede Forly
stelser. 

* 
KÆRE Far og Mor. Jeg anede ikke, at der eksisterede 
saadanne Tidspunkter, som dem vi har oplevet. Vi 
staar tidligt op, lad det være nok at sige det saadan. 
Og hvordan bliver vi ikke vækket! I al Fremtid vil 
Vækkeuret komme til at staa med en Glans for mig 
ligesom den fØrste Forelskelse. For hvor meget dej
ligere er det ikke at blive vækket af et Ur, som man 
kan bringe til Tavshed med en Pude end at blive revet 
ud af Køjens lune Privatliv af et skingrende Horn, 
hvis Toner er det ub.ØnhØrlige Signal til, at Stuens 
130 Mand springer ud. Hvor fØr kun lØd Søvnens 
fredelige Symfoni ud.sat for mange Snorkeinstrumen
ter, høres efter Hornet en forvirret Larm. Og igennem 
alt skærer sælsomme· og uforstaaelige Kommando
raab. Hvem er i Stand til at forstaa en &lve som 
denne: >>Rejse, rejse ud af Køjerne. Ned paa Dørken«. 
Farvel, Rundstykker med tykt Smør, Farvel mit Mor
gensnueris fabte Paradis. 

Og saa er man blevet et Nummer! Med Uniformen paa og det 
»civile« Kluns i NæYerne forlades Munderingsdepotet, 

JEG tror, at det er H. C. Andersen, der siger, at 
»først skal man gaa saa gruelig meget ondt igennem, 
fØr det kan hlivP gorlt r.1Jt sammPn«. Og der er nok 
ogsaa noget, der hedder »gennem Vanskeligheder til 
Stjernerne«. Men den fØrste Morgen havde jeg vel 
nok mest af alt Lyst til at citere »hvor LlØlger ::;ig min 
Stjerne<<, for Vanskeligheder kunde vi allesammen faa 
Øje paa, men Stjernerne var forsvundet i Taagerne 
fra Sovesalens Kakkelovn. Barakvagten, der skal pas
se Uhyret, stod efter Flaadens glorværdige Traditioner 
i Røg og Damp. 

Efter fØrste Dagens Prøvelser gik vi med mat Re
sigtnation i Gang med Livet, og en og anden mente 
vel nok, at det var til at bære. Syge blev imidlertid 
alle ud af Øjnene, da fØrste Punkt paa. Dagsordenen 
blev præsenteret. Det var et mindre Kursus i Straffe
ret, doceret af en SØlØjtnant. Han har to Guldstriber 
paa sin Uniform, og saa vidt jeg har kunnet efter
forske, er det noget af det hØjeste, en dØdelig kan 
naa til her i Verden! 

Og hvad maatte vore kuede Sjæle ikke tilegne sig 
af Rædsler. Vi gik Skalaen igennem fra de mindste 
Straffe opefter. Da vi havde naaet streng Arrest, var 

157 



······················-····-,,,.•.•·····,-....... ~.,----~-

Saa snart der er faldet lidt Ro over Gemytterne, farer man i 
Blækhuset: Det første Brev til dem derhjemme •.. 

vi alle sikre paa, at vi havde handlet utilgiveligt 
sløset ved ikke at tale med Præst og Sagfører og 
Arvinger, fØr vi begav os til Flaaden. Med skælvende 
Øjenlaag indstillede vi os paa at hØre om den »ni
halede Kat«, »KØlhaling« - og »Raanokken«. Vi blev 
blØde i Knæene og tænkte paa vor Ungdom. 

* 
VI undgik at hØre om Raanokken. Men tro ikke, at 
vi derfor slap for yderligere Rædsler, at Rædslernes 
Kulmination var naaet. Ha. Jeg udstøder i dette Øje
blik en glædesløs Latter og betragter et Brandsaar, 
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EP Ltvef besvæ;,/igf 
g;,aal e//e,n /l'isfJ 

Ryq THOMASEN Shaq 
oq bliv Optimist. 

jeg har erhvervet mig i Kabyssen. For at tale lige 
ud - Sproget ejer alligevel ikke Gloser, der helt 
dækker, hvad jeg har været i Gang med - jeg har 
haft Vagt i denne Kabys, hvor Bjerge af uskrællede 
Kartofler betragter os med Tusinder af Øjne, der 
syntes at bebrejde Hænderne deres Langsomhed tavst, 
medens en Konstabel - en meget stor Mand - hØr
ligt gør opmærksom paa samme Langsomhed. Denne 
Kabys, hvor Skærsildens Luer flammer under uhyre 
Gryder, hvor Kærnemælken bobler, og hvor RØd
spætter i Hundredvis krummer sig ærbØdigt paa store 
Pander for os »sømænd«, der snart skal beherske 
deres Element - i Baade paa Arresøen. 

* 

DET var mine første to Dage. I Horisonten lyser andre 
lignende Tillokkelser. Kommer jeg ikke ud af dette 
som et Mandfolk, kan jeg lige saa godt bestille Plads 
paa VallØ aoelige ,Tomfruk]oster straks. 

Kære Far og Mor. »Jeg vil prØve at smile saa godt 
jeg kan,« som skrevet staar i den afdØde Brigadesang. 
Vi har faaet Ordren »Deling marrrch«. Nu marcherer 
vi. 

Kærlig Hilsen 
3193. 

P.S. Hvorfor har du ikke lært mig at stoppe Strøm
per, Mor? 

FEL. 



Uden de tyske Lossepladser havde det været umuligt-! 
Filmgengivelsen i Brigade-Biograferne bliver nu fuldt 
saa fin som i en god dansk Biograf. 

UDEN de enorme tyske Lossepladser, der rummer 
alt fra lasede Bibler til massakrerede Flyvema

skiner, havde det været umuligt at indrette de to før
ste danske Biografer ved Brigaden i Tyskland. Man 
kunde selvsagt ikke gaa i Butikkerne, naar man 
manglede Materiale, men det varede ikke længe, inden 
man opdagede, at der paa Lossepladserne fandtes ad
skillige Ting, der kunde benyttes. 

Folk og Værns Filmfolk var med Forkommando
ets første Kolonne i Tyskland, da den d. 6. Juni naa
ede Brigadeomraadet. Den første Filmforestilling 
kunde finde Sted allerede den 12. Juni, Det var »De 
rØde Enge«, der blev rullet, og man maatte for at 
give Tonesmalfilmsapparatet den rette HØjde anbrin
ge det paa 20-25 Mursten. Men det er jo et Materiale, 
der er ret tilgængeligt mellem de tyske Ruinhobe. 

Naturligvis var Forholdene meget primitive. Nu har 
Brigaden 5 Biografer, idet man for to af Garnisoner
nes Vedkommende laaner et Par tyske Biografer. 

I den første Tid var Filmen den eneste Underhold
ning, man kunde byde Soldaterne. Om Dagen var de 
første Brigadere travlt beskæftiget med at gøre Ba
rakkerne i Stand, men om Aftenen havde de faktisk 
intet andet at tage sig til end at se Film. Man startede 
med 4 Tonesmalfilmapparater, men nu har man des
uden 4 transportable Bredfilmapparater. Materialerne 
var ikke alle lige gode, men efterhaanden fik man 
dem flikket sammen, saa de blev brugbare. Filmen 
er for!ængst blevet et naturligt og selvfølgeligt Led 
i Brigadens Underholdning. Det ser man ogsaa af at 
Dagsbefalingerne ofte omhandler Forhold, der dr~jer 
sig om Biograferne. Soldaterne er ovenud tilfredse 
med at have deres egne Biografer. Det er dejligt let 
for dem. De behøver ikke at skifte TØj for at gaa i 
Biografen, men kan gaa, som de er, naar de om Afte
nen er vendt hjem fra Dagens Gerning. 

Brigadens Biografer forbedres stadig. Biografernes 
»Inspektører<< betragter det som en Sport at finde 
nye Forbedringer og har stort Held med deres Be
stræbelser. Det er Konkurrence i Foretagendet og det 
har givet gode Resultater. Det er lykkedes at skaffe 
Fortæppe, at faa en Pladespiller, der leverer Ind
gangsmusik, og det er ogsaa lykkedes at faa skaffet 
en Del gode Stole. Den ene Biograf har Himmelloft 
me~ Stjerner, som . skaber indirekte Belysning. Der 
udvises megen Opfmdsomhed med de smaa Midler, 
der raades over. Man maa dog endnu benytte Lagner 
som Lærred - men de er udmærkede til det Brug. 

I de danske Biografer er der Plads til 288 og 320 
Tilskuere, men den ene Biograf er netop under Ud
videlse, saa den snart kan rumme 500. 

Biografen i Brigadens Hovedkvarter. Det lille Skur til højre 
indeholder en Benzinmotor, der skaffer Elektricitet, naar Byens 

Elektricitetsværk svigter. 

Brigadebiograferne har haft flere Danmarkspremi
erer, og der er dannet et helt Forsendelsessystem mel
!e~ de fire Biografer. Billetprisen er 50 Øre. Der er 
1 d15se ~age ko~m~t et Par smaa Film fra Folk og 
Værns F1lmsek~1o_n 1 Tyskland. Det er Reportagefilm 
om meget reahstISke Øvelser, som Brigadererne har 
været ude for i en stor engelsk Træningslejr. 

~an er netop i denne Tid i Gang med at installere 
splmternye Kinomaskiner i hver Garnison. Hoved
kvarterE:ts Biog_raf er . allerede fuld færdig, og en 
bedre F1lmgeng1velse fmdes ikke i nogen dansk Bio-
graf. be-. 

Chefen for »Folk og Værn«s Filmtjeneste, Jørgen Bagger (til 
højre), og Lederen af Filmsektionen i Tyskland, Eri1c Witte~ 

fotograferet i Tyskland. 
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Besøg paa Marinestationen i Søn
derborg og i K-Kutter med 
værnepligtig "Chef" 

Marinen paa Vagt 
ved den vaade Grænse 
i Flensborg Fjord 

Sønderborg haaber paa Oprettelsen af Marineofficersskole paa Als 

Midt ned gennem Flensborg Fjord gaar Danmarks 
Sydgrænse, indtil den gaar i Land ved Flensborg. 
En rØd-hvid MærkebØje hist og her fortæller, at her 
holder Danmark op, og her begynder Tyskland. Der 
er smukt dernede ved denne vaade Grænse. Ved Fjor
dens Munding staar DybbØl Mølle paa Vagt med 

Front mod Broager Land, - en levende Vagtpost 
ved Siden af de tavse Skanser. 

Men det er ikke bar Idyl, ikke bar Historie om det 
forbigangne, som Flensborg Fjord og dens Omgivelser 
i Dag taler om. Der er stadig noget at staa paa Vagt 
for, stadig noget at passe paa. Det er ikke kun de evigt 
urolige Bølger, der er paa Vej over den vaade Græn
se. Der er andre Dønninger at tage Hensyn til, Døn
ningerne fra Verdensbranden, og de præger endnu 
Forholdene ved Grænsen i Flensborg Fjord. 

Konstant Overblik over hele Flensborg Fjord. 

Straks efter Besættelsen blev der etableret en Græn
sebevogtning til S.øs hernede, fortæller Kaptajnløjt
nant H. Worm-Leonhard, Chef for Marinestationen i 
SØnderborg. - I den allerførste Tid, d. v. s. praktisk 
talt fra Dagen efter Kapitulationen, var der civile 
Fiskekuttere klar, lejet af Marinen til Modstandbe
vægelsen og med dennes Folk om Bord, Befalings
mænd og tidligere værnepligtige fra Marinen foruden 
Kutterens Ejer selv, og disse tog sig af Bevogtningen 
til SØs, Samtidig blev der oprettet en Række Kyst
udkigsstationer langs hele Fjordens Nordside. Efter 
2 Maaneders Forløb overtog den officielle Marine 
Bevogtningen. I Øjeblikket eksisterer der, tror jeg 
man kan sige, en meget effektiv og samtidig relativt 
billig Bevogtning af Grænsen i Flensborg Fjord. 

Den er organiseret saaledes, at vi til Stadighed har 
et Antal Marinefartøjer ude paa Patrouillering paa 
Fjorden, som er delt i tre Afsnit. Hvert af Fartøjerne 
har en Aktionslinje at gennemløbe af en saadan Læng
de, at Fartøjet kan komme fra den ene Ende af Linjen 
til den anden i LØbet af smaa tre Kvarter. Endelig 
er Omraaderne lagt saaledes, at Fart.Øjet fra et hvilket 
som helst Punkt af Ruten kan overse hele sit Om
raade. Man har kort sagt Overblik hele Tiden og kan 
gribe ind, saa snart Indgriben er paakrævet. 

Værnepligtig Styrmand 1'1Iogensen faar Øje paa en tysk Fisker~ 
der er paa forbudne Veje, 



Foruden de Fartøjer, som foretager de stadige Sej
ladser, raader Marinestationen over nogle meget hur
tiggaaende Motorbaade, som fra de enkelte Inspek
tionsfartøjer kan tilkaldes pr. Radio. Pr. Radio kan 
Fartøjerne iØvrigt ogsaa tilkalde Assistance saavcl fra 
Marinestationen som fra andre af Patrouille-FartØjer
ne. Alle Fartøjerne er armerede. 

Hvert FartØj, der er paa Tjeneste, har Vagt i et 
Døgn. Efter 24 Timers Sejlads, kommer der nye Far
tØjer til Døgnvagt paa Pladsen. Tørnen er saaledes 
24 i Havn her i Sønderborg og 24 Timer paa Vagt
tjene:::.te. 

Godt Samarbejde med Englænderne. 

Den danske Marine har i dette Bevogtningsarbejde 
et nært Samarbejde med Englænderne, der paa den 
tyske Side af Grænsen foretager Patrouilleringer med 
hurtiggaaende Motorbaade. Hver 14. Dag samles dan
ske og engelske Marinemyndigheder med Repræsen
tanter for blandt andet Politi og Toldvæsen i Aaben
raa og drØftigr de I1robl~m@r, som maatta vmre op
staaet i Forbindelse med Bevogtningen. Disse MØder 
forløber altid i den bedste Forstaaelse, og Samarbej
det er upaaklageligt. 

Til Natsejlads er Fartøjerne udstyret med kraftige 
Projektører, der - hvis FartØjet ligger i Midten af 
et af Omraaderne, næsten er i Stand til at oplyse 
Omraadet helt ud til dets Grænser. Om Natten bruger 
man iØvrigt den Trafik at standse Motorerne og lade 
sig drive ned igennem Omraadet. MotorstØjen kan 
saaledes ikke rØbe Fartøjerne, og denne Usikkerhed 
om Fartøjernes Øjeblikkelige Position har en vigtig 

præventiv Virkning overfor eventuelle illegale Græn
seoverskridere. 

Kun faa OveJrløbere fik Foden paa dansk Jord. 

Vor Opgave hernede er iØvrigt mangesidet, fort
sætter KaptajnlØjtnanten. Dels skal vi selvfølgelig 
forhindre Grænseoverskridelser af uønsket Karakter. 
Dem har vi nu ikke haft mange Eksempler paa. Be
vogtningens Effektivitet er altfor velkendt til, at ret 
mange skulde forsøge med noget saadant. Dels skal 
vi imidlertid ogsaa have Opsigt med den Trafik, der 
til Stadighed er paa Fjorden og for Eksempel for
hindre tyske Fiskere i at sejle ind og drive Fiskeri 
paa dansk Farvand. Det er selvfølgelig heller ikke de 
tyske Fiskere tilladt at sØge Kontakt med Land for 
at handle. 

I det Tidsrum, hvor Marinen har haft Grænsebe
vogtningen paa Flensborg Fjord, er kun ganske faa 
sluppet igennem og har kunnet foretage Landgang 
paa dansk Jord. I September sidste Aar kom fire 
Mani] i r>n G,nmmihnnil i&<'nn<'m, og for kort 'T'irl 
siden lykkedes det en Kajakroer at naa over. Det 
meget lille Antal Oversejlinger, der er lykkedes, turde 
være det bedste Bevis paa Bevogtningens Effektivitet, 
slutter KaptajlØjtnanten. 

Et Skib, hvor »Chefen« er en Værnepligtig. 

Blandt de Fart.øjer, som Marinen har til Raadighed 
for Bevogtningsarbejdet, er ogsaa nogle af de saa

(Fortsættcs Side 161). 

Og snart er den tyske Fisker lige foran Stævnen. 
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Danmarks mest mod~ 
St. cAlmegaardslejren 
paa 13ornholm 

Danmarks mest moderne Militærlejr, St. Almegaardslejren paa Born

hohn, indviedes den 15. Oktober. Det er en hel lille Bar.ak-By, som her 

er rejst i Nærhenden af Rønne, ialt bestaar Lejren af en Snes Barakker, 

grupperende sig om Kostforplejningsbygningen og Varmecentralbyg

ningen, og den kan rumme 1200 Mand. 

Disse 1200 Mand indkvarteres i Barakk 

rettede, at det i den Henseende maa v: 

Almegaardslejren. Hver Barak kan rw 
r:akkerne er bl. a. indrettet Tørrestuer t 
den store Gymnastiksal, hvorfra der er 

endvidere er der et stort og komforta 
Bibliotek og Læseværelser. 

Oberst Wu!ff fra Hærens Bygningstj, 

Lejren til Krigsministeriet, repræsenb 
Thygesen. Derefter overtog GeneraIrna: 
kommandoens Vegne Lejren og overgav 

Chef for Bornholms Værn. 



'llC Militærlejr indviet 
oderne og bekvemt ind_ 

ryd at være Soldat i St. 
Underafdeling, og i Ba

røj_ Midt i Lejren findes 

Ldgang til Sportspladsen, 

~yret Soldaterhjem med 

1erdrog ved en Parade 

Direktør, Oberst T. K. 

V. Mølle1· paa c;;eneral
)berst H. E. Christensen, 

1 FJaget hejses o\.·er den nye 
Lejr, 

2 Og Dannebroges rød-hvide 
Felt tegner sig nu imod den 
klare Oktober-llimmcl over 
Vagten og minder om, at 
her er en d a n s k Militær
lejr. 

3 Saadan ser Lejren ud set 
indefra •.. med »Bassernes« 
Øjne. 

4 Det indre af en Mandskabs
barak. I snorlige Ræk1.er 
hænger Geværerne hen langs 
Væggen, lige til at gribe, 
naar Mandskabet styrter ud 
til Natøvelse: »l{om saa ud 
af Køjerne dCr! Om tre J\H
nutter stilles der i Gaarden 
i fuldt feltmæssig Udrust
ning ••• « 

5 og 6 l\Iands1mbets Samlingsstuer 
er dekoreret med morsomme 
Gengivelser af Bornholms 
Værns Uniformer op igen
nem Tiderne. 

7 Efter at St. Almegaardslej• 
ren officielt \'ar indvit.:t, rn, 
nogle af de Jwjtstaaende Of
ficerer sig en Samtale om 
aktuelle 1Uilit-ær11roblemer. 
Som Nr. 2 fra venstre ses 
Chefen for Generalstaben E. 
C. V. lU ø 11 er, derefter 
J{rigsminist-criets Direktør, 
Oberst Thy g C se Il og 
Bornholms l{ommandant, 
Oberst II. F, C h ri s ten
s en. Yderst til højre Oberst 
"" u 1 f f fra Hærens Byg
ningstjeneste. 



{Forlsal ft'a Side lGl). 

kaldte P- og K-Kuttere. Paa et af disse Fartøjer som 
vi har været om Bord i under en af Vagtsejlad;erne, 
er hele Besætningen, med Undtagelse af en civil Mo
torpasser, Menige. Føreren er en værnepligtig Styr
mand, der til Hjælp har tre andre Menige. 

Det er klart, at der om Bord i et saadant Fartøj 
maa herske en Tone, der er ikke saa lidt forskellig 
fra Tonen i Marinens større Fartøjer. »Chefen« er 
selvfølgelig dus med Mandskabet, men den friere 
Tone faar ikke Arbejdet til at gaa trægere. 

Styrm,mrl Svend Mogensen fra RØnne, der fører 
den K-Kutter, som vi har aflagt Besøg i, fortæller 
da ogsaa, at der ikke• mangler Arbejdsvilje og Dis
ciplin om Bord. Alle er klar over Arbejdets Betydning 
og netop det, at de Menige har faaet Ansvar for Far
tØjet og for Arbejdets UdfØrelse, gør, at de strenger 
sig ekstra an. 

Vi har det selvfølgelig frit om Bord, fortæller Styr
mand Mogensen, men ved en saa opslidende Opgave 
med saa lange Vagter som her, er det næsten ogsaa 
nøtlvendigt. · 

Saalænge vi passer vore Sager, er der ingen, der 
snuser omkring paa Skibet, og jeg tror, at vi vokser 
med Opgaven og Ansvaret. Hvad angaar selve Bevogt
ningstjenesten, tror jeg, at den er meget effektiv. Der 
er vist ikke meget, som kan slippe igennem. Set fra 
en Værnepligtigs Synspunkt er det ogsaa en meget 
interessant Opgave at være med til at }Øse. Skulde 
jeg endelig kritisere noget, maa det være at vore 
Orlovsvilkaar ikke er saa gode, som man kunde øn-· 
ske dem. 

Se, naar andre Værnepligtige faar Orlov, har de 
fri og kan vende tilbage til et Arbejde, der ikke er 
særligt forceret netop paa Grund af Orloven. Men her 
maa den Del af Mandskaberne der ikke har Orlov 
tage uafbrudte Vagter, fordi d~r ikke er Mandskab 
nok. Nu i Juletiden maa de Mandskaber, der ikkP 
har fri, for Eksempel ligge ude Dag og Nat i en hel 
Uge kun afbrudt af meget korte ProvianteringsbesØg 
i Sønderborg. Det er lidt haardt, og det kan vist alle 
blive enige om. 

De tre andre Værnepligtige om Bord, Kaj Jensen 
fra Aalborg, A1·ne Hansen fra Øslby i Horm;hened 
og Ernst Johansen fra Kulhuse, ligeledes i Hornsher
red, og den civile Motorpasser Frode Kaiser fra ÆbeL 
toft er alle enige om, at de har gode Vilkaar - bortset 
fra Orloven altsaa - og at det er en interessant Op
gave, som yderligere bliver tillokkende, for<li de faar 
Lov at gaa i Gang paa egen Haand. Efter deres Me
ning er PrlndppPt mPrl Pn værm~pligtig Chef om Bord 
godt og formaalstjenligt. 

Sønderborg er glad for lVIal'inen. 

Bevogtningstjenesten paa Flensborg Fjord er selv
fØlgelig kun en Del af SØnderborg Marinestations Ar
bejde. Der er utallige andre Ting at tage fat paa, Ikke 
mindst de mange Fund af drivende Ammunition giver 
meget at bestille. Marinen synes at have Venner paa 
Als, og mange af SØnderborgs Borgere gaar i denne 
Tid og haaber paa, at Planerne om en Flytning af 
Søværnets Eksercerskole til H,ørup Hav ved SØnder-
borg snart skal blive en Realitet. FeL 

A/s DANSK S H E LL 
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"Lad os faa Hjemmene 
aabnet for Soldaterne!" 

Marinere paa Landlov 
i en lille By 

2. Minestrygeri lnfi~~ 
"'~ "--~ 

besøger Faaborg 

>>DE driver saa underlig forladt rundt paa Gaden,« 
fortalte et af Faaborgbladene om Marinerne, der i 
September Maaned laa med 2den Minestrygerflotille i 
den lille sydfynske By. 

Om Bord paa deres Skibe har Marinerne al Tid op
taget. Timerne gaar, saadan som Arbejdet kræver 
det, hver Mand gaar ind i Maskineriet som en vel
smurt Del. - Hvordan Tiden skal bruges om Bord, 

To, der har fundet hinanden 
... Laust Bech er aabenbart 

Børneven. 

er intet Problem. Men naar Marinerne gaar i Land, 
for EkGompol i 011 Dy Gom Fa.a.borg ... ? 

De blaa Uniformer præger hurtigt Bybilledet. Folk 
lægger Mærke til dem og de hvidstribede Kraver. 
Borgernes Aftentur lægges om ad Havnen: Hvor er 
det morsomt og oplivende at se Marineskibene i Havn! 
Men bag Idylen kan der ligge et Væld af Spørgsmaal, 
som trænger til at bevares: Er den lille Bys Borgere 
nu ogsaa rigtigt glade for Marinerne, naar de gaar 
i Land? Føler Marinerne sig hjemme og godt behand
let i Land? Kan de faa Tiden til at gaa, og sker det 
paa en sund Maade? 

Vi har med nogle af Marinerne fra »M. E. 83« sludret 
lidt om Problemet »Marinere i Landgangsklunset i en 
lille By«. Ogsaa nogle af Byens Borgere faar Lejlighed 
til at fortælle, hvad de mener om Spy)rgsmaalet. 

Pigesjov og Baldefaldera gaar jeg ikke til ... 
- Jeg savner ikke Venner i Land, og det er gode 

Venner, jeg faar mig. Sindigt og troskyldigt, jævnt og 
ligefremt fortæller Harboøremanden, 9071 Laust Bech 
om, hvordan han faar sin Landlov til at gaa, Mine 
Venner, se - dem møder jeg ved Kirkedøren! Folk, 
man møder der, kan man godt være tjent med at 
besøge, og jeg har ikke manglet Indbydelser. Jeg har 
jo ikke været her længe, men der er allerede mange 
troende Hjem i Byen, hvor jeg har modtaget Gæstfri
hed. Og et andet Hjem, jeg har Adgang til, som alle 
har det, er Kirken. Det er saa skØnt at kunne komme 
der! Præsten? Ja, han kunde saamæn_d være baade 
slettere og bedre. 

Se, Pigesjov og Balfaldera gaar jeg ikke til. Jeg 
har en Pige hjemme, og forresten forbyder min Tro 
og Opdragelse mig at gaa til saadan noget. Jeg er 
glad for Kirken, KFUM og K og mine troende Venner, 
Jeg har sagt til mine Kammerater, at de ikke faar 
saa meget ud af deres Fritid, som jeg. Jeg tror, at 
de efterhaanden indser, at jeg har Ret. Gid de vilde! 

Ordet »Hj,em« har den bedste Klang. 

Matros-Math 102, Erik Mathiesen, København, har 
været i TrØjen siden 1942. - Jeg har prøvet lidt af 
hvert efterhaanden, beretter han og betragter sin 
fine gule Vinkel paa Ærmet med nogen Selvfølelse. 

165 



P1·eben Sehested: 
»Torvet hnr toppede Bronten 

som hjemme . .-.: 

Erik 21fathiesen: 
»J' eg har da altid kunnet 

faa en Øl!« 

- Jeg synes, at man har det helt godt i saadan 
en By som Faaborg. Paa Restauranterne har jeg 
mØdt almindelig Venlighed - jeg har da altid kunnet 
faa en Øl! Og Folk er vist gennemgaaende glade for 
os. Forleden Dag sendte FarsvarsbrØdrene en hel Kas
se Øl og 50 Cerutter ned til Vagtskibet - det var da 
pænt, ikke? Men, der er een Ting, som jeg og mange 
med mig savner: Kontakten med Byens Borgere i 
deres egne Hjem. Det er Ordet »Hjem«, der har den 
bedste Klang for de allerfleste af os, og intet kan jo 
erstatte det. Og hvis fremmede Hjem blev lukket op, 
saa vilde vi da faa det lidt mere hyggeligt end paa 
Restauranter og i Biografer ... 

Faaborg bedre end København. 

Naar man selv er fra en lille By, saa befinder man 
sig bedre for Eksempel her i Faaborg end i Køben
havn. Folk er saa dejligt usnobbede, saa ligetil at 
snakke med. Ganske vist er der jo ikke mange For
lystelser, saadan som København kan byde paa, men 
helt saa ensom som i København faar man nu aldrig 
Følelsen af at være. Selv om man ikke kommer i 
direkte Kontakt med Befolkningen, saa er der en egen 
Hygge ved en lille By som denne for Eksempel. Hu
sene er lave som hjemme, der er Fiskere i Havnen, 
som man kan tale med som hjemme, og Torvet har 
toppede Brosten som hjemme. Jeg fØler mig godt 
tilpas her og har ikke noget at klage over. - Naa, 
nu gaar jeg i Biografen, siger 3077, Preben Sehested 
fna Vejle. 
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En, der keder sig, og· en, der føler sig tilsidesat. 
Som KØbenhavner keder jeg mig ad H ... til, med

deler 3306, Jørgen Wolff. Hvad er der for os at gøre 
i saadan en lille By. Ingen Forlystelser, ingen Butiker, 
ingen Venner, Familie eller Bekendte, og naar saa 
dertil kommer, at man ingen Penge har, er det saa 
underligt, at Humøret er sløjt? Pigerne her inter
esserer mig ikke, jeg er forlovet hjemme, saa den 
Fornøjelse har man ikke engang. 

- Hvad med Kirke og Biblioteker, for Eksempel? 
- De interesserer mig ikke en DØjt. Nej, kort sagt: 

Jeg savner KØbenhavn, det er det eneste Sted, der 
er værd at være. 

- Hvorfor er de private Hjem lukket for os, spørM 
ger 3093, Leif Hansen, Aarhus, med virkelig Bekla
gelse i Stemmen. Det vilde være saa dejligt, om man 
virkeligt mærkede, at selv om man er Soldat, er man 
ogsaa et Menneske. Det er ligegyldigt, hvor man fær
des: man fØler sig tilsidesat! Er det da en Skam, at 
gøre sin Pligt, at være dansk Soldat? Vi ofrer jo dog 
et helt Aar af vor Ungdom og skulde saa til Gengæld 
ikke behandles, som om vi tilhørte den tyske Krigs
marine. Det er ligegyldigt, om det er paa Restauranter~ 
hvor vi faar sidst og daarligst, eller det er i Togene, 
hvor vor Militærbillet, som jo dog skulde være en 
Del af Statens sparsomme Løn til os, synes at skulle 
tillade allehaande Uforskammetheder - alle Vegne 
bliver en dansk Soldat daarligt behandlet. Her i Faa
borg er vi imidlertid blevet godt modtaget af baade 
ForsvarsbrØdrene og Marineforeningen. Jeg har da 
set nok til Marineforeningen her i Byen til selv at 

Leif Hansen: 
))Hvorfor er de private 

Hjem lukket for os?« 

J orgen W olff: 
»Pigerne her interesserer 

mig ikke ... « 



ville være Medlem af en, naar jeg bliver hjemsendt! 
Mest af alt savner jeg imidlertid, at Hjemmene 
lukkes op for os. Det vilde være dejligt, og mon det 
ikke bliver Fremtidens Løsen, naar Marinerne gaar i 
Havn? 

Det er vor egen Skyld ... 
- Marinere er afholdte, fortæller 3554 Chr. Hansen 

fra Langeland. Men er det saa underligt? Pigerne kan 
lide os, Chr. Hansen smiler beskedent. Og her i de 
smaa Byer har de pæne Piger ikke noget imod en 
Svingom med os. Saadan er det jo ikke i København. 

Jeg er sømand, og jeg kender den ensomme FØlelse, 
en sømand har, naar han gaar i Havn. En Trøst har 
man dog i sømandshjemmene, men det er alligevel 
ikke som at blive indbudt til et privat Hjem. 

3510, Evald Christiansen fra LæssØ, der er Englands
fisker, fØler sig ogsaa skudt til Side, naar han er i 
Uniform. - Det er en Skam, siger han, for man 
kunde ellers have en dejlig Tid som Soldat. Men 
Tilsidesættelsen virker meget forstemmende. ,fog har 
været paa Besøg paa flere af Byens Hoteller, og me
dens jeg ikke kunde faa Øl, har Civilister lige ved 
siden af mig godt kunnet faa det. Det er kun et lille 
Eksempel paa, hvorledes vi enten direkte sættes til 
Side eller idet mindste betragtes med lidet venlige 
Øie. 

Men jeg tror nu, at det for en stor Del skyldes 
os selv! Der er noget om, at naar en ung Mand kom
mer i Uniform, tror han ofte, at han kan opfØre sig, 
som han vil og glemme alt, hvad der hedder god Tone. 
I Uniform tillader mange sig noget, som de aldrig 

Evald Clwistianscn: 
· Lad os opføre os noget 

bedre ... « 

0hr. Hansen. 
»Pigerne kan bedst lide os.« 

Politibetjent Andersen: 
»Vi blev glædeligt over

rasket ... « 

Frk. Anne Grete Slcov: 
»Flaadcbcsogct har været 

en stor Oplevelse!« 

vilde drømme om, hvis de var i deres eget TØj. Saa
længe det er saadan, kan man vist ikke med Rette 
kritisere, at vi ikke alle Steder bliver godt modtaget. 
Nej, jeg tror, at en stor Del af Grunden til det ikke 
altid lige gode Forhold mellem Befolkningen og Sol
daterne ma søges hos os selv. Lad os opfØre os noget 
bedre, saa bliver Forholdet ogsaa bedre! 

Saadan fortæller altsaa et tilfældigt Udpluk af 
»Basserne« om deres Erfaringer for, hvorledes Land
gangen i en lille By og i al Almindelighed forløber. 
Der er baade Glæde over Forholdene og Utilfredshed, 
der er Kritik, og der er Selvkritik. Men fælles for 
flere er Trangen til, at Hjemmene rundt om aabnes 
for de af Landets Sønner, der aftjener deres Værne
pligt borte fra Hjemegnen. 

Som Afslutning paa min lille Rundspørge har jeg 
henvendt mig til nogle af Byens Borgere for at hØre, 
hvordan der fra den anden Side ses paa Marinerne, 
naar de gaar i Land. 

Husk Barberingen! 
En af Faaborgs meget charmerende unge Damer, 

Jou..rnalist Frk. Anne Grete Skov, fortæller mig i et 
Interview, at en Mariner udmærket godt kan naa at 
gØre Indtryk selv paa et kort Besøg! 

- De virker flinke og kultiverede, de unge Men
nesker, og hvis de blot husker at barbere sig ordent
ligt, tilføjer hun spØgende, skulde de have gode Chan
cer for at gøre Lykke. Jeg synes personligt, at Flaade
besØget har været en stor Oplevelse. Man siger jo, 
at det er fØrste Gang i 8 Aar, Faaborg har haft Ma-
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Postbud Olaitsen: Pastor Slcaarup: Købmand Isalcscn: 
»Marinerne var populære alle

rede ved deres Ankomst.« 
»De liver op i Bybilledet ..• »De unge Mennesker maa lære 

at staa paa egne Ben.« 

rinebesØg - jeg vil ikke haabe, at det varer andre 
8 Aar fØr det gentages. Det giver Liv i Byens Gader, 
nnur Marinerne cnnr i L:md. Hvem ved. MaaskP h:u 
mere end een lille Faaborg-Pige tabt sit Hjerte til 
en Mariner ... 

Politiet er tilfreds. 
Vi havde ærligt talt ventet os nogle Vanskeligheder, 

naar saa forholdsvis mange Marinere gik i Land i vor 
lille By, siger Politibetjent A. J. Andersen, Faaborg. 
Men jeg maa sige, at vi blev glædeligt overraskede. 
Der har saa at sige ikke været Grund til at skride 
ind nogen Steder. Herregud, der har været nogle 
enkelte, men hvis en havde faaet en Taar over TØr-

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING 
Ældst - Størst - Statsgaranteret 

Havnegade 23 . Københ.wn K . Central 608 

Indreg. Varemærke 

Ny Udgave. 

Lærebog i Terrainsport 
med 4 Generalstabskort 

Udgivet af Ktigsminiscerier. 

Pris 4,00 Kr. 

N. Ola,f Møller 
Frederiksborggade 26 
Telefon Central 456 (fire - lem - seks) 
(6 Ledninger) 
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sten, saa var hans Kammerater altid villige til at faa 
ham tilfældigt bragt af Vejen. Paa Gaderne har der
VIJ'ret Ro og Ordim, saa fra Politiets Side kan jeg 
ikke sige andet end, at Besøget er forløbet til den 
største Tilfredshed. 

Postbud Edvard Clausen, Faaborg, er ogsaa godt 
tilfreds med Marinebesøget. Jeg tror, at Byen er glad 
for Marinerne, siger han. De liver op i Bybilledet, 
og jeg tilgiver dem gerne, at deres blaa Uniformer 
tager lidt af Glansen af min røde. Gad vist om jeg 
ikke, naar Skibene er sejlet, kommer til at bringe 
et og andet lille Brev ud til Byens unge Damer fra 
de bortdragne Marinere ... 

ALLE ARTER AF 
MILITÆR EFFEKTER 
Huer - Knapper - Lædertøj etc. 

t/4~' 
Guldtrækkeriet 

Roskilde Dagblad 
Byens og Egnens Blad 

Telefon 600 og 601 

A/s MONTANA 
Mønurgaarden. Møntergade 19 . Tdf. 9246(8 Ledninger) 



Har KFUM svigtet sin Opgave? 

Under et Besøg hos Faaborgs Sognepræst, Pasto1· 
Johs. Ska-arup, bringer jeg Ønsket om de aabne Hjem 
paa Bane, idet jeg spørger, om det maaske ikke var 
en Opgave for Kirken at formidle en saadan Forbin
delse mellem Hjem og Soldater. Pastor Skaarup kan 
ikke gaa ind for Ideen. - Hvad skal man beskæftige 
en Mariner med en Aften igennem i et Hjem, hvor 
der for Eksempel er to gamle Mennesker'? 

I min Tid var vi ogsaa godt tilfreds med KFUM
hjemmene, og hvad de bØd paa. Det vilde aldrig have 
~aldet os ind, at forlange, at private Hjem skulde 
aabne deres Døre for os. De unge Mennesker maa 
virkelig lære at staa paa egne Ben, og saa skulde de 
hjemmefra have faaet en saadan Ballast at de havde 
noget at staa imod med over for de Fristelser de 
maatte mØde i Land. ' 

En anden Ting er, at KFUM maaske skulde arran
gere et MØde mellem Byens Unge og Soldaterne. 
Derigennem kunde der saa ske en Udveksling, idet 
Soldaterne af de unge blev inviteret hjem. I Virke
ligheden syntes jeg, at det er den helt rigtige Maade 
at gribe Sagen an paa. KFUM maa her have Friskhed 
til at udvide sine Rammer, saadan at de unge Sol
dater kan finde derhen lige som i min Tid. Kan 
KFUM ikke finde frem til et saadant Arbejde synes 
jeg, man med Rette kan bebrejde Foreningen 'det O" 

• b 
S}ge, at den har svigtet sin Opgave! 

Tanken om at aabne Hjem tages op til Overvejelse. 

Formanden for de samvirkende Soldaterforeninger 

Hvor Tilfældet ~ 
~ 

raader, er der ingen Sikkerhea 
Det er ikke tilfældigt, om en original 
Ford Reservedel passer eller ej. Den 
skal passe, og det gør den, for den 
er kontrolleret ved Hjælp af Johans, 
sons verdensberømte Maaleklodser, 
der maaler indtil een Milliontedel 
af en Tomme. Dette giver Sikkerhed. <O 

PRÆCISION 
OG KVALITET 

FORD MOTOR COMPANYA/s KØBENHAVN SV 

i Faaborg, KØbmand Niels Isaksen, har været glad fo1 
Marinebesøget. 

- Byen har under Besøget trukket meget paa Ma. 
rinernes Hjælpsomhed. Ved en F.agenes Fest, som vi 
har haft, stillede saavel Chefen, Orlogskaptajn Va
l~tiner, som Mandskabet sig meget velvilligt, og ikke 
mmdst ved Flaadens Hjælp fik Festen et saa godt 
Forløb. I Havnen laa Minestrygerne med alle Flag 
oppe og lod deres Projektører spille hen over Havne
omraadet, og Marinerne foretog Dystløb og Kapronin
ger i Havnen. Ogsaa ved flere forskellige Sportskampe 
var der Marinere repræsenteret, og de tog saamænd 
nogle Præmier hjem. Der var flere Tusind Mennesker 
tilstede ved den Fest, og Marinen fik mange Lovord 
for sin Indsats. Ved et efterfølgende Bal var der og
saa den bedste Stemning tilstede. 

Marinerne var meget populære allerede ved deres 
Ankomst, og jeg tør nok sige, at de efterlader de 
bedste Minder, naar de drager bort. 

Hvad angaar Spørgsmaalet om at aabne Hjemmene 
for Soldaterne, finder jeg Tanken meget smult, og jeg 
tror, at det er noget i den Retning, vi skal have frem! 
Jeg vil forebringe det i det første Møde vi har i 
De s~virkende Saldaterforeninger her i B;en, og jeg 
kan ikke tro andet, end at Tanken kan fØres ud i 
Livet med gensigigt Udbytte. Maaske kunde vi paa 
denne Maade faa udryddet de Rester af Mangel paa 
Forstaaelse for Soldaterne og for Værnene, som endnu 
sidder nogle i Blodet, og samtidig hjælpe de unge 
Mennesker, som gør deres Pligt over for Samfundet. 
Meget vilde være naaet, hvis vi kom saa langt. 

Jørgen Felbo. 

Som Kunde i Handelsbanken 

nyder De Fordel af vore sag

kyndige og erfarne Raad i 
ethvert Bankanliggende 

HANDELS BANKEN 
Afdelinger og Kontorer over 

hele Danmark 
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I Maanedens 
Løb 
(jlimt fra Hær og Flaade 

(2) I Midten af September var Eleverne 
fm den for Hror og Flan.de fælles elemen
tære Flyveskole i Avnø paa en Flyvetur 
Danmark rundt. Her ses Luftfartøjerne 
paa Linie paa Værløse Flyveplads før Tu
rens afsluttende Etape, en Formations
flyvning over København. 

(4) Livgardens Chef, Oberst Ilrnlm, ud
delte den 29. September ved en Parade 
paa Uosenborg Eksercerplads Hæderstegn 
og 1\leda:ller til de Befalingsmænd og me
nige, som holdt Vagt paa Amalienborg den 
Nat, l{ong Christian døde. 

(5) Kong Frederik tog den 22. Oktober 
Afsked med lUands]mbct af 3. Livgarde
bataillon. Det skete ved en Parade paa 
Rosenborg. 

(1) Pau. Ringsted Kaserne udbrød den 
14. September en Brand, som lagde flere 
af Itasernebygningerne øde, Der giJc Ryg
ter om, at Branden muligvis skyldtes en 
Hævnakt fra nazistisk Side, men Teorien 
har dog ildte Hold i Virkeligheden, selv 
om man vistnok kan regne med, at Ilden 
opstod ved Ildspaasættelse. 

(3) Under Sjællandske Divisions Efter
aarsmanøvrer skete der den 24. September 
en grim Ulykke, idet en Ca-rrfor under 
Kørsel over en Bro gennembrød dennes 
Gelænder og styrtede de fem Meter ned 
i den næsten tørlagte Aa. Ved Ulylcken 
dræbtes en menig medens en Kornet og 
en anden menig sa.aredes alvorligt. 



(6) Den 27. September besøgte 
RAF-Coast Command den danslce 
lUarine med en Sunderland-1\Iasld
ne, der ber ses fortøjet i Bøje i 
l{øbenhavns Yderhiwn. 

(7) Et stort Antal af l\Iarinens 
Personel var paa Valgdagen i Ok
tober stationeret udenfor Hjøm
stcdskommunerne. De maatte stem
me pr. Brev, og som Billedet an
tyder kunde denne Handling aaben
bart volde en Del Spekulationer 
om, hvor Rrydset burde sættes. 

(8) 31. Oktober tog den hidtidige 
Chef for l\Iinestrygningstjenesten, 
Kommandør E. l\l. Dahl, Afslced 
med sit l\landskab ved en Parade 
i Spanteloftsbygningen paa Hol
men. l{ommandøren skal nu over
gaa til anden Tjeneste. 

(9) Samme Dag blev to nye Faner 
indviet i Søofficersskolen - \'Cd en 
Parade i Aulaen. Paa Billedet ses 
fra venstre Rommandør lpscn som 
Repræsentant for l\Iarineforen:n
gen, der hr;r skænket Fanerne, og 
Viceadmiral Vedcl, som paa Kon
gens Vegne slaar et Søm i den ene 
Fane, 

(10) En af de l\lot-ortorpedobaade, 
der nyligt er anskaffet til l\Iarincn. 
Den forste af l\Iotortorpcdobaadene 
lmr hejst Iiommando i November 
l\Iaaned. 



FABRIKATION-IMPORT-SALG 
REPARATION - AUTOMOBILER 

RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN ~ 
KØBENHAVN 

Benyt 

RANDERS 

PBIV A.TBA.JWKE:N 

ti I a Ile Deres 

B A..N K FOB BET N INGE B 

Autoriseret - Forhandler 

AUTOMOBILER 

Salg og Service 

Finsensvej 50 Central 2 604 
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BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

Vedtægter udleveres i Ho'lJedkontor og Filialer 

Gr1I11dlagt I 73J 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 
PILESTRÆDE 32 • KØBENHAVN K 

CENTRAL 3 3 71 

BOGTRYK • DYBTRYK • CliICIIEER 

NAKSKOV 
SKIBSVÆRFT 

DANMARK 
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Militærlandskampen Frankrig-Danmark. 
I Ifobenhavns Idrætspark spilledes den 25. Oktober Militærlands
kampen Frankrig-Danmark. Før Kampen bød General G ø r t z de 
to Holds Spillere Velkommen, og Fransltmændene onirrakte det dan
ske }fold en Vimpel i franslm Farver, som en af Reserverne her 
beundrer_ Gennem hele J{ampen fulgte den franske Holdkaptajn 
T e i s si e ivrigt med i Begh•enhederne ude paa Banen. Et Øjeblik, 
hvor hans Opmærksomhed for en Gangs Skyld var andetsteds, fore
vigede Fotografen ham, nemlig mens han sammen med Kaptajn
løjtnant J ø r g e n s e n fra Generalkommandoen diskuterer Be
givenhedernes Gang. Kaptajnløjtnanten er Medlem af Komiteen, 
der udtager <let militære Landshold. Under det meste af l{ampen 
herskede der ligefrem Landshampstemning paa Tilslrnerpladserne, 
og Radioens populære Speaker, Redaktør Gunn 11 r Nu - Han -
s en bidrog hertil ,·ed sin Tilstedeværelse med Mikrofonen, Bil
ledet fra. selve Rampen viser en Situation foran det franske Maal, 
hvor en Franslrn1and stopper et af Danskernes hyppige Angreb. 
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Jeg 
ku' tænke mig 

/ . 

- at der paa alle Hærens Kaser
ner og Lejre m.v. blev instal
leret 1-2 Telefonboxe, hvorfra 
de indkaldte havde Lejlighed 
til at telefonere. 

- at Telefonboxene var lydisole
rede. 

- at der ikke var Mulighed for at 
»gøre Notater« paa Væggene 
(dette kunde undgaas ved f. 
"Fiks. ,it opsætte tykke Glas
plader). 

- at der blev Automattelefon til 
5-Ører. 

- at det blev til Virkelighed Iige 
saa snart Forholdene tillader 
det; thi det vilde afhjælpe et 
stort Savn de Steder, hvor de 
Værnepligtige maa forlade Ka
sernen for i »Fred og Ro« at faa 
Lejlighed til at benytte en Te
lefon. 

For Fuldstændighedens Skyld 
skal det anfØres, at der er absolut 
ingen Tvivl om, at Boxen nok skal 
kunne »svare sig«. 

»R.M.« 

Tak for Indlægget! De slaar til 
Lyd for noget, som mange indkald
te savner, og de 15 Kr. kommer 
med Posten. - Iøvrigt modtager 
Redaktionen stadig med Glæde 
Indlæg til »Jeg ku' tænke mig«
Rubrikken. 

Dams Hotel 

Rønne 

Mejeriet Godthaab 
Rønne 

Smør, Mælk og Flpde 
Leverandør tii off. Institutioner 

»ERIK« 
Gunnar Vest 

Ll. Torv - Rønne - Tlf. 981 
Blomster, Fl'llgt og Grøntsager 
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VÆRNENES DEMOKRATISERING 
Vi bringer endnu et Par Indlæg 

til Enqueten om Værnenes Demo
kratisering. Hvert Indlæg, der of
f entiiggø1·es, lw1wre1·es med 10 K1·., 
men Redaktionen modtager fore
løbig ikke flere Indlæg om dette 
Emne, da der er indkommet et 
ove1·vældende Antal Meningsyt
ringer. 

Find andre Ord for Begrebet! 
FØr man kan tage Stilling til 

SpØrgsmaalet, om Hæren er blevet 
demokratiseret, maa man fØrst 
søge at klarlægge, hvad Ordet De
mokrati betyder. Skal det siges po
pulært, betyder det »at snakke sig 
til Rette om Tingene<<, d. v. s. at 
en Opposition r. Eks. mod Love og 
Forordninger eller, indenfor Hæ
ren, mod givne Ordrer kan faa 
Lejlighed til at fremføre sine 
Synspunkter og eventuelt bevirke 
Ændringer i de trufne Bestemmel
ser. 

Forstaar man ved Demokratise
ring ovenstaaende, kan man van
skeligt sige, at Hæren er blevet 
demokratiseret. De Ordrer, der 
kommer fra Ledelsens Side skal 
fØlges uden Parlamenteren. ' Gen
nem mit Arbejde har jeg rig Lej
lighed til at tale med Soldater, og 
ofte hØrer man, at Hærens Forord
ninger er »helt Hul i Hovedet«, og 
hvad værre er, Soldaterne forstaar 
ikke altid Formaalet med de Or
drer, de faar, dette gælder særligt 
Ordre givet i Marken. 

Pladsbegrænsningen tillader ik
ke en længere Uddybning af det 
interessante SpØrgsmaal, men skal 
man tage Stilling til Problemet, 

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

Ankers Bageri 

Byens bedste BrØd og Kager 

Tlf. Rønne 264 

Knud W. Jensen 
Aut. Gas- og Vandmester 

Bagerpladsen 11- Rønne 
Telf. 67 

maa man sige, at den danske Hær 
gennem IndfØrelsen af Tillids
mandssystemet har nærmet sig en 
Demokratisering. Gennem de af 
Soldaterne valgte Tillidsmænd 
har Soldaterne Lejlighed til at 
fremføre deres Klager, og de har 
derved et værdifuldt Middel til 
selv at være med til at udjævne 
eventuelle Urimeligheder indenfor 
Hæren. Tillidsmandssystemet er 
det vægtigste og iØvrigt eneste 
Skridt, man kan naa i Retning af 
det, man populært kalder Demo
kratisering af Hæren, altsaa ~ 
den danske Hær er blevet saa de
mokratiseret, som den vel kan 
blive det. 

Noget ganske andet er, at Ord
betegnelsen Demokrati i Forbin
delse med Hæren er forkert. En 
Hærs Sukces i Krig er betinget af 
jernhaard Disciplin - ubetinget 
Tillid til Ledelsen - altsaa Dik
tatur. Har man talt med nogle af 
Soldaterne, der under Montgome
rey kæmpede i Afrika forstaar 
man en af Aarsagerne til Englæn
dernes Sejre - en Disciplin, der 
var om muligt endnu haardere end 
Tyskernes. I Krigstid - og det er 
jo her, at Hæren skal vise sin Ek
sistensberettigelse i Fredstid -
kan der ikke være Tale om nogen
somhelst Form for Demokrati -
kun Ledelsens Diktatur er beret
tiget, og da Soldaterne i Fredstid 
trænes med Krig for Øje, er det 
forkert at tale om Demokrati i en 
Hær. Find et mere rammende Ud
tryk for ))Hærens Demokratise-
ring«. Erik Erngaard. 

Viborg. 

De bornl1olmske Arbejderes 

Bageri 
Rønne - Telefon 683 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms fØ1·ende Teater 

PETREA 

St. Torv - Rønne - Tlf. 93 



Et Befalingsmandskorps i een 
Gruppe. 

Begrebet »Demokrati i Hæren« 
kan forstaas ud fra ligesaa mange 
forskellige Opfattelser som Begre_ 
bet »DemokraLi« i alle andre For
hold. Men ved Begrebet »Demo
krati i Hæren« maa vel først og 
fremmest forstaas en °Hær, der er 
beregnet til Sikring af Landets 
Selvstændighed og til Værn mod 
fremmed Indflydelse uden politisk 
Tendens, i Modsætning til Hæren 
i en Diktaturstat, der ligesaa me
get er beregnet til at værne den 
regerende Despot og hans Tilhæn
gere mod Modstandere blandt Sta
tens egen Befolkning som mod 
fremmede Magter. 

Befalingsmandskorpset i en de
mokratisk Hær maa bestaa af r'le 
bedst egnede Folk i tjenstlig Hen
seende og med samme Ret til 
Avancement uden Hensyn til den 
Skole og Faguddannelse, vedkom
mende har faaet fØr Rekruttjene
sten, (Specialtropper dog undta
get), Afskaffelse af Begrebet Un
derofficerer og Oprettelse af et 

Rejs med de store »66« Baade 
daglig Natforbindelse København 
og Rønne. 

Akticsc:lskabet 
Dampskibsse~skabet paa 

Bornholm af 1866 

Andreas P. Bidstrup 
Rønne - Telefon 111 

Isenkram_ og Udstyrsforretning 

M. P. Petersen 
Slagter! orretning 

Aakirkeby - Telf. 45 

Kanns Hotel 
C. Jensen Holm 

Aakirkeby 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

Befalingsmandskorps indenfor een 
Gruppe. Dette synes at være prak
tisk muligt, og det vil hindre de 
kedelige Misforstaaelser, som un
dertiden opstaar mellem de to nu
værende Befalingsmandsgrupper, 
og som netop giver Hæren et ude
mokratisk Skær i Befolkningens 
Øjne. 

En Befalingsmand maa gerne 
være Medlem af et politisk Parti, 
men en Befalingsmand i Linien 
bØr ikke beklæde Tillidsposter in
denfor Partiet og heller ikke in
denfor Landets Administration, da 
dette kan virke udfordrende og 
svække Tilliden til ham blandt 
undergivne og Foresatte, som 
eventuelt har en anden politisk 
Opfattelse. For Befalingsmænd af 
R.P.sf'rvf'n kan dPnne Bestemmelse 
være upraktisk og bør udelades. 
SelvfØlgelig skal man passe paa ik
ke at stille for store Betingelser til 
en Befalingsmands private For
hold, saa det kommer til at virke 
som Tvang, men visse Betingelser 
er nødvendige, da Kritikken af 
Hæren er et af de Omraader, hvor 

BORNHOLMS 
ANDEL SVINESLAGTERI 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anfefaler sig med 

1. Kl. KØd og Pa.alæg 
Tlf. Rønne 152 

Poul Jensen 

KoloniaL - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - Tlf. Hasle 92 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar 

Tlf. Holbæk 5 og 593 

de praktiske Modsætninger 1 Be
folkningen har lettest ved at kom
me til Udtryk. 

De disciplinære Forhold i Hæ
ren, som undertiden giver sig Ud
slag i uheldige Episoder, skal ik
ke omtales her, da de heldigvis er 
sjældne, og hvad jeg af egen Er
faring ved, ikke kan betragtes som 
Eksempler paa Behandlingen af 
Mandskabet i Almindelighed, men 
jeg vil understrege, hvad jeg selv 
lærte i min Soldatertid, og hvilket 
Rekrutterne vel stadig lærer at be
tragte som Soldatens fØrste Pligt: 
» Villigt og nøjagtigt at adlyde en
hver Befaling, som gives ham af 
hans Foresatte.« Dette er en al
vorlig Pligt for Undergivne og et 
stort Ansvar for den Foresatte, 
men lad blot denne Sætning blive 
staaende i Reglementet; den be
tinger imidlertid, at Befalings
mændene i en demokratisk Hær 
kender de menneskelige, og huma_ 
nitære Love ligesaa godt som Hæ
rens tjenstlige Reglementer. 

Poul N. Jørgensen 
Odense. 

Autoriseret Ford Forhandler 
Rønne - Nexø 

Telf. 803 - 804 - 21 

Aktieselskabet 

Bornholms Kul-Import 

Rønne 

Ostelageret 
S. P. Svendsen 

Smedegade - Tlf. 175 
Aakirkeby 

E. Hald's Bageri 
anbefales 

Telefon Allinge 78 

H. H. 

* Averter i FOLK OG VÆRN * 
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OPDRAGELSE 
I SKOLE OG VÆRN 

Vi har fra en nuværende 
Seminarieelev og forhenvæ
rende Minemath, Svend 
Rasmussen, Jonstrup, mod·
taget følgende. Hvis flere 
Læsere Ønsker at give deres 
Mening om Problemet til 
Kende, modtager »Folk og 
Værn« gerne yderligere 
Indlæg. 

At opdrage er en stor Opgave -
og det er en svær Opgave; thi ikke 
alene skal N uets Behov dækkes, 
men gennem Opdragelsen lægges 
Spirer til Fremtidens Liv og Vir
ke. Det sidste gØr Opdragelsen 
vanskelig. 

Der har været skrevet og talt 
meget om · Opdragelsen i Folki! -
skolen. Der er RØre om Problemet 
den Dag i Dag, og dette Røre vil 
vedvare. Dønningerne har bredt 
sig og er nu naaet til de militære 
Strande. Man etablerede, gjorde 
Forsøg paa at etablere, et Samar
bejde med Folkeskolen. - Her 
stod nu Befalingsmænd og Lærere 
overfor hinanden og skulde sam
arbejde i fælles Stræb paa at finde 
største fælles Maal i Opdragelsen 
ud fra de to Faktorer: Folkeskole 
- Værnepligt. 

Det var naturligt for Befalings
mændene at tale ud med Lærerne 
om Problemet; men det var ikke 
naturligt for Lærerne pludseligt at 
blive draget til Ansvar for de un
ge indkaldtes Opdragelse. Og i 
Dag melder et nyt SpØrgsmaal sig 
fra en ny Front: Hvem har An
svaret for de unges Opdragelse 
under Militærtjenesten? 

Befalingsmændene kan ikke 
helt melde Hus forbi; maaske 
burde de endog bære Hovedan
svaret. 

Den ægte Lærer vil af rent 
menneskelige Bevæggrunde inter
essere sig for sin Elevs fortsatte 
Trivsel, og maaske denne i van
skelige Perioder vil henvende sig 
til J;,æreren for at søge lØst de 
Problemer, der er aktuelle for 
ham. Men der vil under Tjenesten, 
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grundet nye Forhold, en anden To
ne og andet, opstaa Problemer, 
som Befalingsmanden, hans Erfa
ring taget i Betragtning, afgjort 
vilde være den rette til at løse; 
derigennem tager han Del i den 
unges Opdragelse. 

Mange Børn bliver gennem den 
daglige Omgang med deres Lærer 
saa glade for ham, at_ de siger til 
sig selv: Naar jeg bliver voksen, 
vil jeg være ligesom Lærer N. N. 

Mange unge bliver gennem den 
daglige Omgang med deres Befa
lingsmænd saa skuffede og irrite
rrdc, nt d0 forb:mdP.r flpn Dag, rle 
skulde mØde. Et Faatal finder, at 
fortsat Tjeneste (i Befalingsmands
korpset) vil berige dem; og de 
bliver af de andre stemplPt som· 
»krigsgale« Personer. 

Det er forkert at stille Skole og 
Værn op mod hinanden, men det 
er rigtigt at binde Opdragelsen i 
Skolen sammen med den militære 
Opdragelse. Vejene er mange. Et 
Samarbejde, finder jeg, er paa
krævet; blot det sker i Forstaaelse 
af, at Befalingsmanden gaar ind 
for de Opgaver, der i Skolen stil
les Læreren. 

Skolen og Værnene bestrider 
fælles Opgaver - adskilt derved, 
at de unge stærkere sætter ind paa 
at vurdere og analysere de Opga
ver, der bliver dem paalagt. For
staaelsen af dette enkle Problem 
er ikke lige stærkt trængt ind til 
alle. 

Det er et rigtigt Led i Opdragel
sen, at der er Mening med Tingene 
- Skolen bestræber sig for at op
fylde dette; skal Værnene videre
bygge det i Skolen grundlagte, 
maa de bØje sig for dette noble 
Krav. 

Det vil betyde en Øget Sikker
hed hos de unge overfor de Op
gaver, der stilles dem, og - In
teressen vil vokse. 

Var det ikke det, vi skulde op
naa ! 

Svend Rasmussen, 
Seminarieelev 

(fhv. Mine-Math). 

Kender ""De 
(". • ;J ,.rttuattonen . 

Eller kan De finde paa en 
morsom Tekst til ovenstaaende 
Billede af den pligtopfyldende 
»Jens«? Bedste Besvarelse ho
noreres med 15 Kr. - Send 
Teksten eller Historien til Re
daktionen af »Folk og Værn«, 
»Fra Skib og Kaserne«, Vester 
Voldgade 117, 4. Sal, Kbhvn. V. 

RETTELSE 

I Oktober-Nummeret af »Folk og 
Værn« havde Kaptajn Helge Klint skre• 
vet en Artikel om »Rekrutprøvernei og 
bragte heri ogsaa. nogle Eksempler pal!. 
Opgaver, som de nyindkaldte stilles 
overfor ved Proverne. Løsningen paa 
Opgaven var desværre ved en Trykfejl
blevet angivet forkert. Den rigtige Løs
ning er iklce 13% Minut, men 131J3 Mi
nut. 

»H1iitfeldt«s Jomfrurejse 

I forrige Nr. af :.Folk og Værn« havde 
del" væne indsneget sig et Par Fejl
skrivninge1·. I Artiklen om »Huitfeldt«s 
Jomfrurejse til Køge hed det, at Besæt
ningen var paa »10 Officerer og 9,1 Me
nige«. Dette var ikke kori-ekt, idet der 
blandt Skibets Besætning ogsaa fandtes 
Kvartermestre og Underkvartermestre, 
hvilke naturligvis ikke kan medregnes 
blandt »de menige«, - Endelig var de1· 
paa Side 132 under Sports-Mesterska
berne nævnt en Math-Kvartermeste1· 
J"acobsen. Der skulde have staaet Ma
tros-Kvartermester. 

Til Salg! 
En Dragonløjtnantsuniform (Galla) 

sælges billigt (168 cm) 

Ulriksen, Elverhøjen 1 A, Herlev 



MINISTERIELLE SØMÆND SER PAA SKIBE 

Som bekendt er det ikke alle 

Marinere, der sejler. Hvor trist det 

end Jyder, er der nogle, der aldrig 

faar set andet Vand end det, de 

saa i Arresø. Der er jo mange Ar

bejder, der skal gØres inden for 

Marinen, og nogle af dem lader 

sig altsaa kun udføre paa Land

jorden. 

De sejlende Marinere har mange 

Adspredelser. De gaar f. Eks. i 

l,anrl i forslrclligc Byer, og en 

Landlov i en fremmed By kan 

naturligvis være meget fornøjelig. 

I Marineminii.leriet og Søvæi"llS

kommandoen gaar der en Del Ma

rinere af dem, der er afskaaret fra 

at lære Søen nærmere at kende. 

Til Gengæld har de saa Lejlighed 

til at se Søværnets hØjeste Office

rer paa nærmeste Hold, men selv 

cifapre 

g;ellen 

..Jvl.arineministeriets Ordonnanser paa Jvluseumsbesøg 

Hverdagsliv paa 

Skib og Kaserne 

det kan jo blive dagligdags, Midt 

i denne ensformige Tilværelse vir_ 

kede det derfor forfriskende, da 

Ministerieordonnansernes Banjer_ 

mester, Kvartermcutcr Rambrand, 

den 29. og 30. Oktober arrangerede 

Ture til Frederiksborg Slot, hvor 

han forklarede Skibsrnodelsamlm

gen. Her var Banjermesteren rig

til i sit Es: en Sømand, der for

talte om Skibe. 

!Øvrigt indlededes Dagen med 

Madpakkespisning paa et af Hille

røds Hoteller, og efter SlotsbesØ-

l 
I 

get drak man Kaffe. Det eneste, 

Marinerne v.ar kede af, var, at der 

ikke havde været Raad - efter 

>Folk og Værn«s Mening - til en 

lille Rutebil. I Betragtning af, at 

det er den eneste Tur, som Mari

neministeriets Ordonnanser kom

mer paa i hele Tjenestetiden, syn

tes de, at det havde været mere 

opmuntrende at kØre i Rutebil; 

det giver mere Samling og Hygge. 

Nu l>lev Rej!len foretaget. i et over

fyldt Tog. Alligevel blev Dagen 

vellykket. 
3193. 

- Maanedens 10-Kroneseddel 

tUfalder ovenstaaende. Vi opfor

drer stadig >Folk og V ærn«s Læ

sere blandt de væl'nepligtige til 

at indsende smaa Beretninger om 

Oplevelser i den militære Hverdag. 

/i~/,-/\'' 
i I 1 . \ \ 

' ' . I . 
- \ \ 

~-.5■Ur.r. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Det Dcnuncirl;, vcn,,lt 4-0 
over F,1•t111,/:rifJ 

En Sammenligning mellem jævn 
fransk professionel Fodbold og til
svarende dansk Amatfr-Fodbold 
maa efter den fransk-danske Mi
litær kamp i KØbenhavn den 25. 
Oktober absolut falde ud til dansk 
Fordel. Danskerne vandt som be
kendt 4-0 og viste klart det bed
ste Spil. Franskmændene spillede 
periodevis nydeligt i Marken, men 
Dribletendenser foran Maal, i fle
re afgørende Situationer elendig 
Boldkontrol og - det skal indrøm
mes - en god Portion Uheld var 
i hØj Grad medvirkende til, at 
Sejren gik til de rød-hvide Farver. 

Ca. 7000 Tilskuere overværede 
Kampen, der uden at være særlig 
velspillet og spændende dog bØd 
paa adskillige dramatiske og mor-
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somme Situationer, saa de mange, 
der trodsede Kulden, alligevel fik 
en hæderlig Fodboldeftermiddag 
ud af det. 

Haardt dansk Pres fra Starten 

Der skulde ikke gaa mange Mi
nutter af Kampen, før man kunde 
se, at Danskerne havde deres 
Modstandere »paa Krogen«. De 
pressede haardt allerede i Starten, 
fØrte flere udmærkede Angreb 
frem, og efter et Kvarter fØrte 
D,r-nmark 1-0. Erik Kuld Jensen, 
A. G. F., driblede sig fri i hØjre 
Side og sendte et haardt og vel
placeret Skud paa Maal. Maalman
den, Marmontel, kunde ikke holde 
Bolden, der røg op i Nettaget. Fem 

De to Hold opstillet paa Banen før Kampen. 

Minutter senere gentog Kuld sin 
Bedrift. Publikum, der mente, at 
den franske Maalmand var meget 
usikker, raabte: »Skyd!« hver 
Grrng DamkPrnf! sværmede om 
det franske Maal, og Kuld f!fter
kom Opfordringen ved at skyde 
fra ca. 30 Meters Afstand. Maal
manden troede aabenbart, det 
jordstrygende Skud vilde gaa 
udenom og stod stiv som en Salt
støtte, men Godmorgen! Via In
dersiden af Opstanderen gik Bol
den i Nettet. 2-0. I Halvlegens 
sidste tyve Minutter var Spillet 
ganske jævnbyrdigt. Danskerne 
tog lidt lØst og valent paa Sager
ne, men Fru Fortuna svigtede 
Franskmændene, naar der var 
Optræk til Maal. 

I anden Halvleg sattes 'l'empoet 
yderligere ned, og Danskerne var 
ikke saa decideret overlegne som 
i visse Perioder fØr Pausen. Da 
der var spillet en halv Times Tid, 
slap cfw. Verner Nikolajsen, Es
bjerg, fri og »plantede« Bolden i 
Maal med et meget smukt Skud. 
Umiddelbart derefter var Fransk
mændene lige ved at faa et Trøst
maal, men Chr. Brøgger stod paa 
Maallinien og headede væk. Kort 
fØr time Øgede Knud Poulsen, 
Herning, til 4-0 paa en Helflug
ter, der ikke levnede Maalmanden 
Gnist af Chance. 



Fortjent dansk Sejr. 
Det danske Hold virkede godt 

sammentømret og havde ingen ud
præget svage Punkter. Bedst var 
vel nok Henning Elting, 1909, i 
Maal og de to A. G. lf.ere Brik 
Kuld Jensen og Per Knudsen. 
Frankrig havde sine bedste Spil
lere i h. w. Walter, og cfw. Mille, 
der driblede godt og forstod at 
fordele Spillet. Desværre - for 
Frankrig - manglede han i uhyg
gelig Grad Evnen til at »hamre« 
paa Maal. Den lille, vævre Maal
mand, Mannontel, var stærkt im
pliceret i de to første Maal, men 
han blev meget populær paa Grund 
af sine dristige - til Tider f o r 
hasarderede Redninger. Domme
ren kunde for den Sags Skyld godt 
have dØmt Frispark imod ham. 

Før Kampen spillede Livgardens 
Musikkorps, og General GØrtz bØd 
de to Holds Spillere velkommen 
og hilste paa hver enkelt af dem, 
ligesom han udtrykte Haabet om, 
at det bedste Hold vilde bære Sej
ren hjem. »Marseilaisen« og »Kong 
Christian« blev spillet, og da den 
franske Anfører overrakte det 
danske Hold en Vimpel i franske 
Farver, havde noget af den rig
tige Landskampstemning allerede 
indfundet sig. 

Det danske Holds Anfører, ven
stre back Chr. Brøgger, B. 93, 
mente, at det havde været en god 
Kamp, at Danskerne havde spillet 
bedst Fodbold og fortjente Sejren. 
Og det har han Ret i! jØrg -

Kjeld 
Bjerregaard, 

Fremad Amager 
(th.) ser 

beundrende paa 
den franske 
Maa.Jmands 

Tigerspring. 

JJle<l cle1i iisctgky1itlige t-il 
1':I il-itter·-Foclbol<lk<unp 

Af Journalist Bent Eitertsen. 

En Fodboldsagkyndig har en
gang haanligt sagt til mig, at der 
paa mit Pressekort burde staa; 
»Gælder ikke til Fodboldkampe«. 
Efter at jeg har overværet Mili
tær-Fodboldkampen i Idrætspar
ken mellem Frankrig og Danmark, 
er jeg klar over, at der er noget 
om Snakken. 

Jeg stod bag ved en Flok vel
voksne »Basser« og kunde kun 
momentvis se, hvad der foregik 
ude paa Grønsværen, men jeg fat
tede straks en varm Sympati for 
de iltre Franskmænd. Der har 
altid været noget pikant over det 

Folkefærd, og de udvalgte 11 dan
nede ingen Undtagelse. De mØdte 
op i korte Silkebenklæder med 
smaa Slidse. Det var virkelig ny
deligt, men det lille Raffinement 
har alligevel ikke helt passet til 
deres Temperament, for efter
haanden som Tiden gik, og de 
franske Spillere med velkendt Ild
hu gik op i Kampen, gik flere af 
dem samtidig op i Siden. 

Som sagt, jeg kunde ikke se me
get af, hvad der foregik paa Ba
nen, men efter Sigende var der 
22 Personer, som sparkede til en 
Bold, mens Nr. 23 - det var ham 
med Gymnastikskoene - af og til 

fik dem til at staa stille ved at 
støde i en Fløjte. For hver Ende 
af Grønsværen var der spærret en 
Mand inde i et Net, og det var 
tydeligt nok Hensigten at ramme 
dem. 

Pludselig begyndte mine Omgi
velser at klappe som rasende. For 
ikke at virke afstikkende, gjorde 
jeg det samme. 

- Hvad foregaar der derinde? 
spurgte jeg forsigtig en meget ta
lende og gestikulerende Garder, 
der aabenbart vidste saa god Be
sked om, hvordan Kampen vilde 
forløbe, at jeg undrede mig over, 
at han havde ulejliget sig derud. 

- Det er vore Drenge. De er 
sløje, de klarer sig ikke i Dag. 
Med det Hold, Franskmændene 
stiller med, og med den Vind, er 
de uovervindelige. 
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- Ja, selvfølgelig skyndte jeg 
mig at sige, men hvorfor gider de 
saa i det hele taget spille. 

Den altvidende maalte mig med 
et knusende og ringeagtende Blik, 
saa helligede han sig mig et Øje
blik for at give mig et Kursus i 
Fodboldspillets Teknik. 

- Javel, saa er jeg med. Men 
sig mig, hvordan gaar det? 

- Du hØrer jo, at jeg siger, at 
Franskmændene vinder? 

-Ja, det er klart! Hvor mange 
Maal har de forresten? 

- Staa ikke der og hæng dig i 
Bagateller. De har ingen, men det 
er kun et SpØrgsmaal om Tid. Vi 
har et. Det var et rent Svineheld. 
Det franske Bur er lukket fra 
nu af. 

- Bur? Sig mig, drejer det sig 
ikke om Fodbold? 

- Jeg faar et Slagtilfælde. Har 
du aldrig været til Fodboldkamp 
fØr? Ved du ikke, at »Buret« paa 
HØjdansk er det samme som Maa
let? 

Pludselig bryder han ud i et 
Brøl, der leder Tanken hen paa 
en LØve ved Fodringstid. 

- Bliver du daarlig? 

- Daarlig? Saa du ikke, at 
Franskmændene »brændte<< Bol
den. 

- Hvad i Alverden skal de saa 
spille med? 

Nu var det Slut med min Kolle
gas Taalmodighed. Han vendte 
mig fornærmet Ryggen med en 
opgivende Mine. Jeg kunde ikke 
faa ham i Tale mere, saa jeg be
gyndte at kigge mig rundt i Kred
sen af Tilskuere for at finde en 
anden »Kilde<<, men jeg havde 
gjort mig saa umulig, at ingen af 
dem værdigede mig saa meget som 
et Blik. Derfor gik jeg hen til en 
anden Klynge, hvor mit daarlige 
Rygte ikke var kendt. Jeg stod 
en Tid undrende og betragtede en 
lille Franskmand, der foretog 
nogle mærkelige forvredne gym
nastiske Bevægelser. Han gav 
uforstaaelige Strubelyde fra sig, 
slog ud med Arme og Ben, kla
skede sig paa Laarene, stampede 
i Jorden og lavede nogle forfærde
lige Grimasser. Jeg kiggede mig 
om efter en Røde-Kors-Mand, men 
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da jeg ingen kunde Øjne og de 
øvrige Tilskuere ikke tog Notits 
af ham, tænkte jeg, at det jo ikke 
ragede mig. Saa jeg holdt mig 
passiv. 

Det lykkedes mig at faa mavet 
mig ned i Nærheden af Maalet. 
Her foregik noget. En af vore 
»egne« kom styrtende med Bolden 
mod Maalet og Tungen langt ude 
af Halsen. I fuld Fart passerede 
han »Folk og Værn«s Filmfotograf, 
men kort efter blev han standset 
i sit L,Øb af en fransk Spiller. Han 
vendte sig tænderskærende mod 
Fotografen og hvislede: - Flyt det 
Spritapparat for ..... 

Et Stykke Tid skete der ikke 
noget sindsoprivende, og Snakken 
gik lystigt omkring mig. Man hav
de faaet Øje paa en fin, fransk 
Officer med r,Ød Puld i Hatten. Det 
varede ikke længe, inden det gik 
fra Mund til Mund mellem Sol
daterne og de Civile: »Det er de 
Gaulle«, men jeg blev nu ikke 
helt overbevist. Han maa ihvert
fald være krympet meget ind, si
den jeg sidst saa ham i en Uge
Journal. Engang imellem rØg Bol
den i det Bur, hvor Franskmanden 
holdt til, og der blev klappet 
enormt. - Hvad er der nu i Vejen. 

Mon han har tabt noget, ham der 
ligger der og roder i Græsset, 
tænkte jeg. Det viste sig imidler
tid at være en af de danske Spil
lere, der var Skyld i, at han laa 
der, og en Svajer satte i med et 
Br,Øl til Danskeren: »Er du ude 
efter et Nattegn, din Klokker.« 
Omsider gav Nr. 23 et langt Fløjt 
fra sig. Kampen var forbi. Jeg 
blev yderst overrasket, da jeg er
farede, at vi havde vundet med 
4-0. Garderen havde jo saa be
stemt sagt, at vi vilde tabe. Bare 
jeg dog kunde mji!de ham igen og 
faa en Forklaring, tænkte jeg. Og 
virkelig - henne ved Udgangen 
lØb jeg paa ham. Han saa noget 
sammenbidt ud, da jeg spurgte, 
om han ikke var glad for, at vi 
h:wdf! vundf!t trods al Pessimis
men. 

- Det var jo ikke Fodbold, var 
hans bitre Svar. Begge Holdene var 
spækket med Reserver. Næh, vi 
skulde have haft de helt rigtige 
Folk med. 

Saa forsvandt han. Han skulde 
hjem og have Brandvagt. Senere 
fik jeg at vide, at han var fana
tisk Fodboldspiller. Han var en af 
dem, der ikke opnaaede at komme 
paa Holdet ... 

Da Jyderne slog Brig<tcle,11, -

I Militærturneringen vandt Jydske Division som bekendt over Brigaden med 3-0. 
Kampen spilledes paa Odense Stadion den 2. Oktober. Efter den spændende Dyst 
ovenakte Garnisonschefen i Odense, Oberst H o I b e k, Mindeplader til d<>t sej-

rende Hold. 



Og saa 

BIHSElJ'IAD 
var der 48, · som endnu to Dage 
efter, at han var mØdt til Tjeneste 
paa Kasernen, paastod, at Sigte
korn, det var noget, man lavede 
Sigtebrød af! 

Retfærdighed -! 
Obersten omfattede altid sine 

Folk med stor Omsorg, og hyppigt 
inspicerede han Spisesalen for at 
se, at hans Mænner fik, hvad de 
kunde spise. 

Saaledes standsede han forleden 
op foran en af Soldaterne, der sad 
midt i Maaltidet, og spurgte ham 
venligt: 

- Er De tilfreds med Maden? 
- Javel, Hr. Oberst, den er ud-

mærket ... 
- Og det er ikke saadan, at en 

faa.r et store Stykke KØd og en 
andet et lille Stykke? 

- Nej, Hr. Oberst ... vi faar 
allesammen et lille Stykke ... 

(Ekstrabladet). 

- Låt mej nu få veta det allra 
viiTsta, doktorn. 

- Nej, nej! Jag har ingen aning 
om hur lange ni ska vara inkallad. 

(Den svenske »orlogs-Posten«.) 

Ei· det saadan i Amerika? 
Et amerikansk Blad beretter føl

gende: 
En af Fangerne i Fængslet i 

Raleigh, North Carolina, flygtede 
- men vendte efter et Aars For
lØb frivilligt tilbage til Fangen
skabet. Han forklarede, at han i 
Mellemtiden havde ladet sig ind-

rullere i Hæren, men nu var kom
met til det Resultat, at han allige
vel foretrak at sidde i Fængsel! 

Afsløret! 
En Medarbejder ved det tyske 

»Die Welt« har aflagt Besøg hos 
den danske Brigade i Jever og for
tæller derfra fØlgende muntre 
Episode: 

Da den engelske General 
McCreary besøgte det danske Ho
vedkvarter, besørgede Menige i 
hvide Handsker Serveringen i Of 
ficersmessen. . De skulde bl. a. 
skænke en ædel Sherry op. Nu 
traf det sig saadan, at Lyset plud
selig gik ud. Det var sket mange 
Gange tidligere, idet der ofte var 
Kludder med det interimistiske 
Elektricitetsværk, og det varede 
altid nogle Minutter, inden der 
atter kom Lys, 

Men denne Gang kom Lyset igen 
næsten Øjeblikkelig og afslørede 
de Menige i en ejendommelig Si
tuation. Ingen af dem kunde jo 
ane, hvor hurtigt Skaden paa Lys
nettet vilde blive udbedret denne 
Gang, og nu stod de alle sammen 
med Sherryflaskerne for Mun
den ... 

Der var der handlet hurtigt! 

Af en Rekruts Dagbog. 

EJ].p? 
~,,,.--~ 

li • 

.,. 

- VaTfoi· har du haklappen på 
ryggen, farsan? 

(Den svenske »orlogs-Posten«,J 

Replikskifte. 
Det banker paa !>øren. 
»Ja!« raaber VagtkommandØren. 
78 lukker Døren op, men tør 

aabenbart ikke overskride Dør
tærskelen og bliver staaende uden
for. 

Vagtkommandøren: »Hvorfor 
kommer De dog ikke ind, Mand?« 

78: »Jeg har saa snavsede Fød
der ... « 

Vagtkommandøren: »Skidt med 
det, saa behold Støvlerne paa.« 

_ . .,...--.... ... 
. ' 

· ...... , 

... ~-

-..... i, 

',:,::,::~---\ \ ' 
. . ·..-, ' 
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~ 

Felttjeneste. 

181 



Virksomheden 

ENHVER, der har været eller er »i Trøjen«, ved, 
hvilken Betydning det har for en Soldat, at han for 
en LØrdag-SØndag eller blot i et Par Aftentimer kan 
hygge sig i civile Omgivelser. For den, der har sit 
Hjem - eller eventuelt noget Familie boende - in
denfor en overkommelig Afstand, er Sp_ørgsmaalet 
jo ligetil: naar han har fri, tager han hjem eller ud 
til Familien. BetydPlif,t wmskP.ligere stillet er den, 
der f. Eks. har sit Hjem oppe i Vendsyssel norden for 
Lands Lov og Ret, og som gØr Tjeneste i København. 
Han er henvist til at slumre sin Fritid bort i K.Øjen, 
søge til Soldaterhjemmet, hvor maaske nok en vis 
Hygge er tilstræbt, men denne Hygge kan dog aldrig 
blive i den Forstand »hjemlig<< - eller drive om paa 
Byens Gader, afskaaret som han paa Grund af sin 
slunkne Pengepung er fra andre Fornøjelser end en 
Biograftur eller en Pilsner i en Beværtning i Ny og 
Næ. 

Fra Folk og Værns Side er man imidlertid fuldt 
opmærksom paa dette Problem. I Vinteren 45-46 be
gyndte man saa smaat at arrangere Soldaterbesøg i 
civile Hjem, idet der blev truffet Arrangementer, 
saaledes at Soldater uden Paar_ørende i Nærheden af 
Garnisonen kom paa Besøg hos Familier, der gæstfrit 
aabnede deres Hjem for de unge Jenser, Orlogsgaster 
og C. B.U.ere. Jo mere afsides Garnisonen laa, desto 
mere Behov v:ar der naturligvis for et saadant Arran
gement, og det var derfor naturligt, at det især var 
i Provinsen, man tog denne Sag op. Men det viste sig, 

at ogsaa mange af de i Hovedstaden garnisonerede 
værnepligtige Ønskede at komme paa Besøg hos gæst
frie Familier, og Arbejdet tages nu op paa en stadig 
bredere Front. Medens det i Provinsen er de lokale 
Folk og Værn-Officerer, der forestaar dette, er i Kø
benhavn Overofficiant Gee1·thsen, Folk og Værns Ho
vedkontor, Formidler mellem de værnepligtige og 
Hjemmene. 

- Foruden det ganske nærliggende: at skabe lidt 
Afveksling for de unge i deres Soldatertid, har vores 
Arbejde endnu et Sigte, udtaler Overofficianten i en 
Samtale med »Folk og Værn«. - Det var jo for egenL 
lig ikke saa forfærdelig mange Aar siden saadan, at 
Soldaterne mange Steder var ligefrem uglesete af 
Befolkningen. Dette er ikke Tilfældet mere, men en 
yderligere grundfæstet Kontakt mellem Befolkningen 
og Værnene kan være tiltrængt - dette er som be
kend Grundlaget for hele Folk og Værn-Organisa
tionen, og Soldaterbesøgene i Hjemmene trækker 
selvsagt i samme Retning. I Efteraaret 1946 gjorde vi 
et Fremstød her i København. Der var 4-500 Soldater, 
som kunde tænke sig at komme paa Besøg i civile 
Hjem, men desværre erklærede for faa Hjem sig rede 
til at modtage værnepligtige. Ialt kom 109 værneplig
tige paa denne Maade i nærmere Forbindelse med 
KØbenhavnerhjem, og dertil kommer ialt 63, som var 
inviteret ud til enten Jule- eller Nytaarsaften. 

Og Besøgene har været til gensidig Glæde. Mange 
har fØrt til virkeligt nære Bekendtskaber, i mange 
Tilfælde har værnepligtige kunnet komme og gaa, 
som om han var Medlem af Familien - ja, der kan 
gives Eksempler paa, at han endog har faaet NØgler 

»Basserne« hygger sig 
hos den gæstfrie 
Familie. 



AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

Bryggeriet STJEBNEN * Øl og .Jdhura/vande 

Syd- og Sønderjylland.~ største Blad 

til Lejligheden. Flere af de Familier, der sidste Vinter 
havde Besøg af værnepligtige, har allerede nu ringet 
og tegnet sig for en »ny« i Vinter! 

I det hele taget tror jeg bestemt, fortsætter Over
officiant Geerthsen, at der er Grobund for denne 
Tanke. I Provinsen - og specielt i Jylland - har 
Befolkningen været mere paa Linie med os i dette 
SpØrgsmaal, end det har været Tilfældet her i Kø
benhavn, men ogsaa her skal det nok komme. Ikke 
mindst til Vinter kommer vi til at trække paa Be
folkningens Gæstfrihed. Fra midt i November og til 
hen i Marts kommer nemlig ugentlig 200 Nordmænd 
fra den norske Brigade i Tyskland paa Orlov her til 
København, og Folk og Værn har lovet at sørge for, 
at de ikke kommer til at kede sig, Ogsaa disse unge 
Nordmænd vil vi gerne skaffe i Forbindelse med den 
P:anske Befolkning. Forhaabentlig kalder vi ikke for
gæves paa Københavnerfamiliernes Hjælpsomhed. 

Saavidt Overofficianten. Familier, der gerne vil in
vitere en værnepligtig hjem til sig en enkelt Aften, en 
enkelt LØrdag-SØndag eller for konstante Besøg, kan 
i KØbenhavn blot ringe til Folk og Værn, i Provinsen 
til den paagældende Garnisons Folk og Værn-Officer 
- saa ringer en »64« eller en »43« en Aften glad og 
forventningsfuld paa Dørklokken. Hvis man har sær
lige Ønsker m. H. t. Soldatens Profession eller hans 
Interesser m. m., nævn saa blot det, ogsaa noget saa
dant tager man Hensyn til fra Folk og Værns Side. 

God Fornøjelse med det nye Bekendtskab! 

vJn. 

AUTO-SALG OG SERVICE 

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

Oplag 1. Holvaac 1946 
19.439 Sorø Amtstidende 

B.K. 

Efterlysning-. 

Under Indbrud i min Villa i Juli Maaned 
er bl. a. fjernet fØlgende Effekter: 

1 norsk Toldekniv med Barkskæfte, 
3 Dolke med Hjortetakskæfte (af hen

holdsvis engelsk, fransk og tysk Op
rindelse), 

3 nye Shagpiber, 
der efter Tyvenes Forklaring er solgt i 
Nyhavn til danske Marinere. 

Da Genstandene har Affektionsværdi for 
mig, opfordres den godtroende KØber til 
at aflevere dem mod en Ducør, der over
stiger det BelØb, Køberen har maattet be
tale. 

Direktør Herbert Jerichow, 
A/S Tuborgs Bryggerier. 

Central 8000, 
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AARETS STORE BIOGRAFIER 
Kontreadmiral E. Briand de Crevecoeur 

IVER HUITFELDT 
Admiral Briands levende og historisk sanddru 
Biografi om Iver Huitfeldt skildrer den store Sø
helts bevægede Liv fra Opvæksten i Norge, Ung
dom:morcnc under Niels Juel og i fremmeLl Tjene
ste samt Manddomsbedrifterne i danske Farvande, 

der afsluttedes med Hel
tedaaden i Køge Bugt i 
1710, da han for at 
frelse den danske Flaade 
sprængte sit Skib, sit 
Mandskab og sig selv i 
Luften. 

Bogen om Iver Huitfeldt 
er en af de interessante
ate historfokc Diogmficr 
fra de senere Aar, og 
enhver, der dyrker Hi
storie som Hobby, vil 
have stor Glæde af den. 
Med mange Plancher. 

Kr. 14,75, indb. i Vb. Kr.27,50 

Alma Søderhjelm og C. F. Palmstierna 

OSCAR I 
To fremragende svenske Historikere fortæller klart 
og underholdende om Oscar I, som var TronfØlger 
og Regent i et langt Tidsrum af Fremgang og 
Lyk.k.e for tleL svenske Folk. 
Det er Beretningen om glimrende Hofliv og blæn
dende Statsmandskunst, 
men Bogen skildrer og
saa et begavet Menne
ske, i hvem Kampen 
mellem Lidenskab og 
Pligt stadig levende. 
»Oscar I« giver et inter
essant Billede af Tidens 
Personer og Begivenhe
der, morsomme og inti
me Kultunikiltlringer fra 
Datidens Sverige og en 
fortrinlig Analyse af den 
franskfØdte SoldatersØn, 
der blev en af Sveriges 
mest elskede Monarker. 

Kr.16,75, indb. i Vb. Kr. 29,50 

H. HIRSCHSPRUNGS FORLAG 

Amico Boxen er Aarets Julenyhed 
og samtidig en god Gaveide til en 
fornuftig Pris (Kr. 25.-). Den 
fremstilles ogsaa med »Kroner« 
og »Hjerter« svarende til Toilet
garnituret, hvori den indgaar som 

Haarnaaleæske. 
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FOLHo&VÆBN 

Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 8 Kr.pr. Aar 

Løssalg 1 Kr. 

NUMMER 7-8 . DECEMBER 1947 . 5.AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

EN UDTALELSE AF 
FORSVARSMINISTEREN 

Paa »Folk og Væ;•n«.s Ovfordring har den nye For

svarsminister, Redal.tor Rasmiis Hansen, sendt os 

følgende Udtalelse: 

NOGEN Tid efter den tyske Besættelse af Dan

mark blev der i Haandværkerforeningens Lo

kaler i København afholdt en Sammenkomst 

mellem Repræsentanter for Arbejderbevægelsen 

og Befalingsmænd indenfor Hæren og Søværnet. 

Tilsvarende Møder blev ogsaa arrangeret med 

Repræsentanter for andre Befolkningsgrupper. 

Formaalet var en Udveksling af Synspunkter 

og med den Begrundelse, at den ufravigelige 

Forudsætning for et tilfredsstillende Forhold 

mellem Befolkningen og Værnenes Ledere 

maatte være Bestræbelser for at finde et hold

bart Grundlag for et Samarbejde. Jeg var selv 

til Stede ved Mødet mellem Ledere fra Værnene 

og Tillidsmænd fra Arbejderbevægelsen. Natur

ligvis kunde saavel dette Møde som andre Møder 

med Tillidsmænd fra andre Partier og Organisa

tioner ikke fjerne Virkningerne af flere Menne

skealdres Strid om de militære Anliggender, og 

det var der formentlig heller ikke nogen, der 

havde tænkt sig. Alligevel var det Initiativ, der 

medførte disse Møder, af stor Værdi. Det blev 

Indledningen til et Arbejde, som siden er blevet 

fortsat, og som forhaabentlig vil gøre det lettere 

for mig at løse den Opgave, som jeg nu har faaet 

overdraget. 

Det Genopbygningsarbejde, der er foretaget 

efter Befrielsen indenfor Værnene, har maattet 

gennemføres under meget vanskelige Omstæn

digheder. Store Vanskeligheder maa der ogsaa 

regnes med i den kommende Tid, men det vil, 

gaar jeg ud fra, af alle blive betragtet som et 

væsentligt Fremskridt, dersom Forsvarskommis

sionen i en nærmere Fremtid. kan naa saa langt 

med sine Forhandlinger, at nogle foreløbige 

Retningslinier for Genopbygningsarbejdet kan 

lovfæstes. RASMUS HANSEN 
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Marinestationen i Godthaab Skibshavn - Grønlandske Marinekommandos »Base«. 

PAA INSPEKTIONSFARTØJET "MAAGEN" 
julen 1946 sonz værnepligtig paa Grønland 

Af stud. polit. Gregers Erik Andersen 

AURORA-HAVN hedder en lun og hyggelig anker
plads et sted mellem lvigtut og Julianehaab i Syd
grØnland. Den er som et lille vigespor paa den snævre 
rute mellem de to pladser; om vinteren kan man ikke 
gøre turen paa een dag - naar skumringen kommer 
ved 15-tiden, søger man ind i en af de mange natur
lige havne i skærgaarden og smider krogen der. 

Der laa Hans Majestæts skib »Maagen« natten mel
lem den 17. og 18. December 1946. Seks værnepligtige 
og en lØjtnant paa en god gammel FærØkutter paa 
70 tons, nu udrustet med en 37 mm kanon paa for
dækket og orlogsflag paa hækken - marinens vinter
beredskab paa Grønland. En lille bitte verden af til
fældigt sammenrystede mennesker, paa et hyggeligt, 
lidet krigsmæssigt fartøj, hvor begreber som »møn
string« og »rulle« tilhØrte en anden verden - hvor 
syv mennesker den aften kun havde den ene og fælles 
tanke: »I aften kommer der julehilsener til os der
hjemmefra.« 

lSS 

Aftenen var stille og klar, den tiltagende maane 
kastede sit glitrende lys paa søen om os, sneen paa 
de blØde fjeldskraaninger, der syntes at omgive os 
paa alle sider, lyste med et forunderligt skær. Nu 
samledes de derhjemme i radiohuset, masser af hin
anden ubekendte mennesker, som havde det fælles: 
en paa Grønland. Ingen af os var helt, som vi plejede 
at være hin aften; timer fØr radioen skulde begynde, 
gik vi med det ene ben hjemme i Danmark. Vi havde 
vel aldrig fØr fØlt os nærmere og alligevel saa meget 
længere væk. - Radiorummet paa »Maagen« er paa 
størrelse med et ikke særlig stort klædeskab, kun 
er der ikke helt saa hØjt til loftet i radiorummet. Der 
sad, hang og stod vi syv mand i næsten fem timer. 
Modtageforholdene var ikke ubetinget gode; uden Is
lands retransmission havde vi ikke hØrt et ord. Nu 
skiftede vi bestandigt over mellem vore tre modtagere 
for at prøve, om en af de andre dog ikke var bedre, 
hvad den ikke var. Men vi hØrte alligevel - hørte 



»Maagen« til Ankers ved en Bygd 
i det allersydligste Grønland. 

nok til helt at glemme, at vi v.ar ombord paa >>Maa
gen« i en Øde krog af Grønland, hundrede kilometer 
fra mennesker. Der kom den stemme, man ventede 
- midt imellem myriader af hilsener til folk saa i 
den koloni, saa i den. Hele tiden lidt utaalmodige 
»naa«-er, for det var jo hilsener til alle de mennesker, 
man efterhaanden havde lært at kende op og ned ad 
kysten. - Og saa kom hendes stemme - pigen der
hjemme, der ventede trofast et langt aar - hendes 
tale lØd i »Maagen<<s r.adiorum med kærlige og gode 
ord. Mat og lykkelig og alligevel mere fyldt af hjem
længsel end nogensinde maatte man lige op paa dæk
ket et Øjeblik i den klare natteluft, prøve at forstaa, 
at man virkelig havde hØrt derhjemmefra. Vandets 
stille melodi mod skibssiden og den store, hvide natur 
i natten omkring en kunde ikke rigtig passe med, at 
man lige havde været helt hjemme i et minut. Hvor 

var det dog godt, at man fik hørt det. - Og s.aa ned 
igen, for hvis der nu skulde være en hilsen fra Far 
eller Mor eller nogle af vennerne. Og næsten alle 
faar vi en hilsen, nu og da - med store mellemrum 
- lyder det: »Nu er det til dig«, og et forventnings
fuldt, spændt udtryk gaar over den enes ansigt, som 
nu er den heldige. Vi andre lytter ivrigt, for saa er 
vi flere til at huske det, naar vi gentager det for 
hinanden bagefter. Og saa er vi da ogsaa interesserede 
i at hØre, hvad hans forældre eller kæreste kan finde 
paa at sige. Variationsmulighederne er ikke store, 
men det gØr ikke noget - det er blot det at høre 
dem, der tæller. Og en bliver aabenlyst lykkelig og 
stolt og repeterer hilsenen med det samme, en anden 
gaar stille for sig selv en stund. 

Det er baade de derhjemme og julen, der paa een
gang rykker nær. 

Prins Christianssund -
Sydgrønland. 
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Tre dago efter havde vi endelig ladet det store 
anker gaa og laa agterfortøjet for julen i Julianehaabs 
trygge havn, helt inde under klipperne med udsyn 
over fjorden, som bag pynten med radiomasterne 
aabnede sig mod Davids Strædet. Koloniens smaa 
rØd- og grønmalede huse laa samlet som i en gryde 
om den lille elv, der fra dalstrøget inde i land fØrer 
vandet til havnen, sneen dækkede fjeldskraaningerne 
og forlenede det lille samfund med det rette jule
præg. Naar det mørknedes, tændtes et for et petro
leumsblussene i husene - intet af dem var uden det 
straalende lys, som vidnede om den sidste juletravl
hed hos hØj og lav, grønlændere som danske. Fra 
hospitalets røde trælænger stod en særlig glans, næ
sten alle patienterne var ivrigt optagne af at klippe 
julestads, og bØrnene havde hverken rist eller ro. Jul 
paa hospitalet var jo alligevel noget særligt, selv om 
man nok savnede far og mor derhjemme paa ud
stedet - men her fik man julegaver af nakorssaK 
(lægen) og niviarsaK'erne (sygeplejerskerne), choko
lade og farvestraalende billedhæfter, og julen var -
om man var syg eller i bedring - en fest. Kom man 
i skumringen forbi den rØde kirke ved broen over 
elven, straalede stearinlysene ogsaa fra den, og kor
sangen lØd fra grønlænderne, der stod samlet omkring 
orglet. Mange gange skulde salmerne og koralerne 
øves, for det skulde være helt fint til den store fest 
- den mangestemmige sang naaede fra den lille kirke 
ud over de oplyste og juletravle hjem i den sneklædte 
bygd. Ved det store pakhus paa kajen stod ingen dag_ 
drivere og sludrede, alle var beskæftigede, og paa det 
lille torv med springvandet, hvis rislen vinterkulden 
havde lammet, flokkedes kivfakker og koner om bu
tikken, hvor der var flere kunder end nogensinde -
de sidste juleindkØb skulde besørges. 

Ogsaa paa »Maagen«, der med sin ankerlanterne 
kastede det eneste lys over havnen, var der travlhed. 
Kokken forberedte julespiserne, der skulde være 

»Maagen«s Søsterskib »Ternen« - i rum Sø. 
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ekstra fine, og der blev gjort særligt rent baade paa 
dækket og om læ. Om aftenen krØb vi sammen i de 
smaa, lune lukaf'er og snakkede jul og skrev breve, 
nogle fumlede med en julegave, andre kikkede paa 
de endnu ikke aabnede pakker derhjemmefra - af
:iendt af familie og kære i Oktober muuned, hvor jul 
og snevejr endnu var et fjernt begreb. 

Juleaftensdag oprandt med stille og klart vejr. Fra 
morgenstunden var grønlænderne i festdragt, kvin
derne med lange, rØde og hvide kamikker, storblom
strede bluser med perlekranse, mændene i rene hvide 
anorakker og nypressede bukser. Ogsaa vores uni
former havde smagt pressejernet hos gode venner i 
land. »Maagen« havde topsejlene sat, og 37-millime
teren blev klargjort - til salutering for Dronningen. 
Eilers var der intet arbejde udover kokkens, staklen, 
der som bekendt aldrig har fri. Klokken 12 drønede 
saa salutskuddene over den hele koloni - de løse 
skud var ubrugelige paa grund af fugt, saa vi havde 
ladet med skarpt. Det lØd af noget - vi sigtede godt 
ud over fjorden og fik intet levende paa kornet. Det 
blev ikke helt til de reglementerede sekunder mellem 
hvert skud, for lidt vel ofte klikkede affyringen, men 
27 skud faldt der, og efter grØnlandske forhold var 
hele arrangementet vældigt imponerende. Inde paa 
land havde næsten hele koloniens ungdom taget op
stilling - de hilste med hØje hurraraab salutørerne, 
der efter endt gerning børstede lidt krudtslam af tØjet 
og saa kendeligt stolte ud. Det var heldigvis sjældent, 
at vi fik lejlighed til at vise os fra den militære side, 
men Dronning Alexandrine ydede vi nu skyldig ret
færdighed den dag. 

Ovenpaa julefrokosten, som kokken havde pyntet 
med .amerikanske konserves-delikatesser, samledes vi 
allesammen, nyvaskede og omklædte, i officersmessen 
hos skipperen, hvor orlogskaptajnen - Grønlandske 
Marinekommandos chef, som vi faa dage fØr havde 
hentet paa den amerikanske flyvebase Bluie West One, 
hvortil han var ankommet fra en tjenesterejse til 
U. S. A. - Ønskede os glædeligt jul i en stærkt sam
mensat drink, som var skipperens specialitet. I en 



lille tale pointerede chefen, at vi var marinens første 
overvintringshold paa Grønland, og at vi maatte være 
vores ansvar bevidst og klare over, at vi - i det 
smaa - var med til at lave Danmarkshistorie. Chefen 
gav os hver en julepakke, som indeholdt godter i form 
af virginiacigaretter, engelsk shag og to par strømper; 
dertil kom en rigtig amerikansk majskolbepibe, som 
lige var indkØbt i Washington. 

Og mens solen sank luerØd over fjorden, og sneen 
lyste, gik vi alle fra borde - ,randet var stille og 
laa som smeltet bly i solfaldsskæret. Jollen blev for
tøjet ved kajen, og i række og fØlge gik vi til kirlrnn, 
hvis klokke kaldte ud over kolonien, hvor der blev 
sat stearinlys i hvert et vindu. Festklædte Grønlæn
dere hastede mod kirken, som hurtigt fyldtes. Kirke
gængerne og de mange stearinlys under træbuerne 
skabte i forening den fornødne opvarmning, som med 
sig bar den specielle grønlandske lugt af skind, sved 
og glade mennesker. Det var en julehøjtid, man sent 
glemmer. Koret sang med liv og sjæl, og orgelet bru
ste, hver og en levede med i gudstjenesten og sang 
julesalmerne aI hele deres hjerLe. Melodierne var de 
danske, men teksten grønlandsk og sørgeligt utilgæn
geilig for os, som sang med paa dansk, saa godt vi 
kunde huske. Juleevangeliet og Fadervor blev læst 
bunde paa dansk og grØnland:,k, og unJ.ene POg uel 
begav sig i de Dage« klang med mindst lige saa me
gen styrke og kraft her som derhjemme. Glade og 
brede ansigter lyste i de dryppende stearinlys' skær 
mod alteret -- det var jul. 

Men bØrnene kunde ]rnebent holde sig i ro. Hver 
af dem sad og vogtede spændt over sin julelampe, som 
var blevet forfærdiget med omhu i de sidste dage. 
Det var stearinlys anbragt i kunstfærdigt udskaarne 
paphylstre - med straalende farver og billeder af 
nisser, huse og isbjØrne. I samme Øjeblik, postludiet 
satte ind, stormede børnene som paa tælling ud og 
fik blus paa deres lamper. Svingende, kulørte prik
ker viste sig i aftenmØrket paa vejen ned til torvet, 
mens den oplyste kirke tØmtes for julegæsterne, som 
dog i dØren fik tid til at Ønske hinanden et hjerteligt 
»JO.dtlime pivdluarit«. 

Og nede peaa torvet oplevede vi saa JuJianehaabs 
særlige juleskik. Et grønlandsk juletræ (enebærkviste 
sat paa et kosteskaft) stod oven paa det lille, tørlagte 
springvand og var øverst prydet med en kraftigt ly
sende elektrisk pære. Om springvandet samledes nu 

ALLE ARTER Af 
MILITÆREFFEKTER 
Huer - Knapper. Lædertøj etc. 

tf/4:%1' 
Guldtrækkeriet 

alt, hvad der kunde krybe og goo i kolonien; alle -
voksne som børn - tog hinanden i haanden, børnene 
i kæder inderst, og hele forsamlingen gik nu lang
s0111t i rundkreds, mens grønlandske julesange tonede 
i eet stort kor op mod fjeldene. Mange kæder var 
dannet, torvet var helt fyldt, og alle bevægede sig, 
mens nisselygterne oplyste det egenartede sceneri og 
selv ligesom dansede med om juletræet. Sangens ord 
kunde vi ikke forstaa, men melodierne var enkle og 
smukke, og dem nynnede vi med paa, mens vi lod os 
gribe af stemningen. Lang tid varede det, flere sange 
b1ev sunget om og om igPn, mPn Pftnh~anrlPn tyn
dede det ud i skarerne, som drog hver til sit for at 
holde julefest i hjemmene. 

For »Maagen«s besætning havde chefen og skip
peren arrangeret en dejlig juleaften hos koloniens to 
danske sygeplejersker; der var risengrød og flæske
steg med rØdkaal, smaa gaver til alle kivfakkerne (de 
grønlandske piger) spiste med ved bordet, som jule
skikken byder det. Og saadan festedes der i hvert et 
hus i hele kolonien - der var maaske mindre paa 
nogle af bordene og gaverne kun smaa, men overalt 
var der jul. Kolonien var ligesom selv et æventyrets 
juleland med dens samling af smaa, oplyste træhuse 
i det store snelandskab. Og fØrst og fremmest var det 
b11hmme1;; Ie1;;t - Ul langL ud paa natlen Llrog de meu 
deres julelamper fra hus til hus i smaa skarer og 
sang med skære stemmer i hØjst blandet kor salmer 
og julesange foran hvert et hus, hvis beboere ved et 
stille stearinlys i vinduerne havde tilkendegivet, at 
sangen vilde blive belønnet med juleknas. Der blev 
sunget meget og spist ligesaa meget slik - og i jule
natten kunde man se smaa udholdende skarer lygte
mænd drage fra det ene oplyste hus til det andet. 
Straalende sorte Øjne og kulsorte haartjavser under 
anorakhætten, lygten - den dyrebare - i haanden, 
et par smaa barnekamikker i den knitrende sne 
jul i Julianehaab. 

Og da vi om aftenen en for en vendte tilbage til 
vores gode, gamle skib for at være lidt alene med os 
selv julenat, krØb tankerne om alle de derhjemme 
nærmere og nærmere, søen klukkede sagte mod skibs
siden, sangen tonede fra bygden derinde, og nord
lysene stod som tæpper af ild over himlen. Det var 
alligevel synd, at de, man holdt af derhjemme, ikke 
skulde komme til at opleve en jul som denne. 

Gregers Erik Andersen. 

AKTIESELSKABET 

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

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 
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>>Eddike-

SKITSE AF JESPER WERNER 

ET SUS af Luft og Snefog slog ind mod den unge Sol
llaL, og Bilen fo1::;vand.t hen all Vejen. Det va1 Uen 
tredie Chance, der glippede. Menig 344 Nielsen ban
dede indædt hen for sig, han var~ efterhaanden i et 
elendigt Humør. Jovist, han skulde hjem paa Jule
orlov, og Vejret var, som det ifØlge Julehistorieforfat
terne bØr være omkring Jul, men ellers aldrig er: 
karskt og vederkvægende, et Par Graders Frost med 
let, fredsommeligt dalende Sne, der netop havde lagt 
et saapas tykt Lag hvidt hen over Vejen, at det kna
sede under Støvlerne. Men alligevel var 44 ikke i 
Julehumør,•og han blev det mindre og mindre, efter
haanden som Bil efter Bil kØrte forbi ham, uden at 
hans jovialt lØftede Tommelfinger blev ænset. Var det 
da komplet umuligt at faa et Stop i Dag? 

Ikke alene Bilerne irriterede 44, men det nagede 
ham, at han netop til Formiddag var blevet knaldet 
og nu kunde vente sig I 4 Dages Frihedsnægtelse, at 
afsone umiddelbart efter Juleorloven. Gid Pokker 
havde »Eddike-Ole« ... 

Kommando-Officianten, Olesen, gik sædvanligvis 
blandt de menige under Navnet »Eddike-Ole«, hvilket 
skyldtes, at han aldrig var set smile. Hans Aasyn gen
spejlede en konstant Tværhed, et førsteklasses daar
ligt Lune. Han var sur som en Kaffekone, der ikke 
kan faa Lov at fortælle den sidste Sladderhistorie -
citronsur, sagde »Mænnerne<< om ham, eddikesur ... 
og saa blev Navnet »Eddike-Ole<< hængende. Men i Dag 
havde han været særlig slem, mente 44. »Eddike-Ole« 
kunde af og til faa nogle yderst ubehagelige Ideer, 
og en saadan havde aabenbart grebet ham til Morgen, 
for han havde i hvert Fald inden Morgenappellen 
gaaet alle Stuerne igennem, forlangt Skabene aabnet, 
kigget paa TØj og To ile tæsker og U dgangssko. Og 44 
var blevet knaldet paa sin Toiletæske. Officianten var 
blevet arrig, fordi Barbermaskinen ikke var ordentlig 
rengjort, Bladet sad i Maskinen, og der var en lille
bitte Smule Rust paa det. Herregud! 44 var endnu i 
dette Øjeblik ikke helt sikker paa, om det virkelig 
havde været Rust, han vilde dog mene, at der lige saa 
godt kunde være Tale om Urenhed i selve Staalet, 
Barberbladet var lavet af. Det havde han forresten 
ogsaa sagt til Officianten, men denne havde blot sva-
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ret, at han - 44 - var indstillet til 14 Dages Friheds
nægtelse. Heldigt, at Juleorloven var »befalet«, ellers 
havde »Eddike-Ole« saamænd ogsaa nok taget den fra 
ham, tænkte 44 bittert. - Men nu gjaldt det om at 
være vaks! Der kom en Vogn. 

44's Tommel flØj i Vejret, og denne Gang med bedre 
Resultat end tidligere. Den lille, lækre 5-Personers 
standsede. 

» Værsgo', hop ind,« sagde Manden ved Rattet. »Hvor 
skal De hen?<< 

»Nordby,« sagde 44. »Men skal De ikke længere end 
til StrandkØbing, vil jeg ogsaa være glad for at blive 
sat af der. Jeg kan godt lige naa Toget det sidste 
Stykke til Nordby.« 

»Jamen, jeg skal skam selv igennem Nordby, saa 
De kan kØre med hele Vejen.« 

»Ja Tak, det vil jeg da gerne,« svarede 44. Saa var 
han hjemme om cirka en Time. Det var nok en hel 
rar Verden at leve i - trods alt. Nu skulde han i 
hvert Tilfælde hjem til Mors KØdgryder og fejre Jul, 
ha' det fedt og godt i en Uges Tid. Saa blæse være 
med de 14 Dages Frihedsnægtelse. Men alligevel -
det var nu kreperligt! Netop omkring Nytaar ... Pok
ker tage aille Kommando-Officianter! 

- De kørte et Stykke Tid uden at tale sammen. 
Vinduesviskeren brummede hyggeligt, idet den be
standig slikkede sin Halvmaane ren for Sne, saa at 44 
havde Udblik over Landskabet, de kØrte igennem. Selv 
hos det mest moderne, saakaldt usentimentale Men
neske kan Synet af et Snelandskab kalde paa mange
artede Minder, Tanker og Fornemmelser, allesammen 
koncentrerende sig om Begrebet Jul - i denne For
bindelse vistnok noget mere abstrakt end reelt, men 
det kan i nogle Minutter fylde en og leve i en og gøre 



en veltilpas. Og saaledes sad da 44 og dukkede ind i 
Velværet, som man en kold Vinh,rnat puttP.r sig nf'd 
under en varm Dyne. 

IrniP.n længe faldt han dog ind i en Sludder med sin 
» Vært«, der viste sig at være Overbetjent i Kriminal
politiet. De snakkede lidt om dit og dat, og inden 
længe kom Overbetjenten naturligvis ogsaa med de 
obligate SpØrgsmaal, som idelig rettes til dem, der 
er i Kongens Klæ'r: Hvad 44 syntes om at være Sol
dat? Hvordan Boligforholdene var? Om han kunde li' 
Maden? Om Befalingsmændene var skrappe? 

i>Det er forresten sandt,« cagde Overbetjenten, der 
hed Pedersen - med blØdt D. »Jeg kender da vist en 
af Deres Befalingsmænd. Jo, han maa ligge ude ved 
jer, ellers skulde jeg huske meget fejl. Olesen, Offi
ciant Olesen. Jeg laa sammen med ham paa Sergent
skole i sin Tid, ja jeg er gammel Sergent. Kender De 
ikke ham, Officiant Olesen?« 

»Naah, »Ed ... «,« 44 havde nær proklameret Offi
ciantens mindre flatterende Øgenavn overfor en større 
Offentlighed, men tog sig i det. Det er altid klogest 
at g:rn diplomatisk til Værks, naar man samtaler med 
en fremmed om andre Mennesker, for det kan vise 
sig, at den fremmede har nogle fra ens egne diverge
rende Meninger. »Joh ... ,« sagde 44, »jeg kender godt 
Officiant OlP.sP.n. Han f'r vorf's Komm:mno-Offiri:mt 
og vist en meget pligtopfyldende Mand.« Det sidste 
mente han nok at kunne tilføje uden Risiko hverken 
overfor Diplomatiets Regler eller Sandhedens. 

»Hvordan er han ellers i sin Optræden ... kan I 
li' ham?<< 

»Joh ... saamænd. Han kan være ret haard, og -

RESERVERET 

og ... han e1· jo ikke en Mand af mange Vittigheder.« 
44 udtrykte sig med en vis Forsigtighed. 

Overbetjenten saa hen imod noget, som var uendelig 
langt borte. De havde god Fart paa, og Bilen holdt 
Retningen næsten af sig selv. Pedersen tyggede paa 
noget. Saa sagde han langsomt: »Han var ellers en 
morderlig frisk Fyr i sine unge Dage. Men jeg vil 
gerne tro, at han ikke - er det mere.« 

»Næh. Det er der i hvert Fald ingen af os, der 
synes.<< Udtalelsen faldt med en større Inderlighed, 
end det egentlig var 44's Hensigt. Der var en dyster 
Tone over de i sig selv neutrale Ord, og 44 glattede 
over, idet han sagde: »Men derfor kan han jo godt 
være det.« 

»Jeg vil gerne tro, at han ikke er det mere,« gentog 
Overbetjenten. »Se - jeg lærte ham altsaa at kende 
paa Sergentskolen. Han var en af de kvikkeste Elever 
af hele Bundtet. Et godt Hoved havde han, og fuld 
af Sjov var han. Han var k~aldhaard til at more sig, 
men passede sit Arbejde som den bedste ... faktisk 
tror jeg, der boede et godt Stykke af en Idealist i 
ham, saadan gik han op i df>t Fag, han havde valgt 
sig, ivrigt og energisk og alt det der ... vi kunde alle
sammen godt lide ham. Og han var forlovet med et 
Pokkers flot Stykke Pigebarn, blond og dejlig og med 
Smilehuller, der var saa yndigP., at Gnr'lPrnf' maa havf" 
været smaddermisundelige. Vi syntes, at Olesen havde 
slaaet alle ni - og det var saamænd ikke langt fra, 
at vi misundte ham Gevinsten. Greta Garbo vilde have 
slaaet Krøller paa alle 10 Tæer af bare Ærgrelse, hvis 
hun havde set den Pige ..• Naa, men de blev gift 
umiddelbart efter, at vi var kommet ud af Skolen, og 
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saa mistede jeg Kontakten med ham. Siden hØrte jeg 
ad Omveje om det triste Forløb, hans Ægteskab fik. 
Det var, som om Skæbnen bestandig langede til ham. 
Og vi fra Sko.len vilde hver og een have 8Voret paa, 
at om noget Ægteskab vilde blive lykkeligt, saa var 
det det! Alt tegnede sig rosenrødt for dem i Begyn
delsen, og de var saa bandsat forelskede, at vi almin
delige dØdelige nok kunde mene, det var for meget af 
det gode ... jeg personlig har altid foretrukket en 
Bajer - men det er nu en anden Sag. Og da de havde 
været gift et Aarstid eller der omkring, saa fik de jo 
~n lil,lP. DPt var Pn DrPng, og Knægfa:~n havde en for
underlig Grokraft, man ku' næsten hØre ham vokse. 
Og de var noget saa stolte af ham, Olesen red Ranke 
med Fyren og_ var helt tumbet. Men da den lille var 
et Par Aar gammel, skete det ... saa vidt jeg har 
hØrt, var det et Barberblad eller saadan noget, ja -
det var det, og der var Rust paa Barberbladet, i hvert 
Fald kom Lægen bagefter til det Resultat .. Det traf sig 
saadan, at Drengen stavrede ud i Fars og Mors Bade
værelse, der fandt han Barberbladet, og saa skærer 
han sig naturligvis. Der gik Blodforgiflning i Saaret, 
og han dØde af det ... Nej, der skal Pokkers lidt til, 
førend man halter over i en anden Verden!« 

Barberblad! 
. . . Rust paa Barberbladet. Og »Eddike-Ole«, der 

var blevet helt ude af sig selv. Et og andet var ved 
at gaa op for 44. 

»Og Konen kunde ikke tage det. Ja, Olesen var 
selvfølgelig ogsaa langt nede, saadan som de begge 
havde holdt af sønnen, men det var værst for hende. 
Hun blev helt ude af sig selv. Jeg har hØrt, at hun 
paa faa Dage skæmmede sig noget saa frygteligt, og 
Smilehullerne, de Pokkers dejlige Smilehuller, blev 
borte for evigt. Det endte med, at hun dØde - hun 
tog for mange Sovetabletter. Stakkels Olesen blev 
slaaet fuldstændig ud. Han fik Rekreationsorlov, og 
da han kom tilbage igen, søgte han om Forflyttelse. 
Saa var det vist, han kom over til jer. Han tog det 
som det Mandfolk, han altid har været, men natur
ligvis er noget af Humøret gaaet af ham. - Tja ... 
Synd var det, at det gik, som det gik. Livet er mær
keligt og uforstaaeligt ... jeg kan i hvert Fald ikke 
finde ud af det, og jeg synes ikke, der er noget at sige 
til, at Olesen maaske er blevet en Kende bitter ... << 

- Noget at sige til det! Sur, eddikesur - jamen, 
det var jo noget helt andet, Olesen var ... Bitterhed, 
Smerte, Sorg, 44 nævnede ikke Tingen ved dens Navn, 
men han havde en dyb. intens Fornemmelse af, at han 
i Officiant Olesens »Surhed« stod overfor noget, han 
maatte respektere - noget, han under ingen Omstæn
digheder havde Ret til at krænke med dumme Øge
navne ... 

Der var myldrende fuldt af Mennesker paa Gaderne, 
da de kØrte ind i Nordby. 44 tog Afsked med Over
betjent Pedersen, takkede i faa Ord for Køreturen. 
Han var ikke i Humør til de altfavnende Taksigelser. 
Thi vel hed han Nielsen og var i sig selv lige saa jævn 
og almindelig, som hans Efternavn var det - det, der 
paa ingen Maade adskilte sig fra de mange Spalter 
andre Nielsen'er i Adressebogen; men selv den jævne
ste og almindeligste unge Hr. Nielsen faar engang 
imellem noget at spekulere over. 
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Alt imedens 44 paa Vej hjem til Forældrene og Ju
len i Barndomshjemmet snoede sig gennem det jule
stemte Menneskemylder, kom der et Billede til ham 
... Dilledet af en Mand, hvis Ansigtstræk han kendte 
saa udmærket, men dog læste han i dem andre Følel
ser, end han hidtil havde gjort - en Mand, der bØjede 
sig over et Gravsted og lagde Blomster paa det: en 
stor og en lille Buket. Og det skete i Julen, hvor Fa
milier samledes og var glade med hinanden. Men 
denne Mands Familie - der var kun et Gravsted, og 
paa det kunde han lægge Blomsterbuketter ... 

Paa GadehiØrnet stod en enarmet Mand og drejede 
resigneret paa sin Lirekasse. De skrattende Toner af 
»Glade Jul, dejlige Jul« slog ud iblandt Gadens Men
nesker. Med Minutters Mellemrum lod en af de forbi
passerende en Mønt falde ned i Mandens Kasket, der 
var lagt frem paa Lirekassen. Og Manden nikkede 
tungt og drejede og drejede. 44 blev grebet af en 
ejendommelig Følelse. Han kiggede paa Mandens tom
me Jakkeærme og tænkte paa, hvilken Værdi han 
selv egentlig ejede i sine to sunde, stærke Mandsarme. 
Ja, Iak.1.bk. k.unde han jo mase Feltbanen, som han ellers 
afskyede af et ærligt Hjerte, igennem som en Mis. Og 
han tænkte paa Officiant Olesen, der maaske nok 
skulde fejre Jul sammen med andre Mennesker, men 
dog alligevel vilde være alene - alene med sit Savn . 
Men han - 44 - skulde hjem til Far og Mor. Og 
Pigen. Else, der var levende og varm og blØd under 
Hag~n. Hun havde Smilehuller - hun ogsaa; men 
hun var i allerhøjeste Grad levende! 

44 greb ned i Lommen. Normalt plejede han at jamre 
over, at han aldrig kunde faa SoldaterlØnnen til at 
slaa til. Men nu lod han to - tre - fire blanke Krone
stykker falde ned i Lirekassemandens Kasket. Saa 
fortsatte han sin Vandring hjemad, og Sneen hvid
nede hans Hue og Kappe. 



Her har vi »Basse« Ørsted . 

. og her er Orlogspræst 
Børge Ørsted, 

Orlo~spræsten 
skal ikke velsigne Hanonerne 

Friskt Initiativ skaber Samarbejde mellem Kirken 

og Søværnet 

DET Genopbygningsarbejde, der i Øjeblikket er i 
Gang inden for Værnene i Danmark, bliver fulgt med 
vaagen Interesse fra mange forskellige Sider. Paa 
flere Felter tager man Kræfter i Brug, som tidligere 
ikke er blevet brugt i større Udstrækning. 

At den danske Kirke har Blikket aabent for de Pro
blemer, Soldaten kommer ud for i sin Tjenestetid, har 
vist sig stærkt i Aarene efter Besættelsen. Det mili
tært-kirkelige Samarbejde har blandt andet manife
steret sig i Feltpræstordningen ved den danske Bri
gade i Tyskland. Ogsaa den danske Flaade har imid
lertid indledet et Samarbejde med Kirken, hvis fØr
ste Resultat er blevet Udsendelsen af en Orlogspræst, 
Kaldskapellan ved Holmens Kirke, Pastor Børge Ør
sted med Skoleskibet »Holger Danske« paa dets Som
mertogt til GrØnland. Forsøget synes at være faldet 
heldigt ud, idet Pastor Ørsted ogsaa vil deltage i 
»Holger Danske<<s Vintertogt til Middelhavet med 
Start først i næste Maaned. 

Interessant i denne Sammenhæng er nogle Ord om 
Orlogspræstens Opgave, som Viceadmiral A. H. Vedel 
udtalte ved Pastor Børge Ørsteds Indsættelse som 
Kaldskapellan ved Halmens Kirke. Viceadmiralen ud
ta]tP. hlanilt. nnilPt· 

»Orlogspræstens Opgave er ikke at skabe gode Sol
dater, men at hjælpe den enkelte Soldat i hans per
sonlige Vanskeligheder, der er større i Krig end under 
andre Forhold.« 

Altsaa, danske Orlogspræster vil ikke faa til Op-

gave at velsigne Kanonerne. Kun at være der, hvor 
unge Mænd trænger til Kirkens Hjælp. 

Et anstrengende Studiebesøg. 
I en Samtale i Anledning af de forestaaende Lang

togt fortæller Pastor Ørsted mig, at han gik grundigt 
til Værks all:::rede fra Begyndelsen. 

- Jeg startede med at blive indkaldt som alminde
lig »Basse« for at se Sagen inde fra. Jeg lærte lidt om 
Soldaterliv, som jeg haaber vil komme mig tilgode 
mit Arbejde. 

- Hvem fik Ideen til »Orlogspræsten<<? 
- Mon ikke den fremgik af Forhandlinger mellem 

min Foresatte, Holmens Provst, Dr. theol. M. Neiien
dam og Kirkens Patron, Viceadmiral Vedel? 

- Det rent praktiske: Hvordan var Deres Rang 
ombord paa »Holger Danske«? 

- Som foresat havde jeg kun Skibets Chef, iØvrigt 
var min Rang )>svævende«. Meningen med det og Re
sultatet af det var, at jeg var ligestillet med enhver 
ombord ... 

- Og Uniformen? 
- Jeg havde Jakkeuniform med et Kors paa Ær-

met. San dan som det hele var ordnet, havde jeg fi i 
Adgang overalt. 

Det ideelle Sted at være Sognepræst. 
- Hvordan gik Deres Arbejdsdag? 
- Det er virkelig ikke til at sige i en Fart. Men 
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om Arbejdsforholdene kan man nok sige, at de var 
ideelle. Det er blevet sagt, at enhver Præst burde gaa 
rundt og sige Godnat til hele sit Sogn. Det ladei· sig 
jo ikke gøre i Danmark, men jeg kunde altsaa som 
den eneste »Sognepræst« inden for Kirken overkomme 
det. Det er jo ideelt! Kort sagt havde jeg et saa lille 
Arbejdsomraade, at jeg havde Muligheden for at lære 
alle at kende. 

- Hvordan blev De modtaget om Bord? 
- Med den allerstørste Elskværdighed fra alle 

:::hder ... 
- Tror De, at Modtagelsen gjaldt Dem som Præst 

eller blot som en venlig ung Mand? 
- Jeg ved, at Modtagelsen gjaldt mig baade som 

Præst og Menneske eller - hvorfor ikke - som men
neskelig Præst. Det, der netop var det centrale og 
karakteristiske i mit Arbejde om Bord var, at jeg var 
paa Vej sammen med andre unge! Vi var jo unge alle 
sammen og havde de samme Ting at tumle med. Vi 
vilde bare snakke sammen om Tingene, alle Ting, som 
optager unge, der er hjemmefra. Vi snakkede om Far 
og Mor og Pigen ... 

- Hvad med den mere kristelige Side af Sagen? 
- Det var min Erfaring, at hvis man blot viste, at 

man var af KØd og Blod som enhver anden, at en 
P.ræst ikke lever i en særlig Slags tynd Luft, saa var 
det ikke vanskeligt at finde Indfaldsporten ogsaa til 
saadanne Samtaler. Nej, jeg er kun glad for, at jeg 
ikke havde fundet Hvile i en bestemt kirkelig Ret
ning. Fællesskabet fremkom netop ved, at vi alle var 
unge og alle paa Vej. 

Benyt 

PBIV .A.TBA.NKEIW 

ti I a Ile Deres 

BANKFORBETNINGEB 
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- De havde ogsaa andet Arbejde om Bord? 
- Ja, jeg skulde holde Foredrag og deltage i Til-

rettelæggelsen af Fester om Bord. Paa det kommende 
Togt skal jeg tillige passe Biblioteket .... Nej - slet 
ikke som kristelig Opsynsmand eller moralsk Censor! 

Kirken sejler med ... 

- Orlogspræsten i fremmed Havn? 
- Det er en hel Historie for sig. Der gør sig nemlig 

noget særligt gældende, naar vi nu kommer til frem
mede Lande. Der gælder den Regel, at kirkelige Hand
linger, der foretages om Bord paa et dansk Skib, kom
mer til at gælde, som om de var udført i Danmark. 
Skibet er et lille Stykke Danmark, som kommer sej
lende, og naar Orlogspræsten er om Bord, kommer 
den danske Kirke altsaa sejlende med. De danske 
derude faar paa den Maade Lejlighed til at komme 
paa dansk Grund og i dansk Kirke. 

- Det er altsaa Deres Indtryk, at der er Behov for 
Orlogspræst<'r, nt deres Arbejde er paakrævP.t og nød
vendigt? 

- Ubetinget. Det er da naturligt, at Kirken er med, 
hvor dansk Ungdom færdes, og det maa da ogsaa 
gælde, naar de kommer saa langt hjemmefra, som et 
Langtogt kan bringe dem ... 

Og hvad mener saa Kadetterne ... ? 

Jeg har spurgt nogle af SØkadetterne, som deltog 
i »Holger Danske«s Sommertogt til Gr,Ønland og saa
ledes paa nærmeste Hold kunde følge Eksperimentet 
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med den nye Orlogspræst, ja paa sin Vis har været 
med til at holde ham over Daaben, om deres Mening 
efter Togtets Erfaringer. 

Søkadet Poul Andersen fortæller: - Allerede da 
jeg fØrste Gang hørte Rygter om, at vi skulde have en 
Præst med om Bord paa vort Sommertogt, stillede 
jeg mig skeptisk. Hvad i Alverden skulde man med en 

Søkadet Poul Andersen. 

Præst om Bord! Maaske er der , Ting ombord i et 
Skib, som en Præst kan ordne bedre end andre, men 
vejer man Fordele mod Udgifter og Omkostninger 
tror jeg, at Fordelene bliver vippet op. Og saa skulde 
Tjenesten maaske udføres af en værnepligtig Teolog. 
Tillidsforholdet kommer nu en Gang bedst i Stand 
m·enem Kammerater. 

SØkadet Eggert Petersen har været svært glad for 
Orlogspræsten: - Det var jo et nyt og usædvanligt 
Paafund, men Pastor Ørsted forstod snart at faa Uvil-

Søkadet Eggert Petersen. 

jen til at bortvejres. Snart kom en stor Del af Be
sætningen ham i MØde med Tillid, og gennem mange 
daglige Samtaler fik han tilsidst Del i Besætningens 
Glæder og Sorger. 

For mig var Pastor Ørsted baade Præst og Ven, en, 
der kunde hjælpe og styrke, naar der var noget, der 
kneb. Der er mange Forhold om Bord paa et Skib, 
som godt kunde trænge til at faa et lidt kristent Præg, 
og Orlogspræsten kan !Øse den Opgave. Men lad ham 
ogsaa - hvad Pastor Ørsted jo forøvrigt ogsaa prak
tiserede - beskæftige sig med kulturelle Problemer 
og Dagens SpØrgsmaal, saa vi kan faa gode Diskus
sioner paa Benene. 

Efter Erfaringerne fra i Sommer tror jeg paa Sam
arhPjrlrt mrllrm Flaaden og Kirken, og jeg tror, nt 
den Form, der er valgt, er den rette. 

SØkadet L. v. Lowzow kan styre sin Begejstring. 
Han retter Skytset mod den nye Ordning med Ordene: 
»Hvorfor skal man slæbe en Præst om Bord i et Skib 
til Mennesker, der maaske ikke søger ham, naar de 
i Land ikke nærer noget Ønske om at benytte ham?« 
Og SØkadetten fortsætter med en ny Bredside: »Der 
er jo mange Unge, der ikke - overhovedet ikke søger 
Kirken. Skal man saa virkelig for et Faatals Skyld 
tage en Mand om Bord, som bortset fra noget op
lysende Arbejde, vil være ganske overflØdig?« 

At Eksperimentet alligevel gik over manges For
ventning1 skyldes i første Række Pastor Ørsteds store 
Arbejde. Han slentrede meget omkring og sludrede 

Søkadet L, v. Lowzow. 

om !Øst og fast med alle og enhver. Maaske kom han 
alligevel adskillige ind paa Livet paa den Maade, men 
hvor meget de enkelte virkelig har benyttet ham som 
Præst er jo ikke let at sige. 

Jeg mener, at skal man endelig have en Præst om 
Bord til Glæde for dem, for hvem en Præst virkelig 
spiller en Rolle, saa tror jeg, at den prøvede Ordning 
er meget god, og i hvert F.ald er Pastor Ørsteds Fagon, 
hvor han mere optræder som en interesseret Kam
merat end som den alvidende Prælat, sikkert den 
Maade, man bedst kommer i Kontakt med unge Men-
nesker p.aa . . . FEL. 

Til Søkadet Poul Andersens Økonomiske Betragt
ninger kan tilføjes, at Orlogspræsten kun koster Ski
bet det Brød, han spiser. Angaaende værnepligtige 
Teologer kan det oplyses, at saadanne vil blive ind
kaldt efter førstkommende Session til særlig Tjeneste 
i søværnet, hvor man vil tage Hensyn til og gøre Brug 
af deres specielle Uddannelse. F. 
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Fra Sottesengen paa Militærhospitalet 
cA/ 'Bent E'ilertsen 

Militærhospitalet, i November 1947. 

I en ledig Stund fik jeg engang Fingre i en gammel 
Lægebog. Den fØlgende Uge, hvor jeg gennemplØjede 
dens falmede Blade, blev mildest talt frygtelige. Jeg 
gik omkring med klamme Hænder og fØlte Sympto
mer pcto. Alvcrdemi Sygdomme. De meldte sig i alfa
betisk Orden, efterhaanden som mit Studium af Bo
gen skred frem, fra Angina og Astma via Brok og 
Dysenteri helt til en Tropesygom med et forlængst 
glemt Navn, der begyndte med Z, en Sygdom, som 
jeg forestillede mig, at jeg ved et af Naturens Luner 
var udset til at fØre til Norden, uden at mit af Syg
dom haardt plagede Legeme nogen Sinde havde væ
ret paa de tropiske Breddegrader. 

At søge Læge forekom mig at være omsonst. Læger 
er for Folk med Influenza og buldne Fingre. Hvad 
skulde en Læge stille op med mig? Før han havde 
kureret een Sygdom, vilde jeg være dØd af et halvt 
Hundrede andre. Jeg nøjedes derfor med at gaa i en 
angstfuld Venten. Da Tiden gik, uden at jeg saa meget 
som fik »lang Næse«, tændtes et lille Haab, og efter
haanden som den ene Dag stablede sig oven paa den 
anden og jeg stadig var i Live, glemte jeg Bogen og 
Symptomerne, men noget af den dystre og uhyggelige 
Stemning har siddet i mig siden. Jeg nærede i Virke
ligheden en panikagtig Skræk for Hospitaler og Læ
ger. Hospitalerne kendte jeg jo kun fra Besøgstiderne, 
men nu, da jeg er blevet en af de gærblege Personer 
i det skinnende hvide Sengelinned bag Militærhospi
talets tyste Mure, har jeg lagt Mærke til, at de fleste. 
der kommer paa Besøg, har det paa samme Maade 
som jeg havde det. 

Man kommer fra den friske Luft, belæsset med 
Blomster og Chokolade ind paa en tyst Hospitalsgang, 
hvor hvert Skridt giver Genlyd. Man ombØlges af 
Æterdampe. Maaske vimser en sirlig - og ofte tillige 
fiks - Sygeplejerske forbi med Favnen fuld af ube
stemmelige Instrumenter, som man afgjort ikke fØler 
Trang til at stifte nærmere Bekendtskab med. Eller 
en Læge i hvidt med alvorlige, markerede Træk spad
serer værdigt forbi. Med Cronins Lægebøger i Erin
dring stirrer man med en Blanding af Æresfrygt og 
Angst efter Manden, der behandler Operationskniven 
paa samme flegmatisk Maade, som vi andre haand
terer Bordkniven paa. Løber man saa ogsaa paa en 
af de blege, opgaaende Patienter, synes man at kunne 
læse Alverdens Lidelser i hans Øjne. Billedet er fuld
komment. Stilheden, Æterdampene, de mærkelige In
strumenter, det alvorlige Lægeansigt og det lidelses
fulde Patientansigt gØr, at man fØler sig i Vejen. Man 
er udenfor det vante Millieu, bliver forvirret og gaar 
paa Tæer for at overbevise sine Omgivelser om, at 
man respekterer Stedets Alvor. Hvis man i sin Søgen 
paa de lange Gange kommer til at støde paa en Spand 
eller lignende, naar ens Forvirring HØjdepunktet og 
man Ønsker sig et Musehul at krybe i. Man befinder 
sig kort sagt rigtigt skidt, som en Flue i et Glas Vand. 
Men nu har jeg oplevet Sceneriet fra Sottesengen og 
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senere som oppegaaende, og saa tager det hele sig 
unægtelig noget anderledes ud. Den hØjtidsfulde Stil
hed og sagte Talen hØrer Besøgstiden til. Æterdam
pene mærkes kun den fØrste Dag. Sygeplejerskerne er 
sØde, slaar en Sludder af svarer rapt igen paa en SpØg 
- jeg vil gerne se den Patient, der undgaar en lettere 
Forelskelse i sin Sygeplejerske. De mærkelige Instru
menter har Udseendet imod sig og viser sig at være 
saare fredelige i Funktion. Og Lægerne er betydeHg 
mere lydhØre og forstaaende overfor ens legemlige og 
sjælelige Skavanker, end PremierlØjtnanten var naar 
man foran Kompagniet skulde forklare ham, h;orfor 
man gik saa ofte til Lægen. Og ens egen Bleghed skyl
des ganske simpelt for lidt frisk Luft og for megen 
Varme. 

Marinere, Fodfolk, Artillerister o. s. v. ligger her 
Side om Side og tager en haard TØrn om, hvem der 
hører til Forsvarets Kerne. De overgaar hinanden i 
Beretninger om, hvad de har været igennem. At der 
i det hele taget er Liv i os efter, hvad vi aabenbart 
har gennemgaaet som Rekrutter, er noget af en 
Gaade. 

Og saa maa der ryges. To Timer hver Dag - og der 
bliver røget. Paa Stue I har vi en Ikke-Ryger. Men 
hans Chance for at faa en Nikotinforgiftning er lige 
saa store som vore. 
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Om Morgenen er det ikke en hØjrØstet Korporal, 
der vækker os med Tordenrøst, men en Kvindehaand, 
der let berører ens Skulder, idet Damen blidt siger: 
Go'morn, Hr. Petersen. Saa staar vi op ... De første 
Dage tror man, at man er i Himlen. 

Naar Morgentoilettet er overstaaet, vender man til
bage til den varme Seng og sender en medlidende 
Tanke til Kammeraterne derude i PlØret og Sluddet, 
trækker saa Dynen op over Hovedet og sover ind til 
lyserøde Drømme. 

Avismanden Henry, en ukuelig KØbenhavner med 
K, er Stuens fØrste Gæst. Under Fløjten eller Sang 
indfinder hun sig: »Suu sto.ur vi op. D'Herrer, finder 
Smaapengene frem og stiller sig pænt for Enden af 
Sengen. Her er jeg med den aandelige FØde, Ber
lingeren og Politiken, Nationaltidende og Socialdemo
krabaten. Jeg har lidt for enhver Smag: Kristeligt 
Dagblad til den pæne Herre der i Hjørnet, og Land 
og Folk til Bolshevikken paa Langsiden.« Kommer en 
Sygeplejerske i det samme ind, kan den gode Henry 
ikke dy sig: »Og her er Danmarks største og mest 
sjofle Maanedsblad, Rudibras til Dem, Frøken.<( 

Men Hatten af for Henry. Naar Dagene falder lange, 
er han en af Trøsterne. Han bringer mere med af 
Livet ude fra ind i Sygestuerne end hans Aviser. 

Den fornøjelige Stemning er den mest dominerende 
som altid blandt Soldater. Der er meget, der skal kæv-

les og gøres Vrøvl over, men det udmunder næsten 
altid i en hjertelig og befriende Latter. Underholdnin
gen maa vi stort set selv sørge for, men ogsaa her 
kommer de utrættelige K. F. U. M. Folk med Bøger, 
Brevpapir, Tobak og rigtig Chokolade. Store Folk og 
Værn-Radio'er cirkulerer fra Stue til Stue. Vi har 
saa mange, at hver Stue har Radio hver tredie Dag. 
Aftenerne, særlig Radioaflenerne, er hyggelige. Man 
diskuterer, og navnlig driller, men Klokken 20 sæn
ker Mørket sig over Hospitalet. Lægger man Øret til 
en af Dørene; vil man dog opdage, at Klokken kan 
blive betydeligt mere, fØr Summen af Stemmer og 
smaa Latterudbrud forstummer. 

* 
Patienter kommer, andre gaar, en Dag faar man saa 

selv Besked om, at man er udskrevet. De sidste Dage 
vil ikke rigtig gaa. Man staar ved Hullet i Planke
værket og kigger længselsfuldt ud paa det pulserende 
Liv. Men naar man siger Farvel .. er det ikke uden et 
Stænk af Vemod. Opholdet paa Militærhospitalet flet
tes til de mange andre Soldaterminder, og naar man 
ad Aare, udstyret med en lille Topmave og med FØd
derne i et Par Hjemmetøfler, sætter sig til Rette i en 
magelig Lænestol for at fortælle Familiens yngste om 
sin Soldatertid, vil Tiden paa Militærhospitalet for os 
Ekspatienter faa en stor Plads i Beretningen. Den hØ
rer ikke ttl de daarligste Soldaterminder. 

BOGANMELDELSER 
Billedhefte om den danske Brigade. 

FOLK OG VÆRN udsender et smukt Billedhæfte 
under Navnet »Af en Brigades Dagbog«. Som man kan 
tænke sig, er det Tysklands-Brigaden, der behandles, 
og i Billeder med ledsagende Tekst skildres Tysklands-

Brigadens Liv og Arbejde fra den Morgenstund i Juni 
i Aar, de danske Tropper k.Ørte over Grænsen ved 
Krusaa, og frem til denne Dag. Hæftet giver et le
vende Indtryk af »Briggerne«s Oplevelser, de For
hold, de lever under, og deres Arbejde i.Øvrigt der
nede. For de Soldater, der selv har været indrulleret 
i Tysklands-Brigaden, vil Hæftet naturligvis være rart 

at ha' som Erindring, men omvendt vil de, som ikke 
gennem egen Erfaring kender Livet i Brigaden, nok 
kunne finde Forn_Øjelse i at ,fmnemblade »Af en Bri
gades Dagbog<<. 

Hæftet kan bestilles ved Indsendelse af 2,50 Kr. til 
Folk og Værns Afdeling I, Vester Voldgade 117, Kø
benhavn V. 

Bøger om nordisk Historie, 

P AA Hirschsprungs Forlag er udkommet to B_Øger 
med nordisk-historiske Emner, begge vel værd at 
læse. 

Kontreadmiral E. Briand de Crevecours nye Bog 
hedder »Iver Huitfeldt. Hans Liv og Daad,<< og skil
drer den norsk-danske Søhelt begivenhedsrige Liv 
indtil den Dag i 1710, da han, for at frelse den Øvrige 
Flaade fra Ødelæggelse under Slaget i KØge Bugt, lod 
sig og sin Besætning springe i Luften om Bord paa 
Orlogsskibet. 

Bogen om Huitfeldt er ren historisk Skildring, 
spækket med Detailler. Alma Soderhjelms og C. F. 
Palmstiernas »Oscar I« er vel en Biografi, men kan 
momentvis minde om historisk Roman. Oscar, Carl 
Johan Bernadettes Søn, varetog sin Kongegerning paa 
BaggJ:und af en bevæget Tid for Europa, og Bogen 
giver en udmærket Skildring af dette betydnings
fulde Kapitel i Sveriges og Nordens Historie. 

Begge BØger er statelige og smukke, forsynet med 
et fortrinligt Billedmateriale. 

199 



Christiansø 
• ruster sig ... 

til Julen og Vinteren 
Facts og Profiler fra Danmarks pstligste Forpost 

Af Journalist Jø,·gen Felbo. 

MYTTERI! Hovedvagtens Officerer er allerede i 
Mytteristernes Hænder. I Havnen raver de fulde 
Marinere om Bord i to Skibe, som er fyldt med Pro
viant og Tyvegods fra de opbrudte Magasiner og 
plyndrede Lejlighctlcr. Snart efter letter Skibene og 
stikker til SØs, medførende de svinebundne Officerer, 
der fØrst kommer fri og faar Lov til at gaa i nogle 
smaa J aller, da Skibene er uden for Fæstningens 
Skudvidde. - Fæstningen Christiansø 1 det Herrens 
Aar 1809 ... 

En enkelt Episode fra Christiansø-Fæstningens be
vægede Historie, Fæstningen, der har været Tilholds
sted for Kapere, og hvor Tordenskjold ofte har slik
ket sine Saar, indtil han igen stak til søs til Fordærv 
for Danmarks Fjender, der krydsede Landets Vej til 
Ros og Magt. I Dag ligger Christiansø som en op
slaaet Historiebog, der kan fortælle den opmærksom
me Iagttager Danmarkshistorie. Fra Murenes Skyde
skaar peger Kanonerne endnu ud over Havet, der 
stadig krummer Ryg for den stolte Fæstning. 

En dansk Flaadebase i Østersøen. 
Efter Tabet af Skaane, Halland, Blekinge og Bohus 

Len ved Roskildefreden i 1658 trængte Danmark til 
en Flaadebase i Østersøen. I 1687 besigtigede Christian 
den 5. »de gjorte Anlæg« paa Christiansø og Frede
riksø, de to smaa Øer Øst for Bornholm, der sammen 
med Græsholmen udgØr Erteholmene. Afstanden fra 
Svaneke paa Bornholm til Øerne er 20 km. Et Hun
drede Meter Øst for Christiansø ligger et lille Skær, 
Østerskær, der er Danmarks Østligste Punkt. 

Under den Store Nordiske Krig havde Fæstningen 
en Besætning paa 372 Mand. Havnen laa ofte fuld af 
Orlogsskibe, der lurede paa fjendtlige Konvojer ude 
i Hammervandet. Tordenskjold gjorde talrige Besøg, 
og i 1716 fik man saagar Besøg af Peter den Store. 

Fæstningen gik ud af Store Nordiske Krig uden at 
have lidt andre Skader end dem, som Efterladenhed 
ved Vedligeholdelsen af de svære Befæstninger havde 
fØrt med sig. Helt saa godt slap den ikke fra Eng
lænderkrigen. Kaperne i Østersøen brugte Fæstnin
gen som Rede og var til stor Gene for Englænderne. 

Saa den 24. Oktober angreb en engelsk Flotille 
Fæstningen. Den lagde sig i god Afstand og gav sig 
til at sende Granater ind over Øerne og Havnen, der 
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Fra Øens Bastioner peger Kanonerne ud m·er Havet. 

var fyldt med Krigsskibe. Tabene var følelige. 15 
Mand saaredes og iblandt dem var Øernes Komman
dant. Yderligere dræbtes 6 svenske Fanger og en 
Kone. Fæstningens Kanoner kunde ikke naa Skibene, 
saa man havde intet andet at gøre end at søge Dæk
ning. 

Efter denne Episode udbyggedes Fæstningen væ
sentligt, og nye Batterier føjedes til de allerede eks
isterende. Under dette tunge Byggearbejde skete det 
omtalte Mytteri blandt nogle hvervede Marinesoldater, 
der efter Oprøret sejlede til Sverige og gik i Krigs
tjeneste der. 

I 1855 nedlagdes Fæstningen Christiansø, OprethoL 
delsen vilde koste for meget, fandt man i KØbenhavn. 
Kanonerne fik Mundkurv paa, og fredelige Fiskere 
erobrede Øen, som aldrig var blevet erobret før. 

Christiansøs »1947-Kommandant«. 
Tro ikke, at Christiansø er en dØd Ø i Dag. Det 

hvisker og tisker i hver Sten paa Øen af Historie, 
der aldrig dØr. BØlgerne lØber ind i Havnen og slik
ker længselsfuldt og ydmygt op ad Stenene ved Kajen. 
som ventede de hvert Øjeblik at se en Tordenskjold 
træde ud af et af Husene for at lade sig bære paa 
deres Rygge ud til nye Bedrifter. 

Lander man i Dag paa Christiansø er det ogsaa en 
stout Skikkelse, som kommer ud paa Kajen for at 
byde Velkommen. Det er 1947-Kommandanten, Fyr
mester J. P. Jakobsen, der nu paa niende Aar »rege
rer« paa Christiansø. I Fyrmesterboligen fortæller 
Fyrmester Jakobsen mig om Øen, som man kan 
mærke, han omfatter med varm Interesse. 

- Christiansø er ingen Kommune. Øen, eller rettere 
Øgruppen, ejes af Staten og administreres af Marine
ministeriet. Her lever 160 Sjæle, hvoraf de 40 er Børn. 
Den ældste Beboer er 87. 

Arbejdsløshedsunderstøttelse aldrig brugt, 
Vi kan med Stolthed notere, at vi aldrig herovr= 

har udbetalt en Øre i Arbejdsløshedsunderstøttelse, 
fortsætter Fyrmesteren. Det har aldrig været nød
vendigt. 

Øen rummer 60 Lejligheder. Der findes ingen Pri
vat-Huse, alle Bygninger stammer fra Fæstningstiden 
og ejes af Staten. Intet Hus er bygget efter 1835, og 



Fyrmester Jacobsen. 

der maa ikke bygges nye Huse herovre. Der er derfor 
en lang Venteliste for Folk, der gerne vil herover og 
bo eller have Sommerhus, men det er ikke let at faa. 
Paa Ekspektancelisten staar blandt andre Aksel SchiØtz 
og Angelo Brun. 

Det er som sagt ikke nem at faa Opholdstilladelse 
paa Christiansø. Det er saaledes, at eventuelle ledige 
Lejligheder fordeles efter et ganske bestemt, fast
slaa~t System. Først i Betragtning kommer Børn af 
hjemmehørende Fiskere. Derefter kommer udøvende 
Kunstnere - det er jo ret enestaaende, at Kunstnere 
har saadanne Privilegier, og sidst og nederst paa Li
sten kommer almindelige Sommerliggere. Lejen paa 
Christiansø er lav, eller rettere sagt, den er ikke ste
get saadan som Lejen i det øvrige Land. Herovre har 
vi en Husleje, der varierer fra et Maksimum paa 500 
Kr. om Aaret til 75 Kr. om Aaret. Øens Læge, Dr. 
Tage Voss, er lØnnet af Staten, saa Beboerne har gra_ 
tis Lægehjælp. SelvfØlgelig betaler Beboerne ingen 
Kommuneskat. 

Ikke lutter Lagkage. 
- Det synes at være den rene Gevinst at bo paa 

Christiansø? 
- Det tror jeg ikke helt, man kan sige. Ulemperne 

er ikke saa faa endda. Der er jo f. Eks. det, at alle 
Ting, som skal købes, maa tages hjem pr. Kommis
sion. Det er BaadfØrer Peter Sonne, der daglig kom
mer til Øen med sin nye Postbaad »Peter«, som paa
tager sig alt af den Slags. Det er han ganske vist 

Her har vi Christiansø Havn, som Tordenskjold kritiserede. 
I Baggrunden Fæstningstaarnet med det indbyggede Fyr. 

vældig god til, - han bliver betroet til at kØbe alt, 
lige fra Korsetter, Sytraad, Knapper og Julegaver til 
Madvarer, men alligevel er det klart, at det er for
dyrende og ikkP hPlt tilfrPdsst.i11Pnde altid at skulle 
kØbe pr. Kommission. 

En anden Ulempe er det, at Beboerne herovre er 
amtsløse. Det betyder, at de ved Sygehusindlæggelse 
paa Bornholm maa betale væsentligt mere end Born
holmerne. Videre maa en herovrefra, som absolut skal 
til Bornholm, f. Eks. for at faa efterset sine Tænder, 
eller hvad det nu kan være, tage i Betragtning, at 
han mao betale Hotelophold saa længe Besøget varer, 
for man kan ikke komme frem og tilbage samme Dag. 
Det gør jo heller ikke det hele billigere. Og sidst, 
men ikke mindst, er der SkolespØrgsmaalet. Det er 
kedeligt, at man skal sende sine Børn bort fra Hjem
met, hvis de Ønsker at fortsætte deres Skolegang, 
efter at de er kommet igennem Skolen herovre. 

- Der bor en Del Kunstnere herovre? 

- Ja, flere af Husene er beboede af Malere, som 
her finder en Natur og Stemning, som de aldrig bliver 
trætte af. Forresten, lad mig her nævne en Ting: Se, 
det var ikke helt rigtigt, da jeg fØr sagde, at der ikke 
maa opføres Huse herovre. Der findes nemlig her
ovre en halv Snes Tomter efter Huse, som af en eller 
anden Grund er blevet revet ned. Hvis de kunde blive 
bygget op - og det skal saa ske efter Forbillede af 
de andre Huse og i samme Stil, eventuelt efter gamle 
Tegninger - kunde de give Ly for en Skare Kunst
nere. Vilde det ikke være en dejlig Tanke, om Pla
nen kunde realiseres. Der vil medgaa omkring !00.000 
Kr. til Arbejdet, som vilde sætte det endelige Punk
tum for Byggeri paa Christiansø, og man kunde jo 
saa give forskellige Kunstnere disse smaa Huse som 
en Art Legat. 100.000 Kr. søges, saa kan en Plan, der 
uden Tvivl vil faa mange Kunstneres begejstrede Bi
fald, kunde realiseres. 

Hele Kommunalraadet i en Person. 
- Nu har vi hØrt om Øen, skal vi ... 
- ja, der er virkelig meget mere endnu ... 
- jamen til Afveksling. Lad os hØre lidt om Deres 

Arbejde. De er altsaa Fyrmester? 
- Det er jeg. !Øvrigt er jeg Øernes Forvalter og 

et Par andre Ting. 
- Hvilke? 



Imponerende Mure i hugne Sten. 

- Allright. Jeg er Vicevært for alle Husene paa 
Øen. Værten er jo Staten, TilsynsfØrende med alle de 
historiske Anlæg, jeg har Lodstjenesten og Rednings
væsenet under mig, og saa er jeg Sogneraad ... 

- Hva'for noget? 
- Ja, se, da Øen jo ikke er en Kommune, er der 

ingen Kommunalbestyrelse. Men jeg beklæder samt
lige Poster, de forskellige Funktioner som Sogne
raadsformand, Sekretær og Kasserer og hele Social
udvalget. Naah, hvis det ikke keder Dem, saa er jeg 
endvidere Skatteopkræver og Toldopsynsmand, Valg
listefører, Sognefoged og Giftefoged ... 

- Har De været i Brug som Giftefoged? 
- Det har jeg da rigtignok. En 5-6 Gange, tror 

jeg. 
- IfØrt sort Kappe o. s. v. 
- Nej, det har jeg nu ikke. Men der staar i Ved-

tægterne, at Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at 
Giftefogeden skal bære en sort Kappe under Embeds
handlingen. Nu kan jeg jo spekulere paa, om jeg i 
min Egenskab som Kommunalbestyrelse skal bevilge 
mig en sort Kappe til Brug som Giftefoged. - Saa 
er jeg Strandfoged og Brandfoged og Mønstringsbesty
rer, Bestyrer af Øens Radio- og Telegrafstation, Regn
skabsfører for Museet, som jeg selv har faaet Ideen 
til og ladet indrette ovre i »Lille Taarn«, et af de 
gamle Fæstningstaarne, fast Medlem af Skoleraadet, 
Kirkeværge og Havnefoged, Formand for Biblioteket, 
der netop har fejret 25 Aars Jubilæum, Tilsynsførende 
med Græsholmen, det fredede Fuglereservat, Formand 
for et Par·af Øens Foreninger, Turistchef ... 

Danmarks eneste Politiofficiant. 
- Hvor mange Turister har De haft i Sommer? 
- Ikke mindre end 20.000. Og Museet har haft et 

Besøg af 6000 Mennesker. Mange er Kunstnere, og de 
sender lange Blikke til de faa lykkelige, som har faaet 
Bolig herovre. Ja, bare jeg havde de 100.000 Kr., vi 
fØr talte om ... 

- Nu har De vel heller ikke flere Hverv? 
- Jeg er Danmarks eneste Politiofficiant, at De 

ved det! Min Titel er enestaaende, og det er min Gage 
ogsaa. Jeg faar 65 Kr. om Aaret for at beklæde dette 
særprægede Embede. 

- Jah - saa er jeg vist ogsaa naaet til Vejs Ende 
med mine Hverv, men i mine Vedtægter staar der 
forresten, efter at alle disse Ting er blevet remset op, 
at Forvalteren desforuden er forpligtet til at udføre 
saadanne mindre Hverv, som maatte blive ham paa
lagt«. En Ting, som jeg ikke har nævnt er min Stil
ling som verdslig Sjælesørger. Beboerne, som jeg jo 
kender alle, kommer nemlig til mig med mange af 
deres Bekymringer, fordi jeg nu engang er Bindeled
det til Omverdenen, og det er ikke en lille Opgave 
at have. 

- Hvad har De af Ønsker, naar De tænker pnn 
ChristiansØs Fremtid? Der har jo været talt om Hav
nen. 

- Rigtigt. Lige saa langt tilbage, som Christiansø 
har bestaaet som Fæstning, har der været klaget over 
Havnen. Selve den store Tordenskjold lynede og tord
nede ved flere Lejligheder over, at Havnen var for 
lille, og navnlig for daarlig beskyttet. Nu har vi faaet 
en Bevilling til Sikring af Havnen med tværgaaende 
Moler. Det vil hjælpe betydeligt. Som det er nu, maa 
alle Fartøjerne i Havnen flyttes bort fra Kajerne, naar 
Vinden drejer ind i. en bestemt Stilling. Men vi har 
yderligere udvidet Kajplads paa Ønskesedlen. Og saa 
er der jo Elektriciteten. Vi vilde gerne have Elektri
citet paa begge Øerne, men det vil jo kræve større 

Gennem »Kanonportene« var der vidt Udblik over Havet ... 



Maskiner end de nuværende, saa det er Fremtids
musik i allerhøjeste Grad. 

Naar Julen kommer sejlende, fØr Isen lukker. 

- Hvordan klares Vintrene paa Øen? 

- I de 8 Aar, jeg har været her, har vi haft fire 
Kuldevintre, der afskar Øerne fra Omverdenen i ca. 
2 Maaneder hver Gang. Isen laa i vældige Skruninger 
omkring Klipperne. Det var et betagende Syn, men 
lidt ensformigt i Længden. Kun ved Hjælp af Tele
fonen fik vi Nyt fra det .øvrige Danmark - ja, og 
saa ved Flyvemaskine. Orlogskaptajn Zigle1· kom her
over et Par Gange en Vinter med en Seaotter, ligesom 
nogle KZ-Maskiner aflagde Besøg. 

- Saa fik De maaske alle Forsyninger gennem 
Luften? 

- Nej, det var jo meget begrænset, hvad de smaa 
Maskiner kan medfØre ud over Posten. Naar Tempe
raturen i Vandet falder til omkring Frysepunktet, 
bestiller vi Forsyninger til en Indefrysningsperiode. 
Vi ved nemlig, at naar Temperaturen naar · 0,7 Grn
der er Isen der. 

- Hvordan foregaar Indkøbene saa? 
- Der gaar en Liste rundt mellem samtlige Be-

boere, hvorpaa man skriver, hvor meget hver enkelt 
Husstand Ønsker indkøbt. Kartoffel- og Brændselsfor
bruget er blevet dækket paa Forhaand, men tilbage 
staar de mange andre Ting, som benyttes i den dag
lige Husholdning. 1000 Liter Mælk er normalt til et 
Par Maaneders Indefrysning. Mælken stilles ud i Fro
sten i Fade, og skal man saa bruge noget, gaar man 
ud og hugger en Liter af Blokkene. Islagkager til fest
lige Lejligheder graves ned i Sneen. RugbrØd hjem
tages i Skibslaster, en 6-700 store Rugbrød dækker 
Forbruget, 35 hele Grise, der nedsaltes, KØd i store 
Mængder, der fryses i Træerne uden for og saa saves 
ud, naar det skal bruges, en Kasse EksportflØde til 
hver Familie, Smør efter Rationeringsbestemmelserne 
O. S. V., O. S. V. 

- Juletræerne og -pynten og -gaverne? 

- Det faar Postføreren i Kommission alt sammen. 
En skønne Dag kommer der sejlende en hel Skov af 
Grantræer - saa er Julen kommet til Christiansø, 
slutter Fyrmesteren. 

En af de Kunstnere, der har boet længst paa Chri
stiansø, er Maleren Johan Tryde. Fra 1917 har han 

Hakon Tryde. 

været paa Christiansø, og han er nu Lejer af et dej
ligt stort Hus lige ved Fyrmesterboligen. 

Johan Tryde er et godt Eksempel paa de særpræ
gede Ansigter, man møder paa Christiansø. Om Som
meren er hans Hus fyldt med Ungdom, sØde Svømme
piger, søde Kunstnerpiger, eller bare s,Øde Piger i 
Ahnindelighed. Tryde selv vil daglig kunne træffes 
ved Øens Udspringsvippe, hvor han med mere eller 
mindre elegante Spring henrykker sine Tilskuere. Om 
Aftenen leder Tryde al Gymnastik: paa Øen. Under
visningen foregaar paa »Maanen<<, Øens Forsamlings
hus, eller i Gymnastiksalen. Koner og Piger, B,Ørn og 
Karle, ja selv gamle Fiskere har han faaet overtalt. 
Selv fik jeg Tilbud om at komme med - dog paa 
venstre Fløj. Yderligere forestaar Tryde al Massage 
paa Øen! Interessen herfor stammer fra et næsten 
fuldført medicinsk Studium. Mangen en Fisker har 
Ømmet sig under Trydes smidige Kunstnerhænder, der 
naturligvis som Hovedbeskæftigelse har Penselsving 
over Lærreder og Kartoner. Efter Beskrivelsen vil 
man antage, at Tryde er en ung Mand, men han er 
64. Det lyder som en »And«, og naar man ser ham, 
vil man f,Ørst være sikker paa, at Alderen ikke passer. 

Kunstmaler Tryde har siddet paa Christiansø fra 
1917, og mange andre med ham er blevet indfanget 
af den særprægede Ø i Østersøen. Et Ægtepar1 der 
kom til Øen for at tilbringe to Dages Ferie for mange, 
mange Aar siden, bor der endnu. Øen holder en ung, 
siger de. 

Nu ruster Christiansø sig til endnu en Isvinter. I de 
lange Vinteraftener hygger man sig om den samlende 
Petroleumslampe, godt beskyttet bag Voldene med de 
tavsP KanonPr 

... og Havet krummer stadig Ryg foran Øens Befæstninger. 
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I en godt camoufleret Stilling holdes der Øje med ,,Fjenden«. 

Den dansk-norske "Krig" • 
1 Harzen 

7 Dages Manøvrer, der satte Mandskabet 
paa den haardeste Prøve - men Prøven 
blev bestaaet. 

Af Journalist Peter Kromann 

DET ER første Gang, at Brigaden under sit Ophold 
i Tyskland har haft Lejlighed til at holde stØrre, sam
lede Øvelser med Soldater fra andre Landes Hære, og 
ikke mindst derfor blev Manøvrerne imØdeset med 
spændt Interesse - ikke alene af Befalingsmændene, 
men ogsaa af Mandskabet, der paa Forhaand vidste, 
at det var noget helt nyt, der ventede dem" Ganske 
vist var Soldaterne i den forrige Brigade, Sommer
brigaden, ogsaa med til Øvelser sammen med Nord
mænd og Englændere, nemlig i Paderborn, men slet 
ikke i det Omfang og heller ikke med samme Karak
ter som November-Manøvrerne i de mellemtyske 
Bjerge. Øvelserne i Harzen var først og fremmest et 
Eksperiment, men samtidig en fysisk KraftprØve for 
Mandskabet og en Prøvesten for Befalingsmændenes 
Evner til hurtigt at kunne indordne sig under de 
nye Forhold, det for danske Soldater helt fremmede 
Terræn, som HØjderne i Harzen var for de danske 
Tropper. 

Manøvrernes Rammer, som de kom til Udtryk i den 
i Forvejen udarbejdede Øvelsesplan, blev lagt af Che-

I s·idste Jlfaaned skete dei· ?10get 'l.1'3Wdvanligt i den dan
ske Hwrs Historie, idet Dele af den danske Brigade i 
Tyskland fra den 7. Ul den 14, November holdt Efteraars
nianøvrer i Harzens Bjerge sanimen med Styrker fra den 
norslce Tysklancwbrigade og mindre Enheder af det bri
tiske Luftvaaben. Det var en helt 11y Forni for nordisl~ 
Samarbejde, der blev praktfoeret ved den Lejlighed, 
men det bestod sin Prove - t;-ods det forfwrdelige 
Vejrlig, der prægede Manøvi·erne fra først til sidst -
- til Glæde for begge Parter. 

fen for den norske Brigade i Tyskland, Generalmajor 
Hansteen. Chefen for 9. Regiment, Oberst Freisleben, 
var under Manøvrerne dansk Overkampdommer. Den 
danske »Hær« fØrtes af Oberstløjtnant P. A. C. Hen
ningsen, den norske af Oberst Jiinne. Midt under 
Manøvrerne, da den første Fase var forbi, ankom den 
norske Hærs Chef, GenerallØjtnant Helsett, til Øvel
sesomraadet for at fØlge Manøvrerne paa nærmeste 
Hold. Manøvrernes dramatiske Højdepunkt, Overgan
gen over Floden Leine, fulgtes desuden af to engelske 
Oberster fra Ingeniørtropperne, og andre engelske 
Officerer fulgte Øvelserne paa de »Frontafsnit<<, der 
havde deres særlige Interesse. 

Naar dertil kommer, at engelske Flyvere og Radio
folk ogsaa medvirkede, var Øvelserne saa »allierede<<, 
som Forholdene tillod. 



Yclret skulde plejes! 
Danskernes Rolle i Manøvrerne var med en enkelt 

Dags Undtagelse af defensiv Art, et Forhold, der maa 
ses paa Baggrund af de talmæssigt langt overlegne 
norske. Styrker, og Manøvrerne formede sig for den 
danske Hærs Vedkommende som et stadigt Tilbage
tog. Det Billede, Soldaterne vil huske, er Billedet af 
haarde Strabadser, som danske Soldater i Alminde
lighed meget sjældent kommer ud for, af Marchture 
ad opblØdte Veje og stejle Bjergskraaninger, Nætter 
i TelLe, cler ikke kuntle holde Regnen ude, Overnat
ninger paa den bare Jord i Huller, der kun ydede en 
lille Smule Læ mod Nattekulden, Regnen og Blæsten, 
og de stadige Tilbagetrækninger for at undgaa »Til
intetgørelse«. 

Øvelserne begyndte i Regn og sluttede i Regn, og 
kun i korte Perioder klarede Himlen op og viste en 
Smule blaat mellem drivende, graatunge Skyer, der 
hang som en stadig Trusel over Fronten i Harzen. 
Man hørte Udtrykket »Frontsvin« nævnt med et blegt 
Smil Soldaterne imellem, og til sidst passede Udtryk
ket nogenlunde paa Mandskabets almindelige Tilstand. 
Men det var morsomt at se, hvorledes de danske Sol
dater trods Strabadser og Modgang alligevel forsøgte 
at pleje deres Ydre i Overensstemmelse med de mili
tære Krav derhjemme paa Kasernerne. Om Morge
nen kunde man finde Soldater i Færd med at barbere 
sig i mudrede Vandhuller, i smaa, rislende Bjerg
bække, i Aaer og lignende, hvor det var muligt at 
fugte en Barberkost. Men Støvlerne - dem maatte 
man opgive. Med en næsten faderlig Omsorg forsøgte 

Barbering paa Feltfod! 

So,ldaterne ogsaa at passe deres Vaaben efter bedste 
Evne, men uden Chance for at holde Rusten fra Livet. 
Det rØdlige Skær paa Geværer, Maskinpistoler og 
Bajonetter, der slaar enhver pligtopfyldende Soldat 
med Rædsel, blev efterhaanden et dagligt Syn for Sol
daterne i Harzen. 

Hovedkolonnen med de motoriserede Køretøjer for
lod de danske Garnisoner tidligt Onsdag Morgen den 
5. November. Senere stødte andre Kolonner til, og saa 
var alle samlet til den ca. 300 Kilometer lange Tur 
til Harzen. Hen paa :b!ftermiddagen Torsdag naaede 
Kolonnen Seesen, de danske Forsyningers Endesta
tion under Øvelserne, og Banen var klar til Felttoget 
mod Nordmændene. 

Marchordren gives. 

Oberstløjtnant Henningsen gav Marchordren tidligt 
næste Morgen den 7. November, og via Bjergbyerne 
Bad Grund og Clausthal-Zellerfeld ad stejle, snoede 
T ,andeveje naaede de danske Tropper i Løbet af For
middagen frem til den Linie, hvor de første Fægt
ninger med Nordmændene fandt Sted næste Dags 
Morgen. »Krigen« som saadan begyndte imidlertid 
allerede den 7. November Kl. 12 Middag, og dens 
fØrste Fase udspilledes mellem dybe, grydeformede 
Dale og skovklædte HØjder, hvor den storladne Natur 
havde klædt sig i sit festligste og smukkeste Efter
aarsskrud. Hele Dagen bevægede de danske Vogn
kolonner sig frem ad de smalle, opblØdte Veje, og 
mange Steder var det forbundet med store Vanskelig
heder at komme frem i dette Virvar .. Det var helt 
igennem et Billede af den regulære Krig, der rulledes 
op. Den enkelte Mand blev til en lille Brik i et stort 
Spil, som Manden i Geleddet ikke var i Stand til at 
fØlge. 

I Løbet af Fredagen naaede alle de danske Tropper 
frem til deres Stillinger, de forreste helt frem til Li
nien Set. Andreasberg-Braunlage i den norsk-britiske 
Zones sydØstlige Hjørne, kun nogle faa Kilometer 
fra Grænsen til Sovjetzonen. 

Men endnu inden alle Styrker af den danske Har
zen-Hær havde passeret Clausthal-Zellerfeld et godt 
Stykke bag de fremskudte danske Linier, havde der 
fundet en næsten historisk Begivenhed Sted ved et 
Vejkryds Syd for sidstnævnte By. Ved Titiden Fre
dag Formiddag var alle danske Kampdommere med 
Oberst Freisleben i Spidsen samlet paa en Mark ved 
dette Kryds, og et Øjeblik efter kom Chefen for den 
norske Tysklandskommando, Generalmajor Hansteen, 
for at hilse paa de danske Dommere og give dem 
nogle Tips for de kommende Dage. Oberst Freisleben 
»afleverede« Dommerstyrken til den norske General, 
der bagefter talte hjerteligt til de danske Officerr. 

En haard Tørn. 

Straks efter kØrte Generalen tilbage til de norske 
Linier, og Slaget gik sin Gang: Nordmændene bestan
dig paa March fremefter, Danskerne vigende, og der 
udspillede sig mange spændende Enkelt-Episoder un
der dette første dramatiske Tilbagetog. Manøvrernes 
fØrste Fase sluttede Mandag den 10. November ved 
Halvellevetiden, og da var Uvejret den Dag paa sit 
hØjcste. Hele Tiden maatte de danske Soldater trække 
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1 )Uinefarlø.iet "Lilaland«. 
~ 1\linefartøjet »Longen«, 

PAA MINE 
DET har i Aar for første Gang E 

at udruste en Skolegruppe f01· M 
Minefartøjerne )>Laaland« og >)L< 
Besætning. Skibene blev bygget i 
sættelsestidens Begivenheder ble 
fartøjers Skæbne. Den 29. Aug 
Besætninger, idet det viste sig u 
og man frem for alt ikke vilde h 

Efter Kapitulationen istandsat 
og »Lougen« kom ud paa deres fi 
i Udlægning og Optagning af Mi1 
skabet nok at bestille! Men et s 
Uddannelse, der ikke er til at kir 
cielle Arbejde med Minerne, m 
mæssige Kunnen opøves paa et s 

I disse Optagelser af Gruppen: 
Arbejdsfelterne: Kabelmine-Udi;, 

Il Før1\Iineudlægningen udarbejdes en 
Disposition, der angiver lllinespærrin
gens Placering og Arbejdets Fordeling 
mellem de deltagende Fartøjer. Paa 

Billedet gh•er Chefen N:estkommll 
duende Instruktioner. 
4 Da det er af stor Vigtighed at ke 
de lllinernes nøjagtige Placering, st 
les der store l{rr.v til Navigation< 
Her tages Sekstanten ofte i Brug 
Vinkelmaaling. 
5 I lliinefartøjernes Dæk findes Ski 
ner, hvorpaa Minerne sættes, naar 
er hejst op fra Lasten Derefter forbi 
iles ile med et Kabelsystem, ved In 



]LÆGNING 
rigens Afslutning - været muligt 
her. Gruppen kom til at bestaa af 
der hver havde en 30 Mand stor 

- altsaa under Besættelsen, og Be
j Grad afgørende for de to Mine-
3 blev de sænket af deres egne 
at føre dem til udenlandsk Havn, 

1 falde i Tyskernes Hænder. 
,gsværftet Baadene, og »Laaland« 
rnle-Togt. Arbejdet ombord bestod 
:el, der sandelig kunde give Mand
Arbejde giver ogsaa Sømænd en 

- ikke alene hvad angaar det spe
rn Mandskabets almene sømands
Togt. 
ie Virke ses nogle Glimt fra et af 

Hjælp man kan maale og kontrollere 
l\Iinernes Tændsystem. 

7 Efter endt Øvelse tages l\Iinerne 
atter op, idet man irnnderløber« I{ab
lerne og i disse løft~r 1Uinerne op til 
Overfladen, hvorefter de ,·ed Hjælp af 
et Spil tages indenbords. Og saa klar
gøres l\Iinerne til næste Udlægning! 

6 Naar ]linerne skal udlægges, ind
tager ln·er Mand om Bord sin bestemte 
Plads. Udlægningsholdet har Post helt 
agter, hvor man kører lUinerne ud og 
»strækker<C Kablerne. Efter Udlægnin
gen ))Strækkes« andre Kabler, som for
binder l\Ilnegrupperne med en J)Somine
station«, hvorfra man har Spærringen 
under l{ontrol. 

e 
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En aldeles ureglementeret »Spærring«. 

sig tilbage ad Bjergvejene, alt mens Regnen næsten 
uafbrudt silede ned og gjorde Fronten til et usand
synligt Morads, hvor Mennesker og Materiel efter
haanden gik i eet med de triste Omgivelser. Fra fØr
ste Færd var det Meningen, at det danske Modangreb 
Mandag den 10. om Formiddagen skulde støttes af 
Flyvere fra R. A. F., men Vejret hindrede enhver 
Form for Flyvning, og de danske Soldater maatte 
kæmpe alene med Nordmændene i et Terræn, hvor 
Skoven var ryddet. I en Times Tid kæmpede de dan
ske Styrker sig frem gennem dette opblØdte Morads, 
hvor Soldaterne mange Steder sank i til Knæene, 
men ved Halvellevetiden gik Angrebet i Staa, og Nord
mændene kastede atter de danske Styrker tilbage 
mod Clausthal-Zellerfeld, hvor den første Del af Kri
gen sluttede. 

Paa det Sted, hvor General Hansteen mØdte de 
danske Kampdommere fire Dage tidligere for at in
struere om Slagets Gang, samledes nu den danske 
Ledelse sammen med nogle af de norske Kampdorn-
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mere for at iagttage, hvorledes de sidste danske Sol
dater, mØjsommeligt og dØdtrætte, gennemblØdte og 
sultne som Ulve efter de sidste Dages jernhaarde Stra
badser, bevægede sig tilbage til de bageste Linier for 
at gaa i Bivuak - med Nordmændene lige i Hælene. 
Hvile, Søvn og Mad var paa det Tidspunkt Mand
skabets eneste Tanke, og den Ildpause, der indtraadte 
samme Dag ved Middagstid, kom nærmest som en 
Befrielse efter en ond Drøm. 

Kampen om Leine-Floden. 

Den sidste Del af Manøvrerne formede sig helt og 
holdent som et dansk Tilbagetog fra Clausthal-Zeller
feld ned over HØjderne til Bivuakpladsen Syd for 
Seesen og længere tilbage over HØjdedragene via 
Miinchehof og Lauthenthal til Alsburg og Leine
Floden. Allerede om Onsdagen begyndte en Deling 
norske Pionerer, som General Hansteen havde »laant« 
OherstlØjtnant Henningsen, at slaa Bro over T ,Pine- for 
at sikre det danske Tilbagetog over det mudrede Flod
løb, men selve Overgangen fandt først Sted i Løbet 
af Torsdagen, da Nordmændene var trængt helt frem 
tiJ Hy)jdedragPnf' 0st for F'lor!Pn, Ovf:'rsvømmelser om 
kring det Sted, hvor Broen blev bygget, gav imidler
tid Overgangen et noget andet ForlØb end ventet, idet 
Oberstløjtnant Henningsen, for at spare det i Forvejen 
temmelig haardt medtagne Materiel, fik den norske 
Generals .rilladelse til at forcere Leine ved Byen 
Salzderhelden paa et naturligt Sted i Stedet for at 
gaa over Feltbroen. Kun et Par Hundrede Mand af 
de danske Styrker naaede de sidste danske Stillinger 
i Skovene Vest for Leine via Pionerernes Bro, som 
derefter blev »sprængt« i Luften for at hindre Nord
mændene i at fØlge efter. I Løbet af Torsdag Nat 
naaede alle de norske Tropper frem til Floden, og 
alt var klart til den sidste Kamp med Leine-Floden 

Og saa gaar man i Bivouak. 



som Midtpunkt: Nordmændene paa den Østlige, Dan
skerne paa den vestlige Bred. 

Nordmændene gik over Leine i de tidlige Morgen
timer Fredag den 11. November, endnu inden det rig
tig var blevet lyst, Det var en raakold Morgen. Mens 
Nattens MØrke kæmpede en sidste Kamp med den 
gryende Dag, bevægede mørke Skikkelser sig i Hun
dredvis ned mod Floden med Stormbaade og Tove 
paa Skuldrene for at tilfØje de danske Tropper paa 
den modsatte Bred et sidste tilintetgØrende Slag. Præ
cis Klokken syv blev de fØrste Baade sat i Vandet 
over en Strækning paa et Par Kilometer, og et Øje
blik efter myldrede det med norske Soldater i det 
smalle FlodlØb, mens Geværernes Knitren og Bragene 
fra Thunder flashes flængede Luften som Knive. I 
Løbet af Sekunder havde de første Nordmænd sat sig 
fast paa den modsatte Bred og stormede frem gen
nem Engene mod de danske Stillinger. OverfØrslen 
af de norske Tropper gik hurtigt, men paa et Tids
punkt, da Nordmændene snart kunde faa Kontakt 
metl tlen tlanske Hærs Hovedstyrker, blev Krigen 
blæst af. Det skete ved Nitiden, og baade paa dansk 
og norsk Side drog Soldaterne, trætte og udkØrte ef
ter otte Dages Manøvrer, et Lettelsens Suk ved Tan
ken om, at nu var det forbi: Mareridtet i Hm·zen, som 
Øvelserne er blevet kaldt Mand og Mand imellem. 

Generalernes Kritik. 
I Løbet af Formiddagen samledes Enhederne inden 

den norske Generals Kritik. Her saa de »fjendtlige« 
Styrker hinanden rigtigt for første Gang, og uden at 
være bange for at blive »skudt«, taget til Fange eller 
generet paa anden Maade. MØdet mellem de danske 
og norske Tropper fandt Sted i Nærheden af en lille 
Landsby mellem Einbeck og Northeim paa en Mark, 
hvor et stort Monument er sat som Minde over tyske 
Soldater, der faldt i den første Verdenskrig. Ved 
Halvtotiden var alle samlet - og frØs med Anstand, 
mens den norske General Hansteen gennemgik Man
øvrernes Detailler og uddelte Ros og Ris til de for
skellige Afdelinger. Paa sin egen stilfærdibe Maade 
talte Generalen gennem et Mikrofonanlæg til Sol
dater og Befalingsmænd: 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære i Statsbanernes Kino over hele Salen 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

Oberst Fi·eialeben (til venstre) og Oberstløjtnant Hem1i11gs~1 
drøftel' Strategien og Taktikken. 

- .Teg har Ønsket at samle jer efter Øvelserne, for 
at den enkelte kan faa et Indblik i, hvad der har 
gaaet for sig i de sidste otte Dage, sagde Generalen 
bl a. Det vil formodentlig bidrage til større For
staaelse af det, vi har foretaget os, og hjælpe mange 
til at se, at der ikke er b,levet handlet ud i det blaa. 
Ved en Manøvre som denne lærer man en Del, og jeg 
beder hver enkelt tænke over de Erfaringer, han 
har gjort .. Det glædede mig at se, hvorledes I holdt 
Humøret oppe trods Modgang og Besvær. 

Efter General Hansteens Gennemgang traadte Che
fen for den norske Hær, General Helsett, frem til 
Mikrofonen: 

- .Teg er Chef for den norske Hær, præsenterede 
Generalen sig, og er naturligvis meget interesseret i, 
at den norske Brigade i Tyskland bliver saa god og 
dygtig som mulig. Netop derfor vil jeg vende mig til 
de danske Soldater og takke dem, fordi de vilde være 
med i disse Manøvrer. 

* 
Kritikken var forbi, og de danske Tropper sam-

ledes paa Hovedvejen Northeim-Hannover, parat til 
Hjemmarch. De norske Generaler tog Opstilling sam
men med den norske Stab i Vejkanten og hilste de 
danske Tropper, da de drog mod Nord igen, fØrst 
Oberst Freisleben med sin Adjudant, derefter Oberst
løjtnant Henningsen, Adjudanten, Kaptajn!Øjtnant 
Gad, og Kaptajn JØrgen Poulsen i en carrier, bag
efter Eskadronen med Ritmester Carneiro i Spidsen 
og til sidst Fodfolket, der marcherede forbi paa Vej 
tU deres Vogne længere fremme ad Vejen. 

- En flot March efter saa lang og haard en Øvelse, 
sagde en af de norske Officerer. 
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Den polske Hærs 

»Yolk og 

Polske Soldater kan tage Studen
tereksamen, medens de aftjener 
V æxnepligten 

Af Madr Nissen Styrk 

FRA Midten af Juli til Midten af August besøgte en 
dansk Ungdomsdelegation det nye Polen. Vi, der del
tog i Turen, fik rig Lejlighed til at studere polske 
sociale og politiske Forhold. I det gennemgaaende Tog 
fra Sydvestpolen til Warszawa traf vi saaledes bl. a. 
en polsk Officer, der fortalte interessante Træk om 
den polske Hær og navnlig om dens »Folk og Værn«
Organisation: 

FØr Krigen var den polske Hær ret aristokratisk 
i sin Indstilling. Styreformen (Pilsudski og Oberst
regimet) var udpræget totalitær, og Hæren betragte
des da ogsaa som et Middel til at bevare status quo. 
Der opstod derfor et ret skarpt Skel mellem Hæren 
og den civile Befolkning, et Skel, der yderligere ud
dybedes ved, at Hærens Officerer saa godt som alle 
var udgaaet af de mere velhavende Befolkningslag. 
Ved Krigens Afslutning har man søgt at raade Bod 
paa dette ved Hjælp af de saakaldte »politiske Offi
cerer«. Disse Officerers Funktioner svarer stort set 
til de engelske W elfare-officerers - de skal fungere 
som en Slags Tillidsmænd for Mandskabet, Det er 
saaledes til dem, den menige henvender sig, naar der 
er et eller andet personligt SpØrgsmaal, et Familie
anliggende eller .økonomisk Problem, der trykker 
ham. Under disse Officerer sorterer ogsaa den sociale 
Hjælp, der ydes de indkaldte. Men deres vigtigste 
Opgave er dog at lede og organisere det opdragende 
og oplysende Arbejde, der finder Sted inden for Hæ
ren. Der holdes adskillige Foredrag for de polske 
Soldater. Emnerne kan variere lige fra Darwin og 
Atombomben til Jordreformen og Nationaliseringen; 
men naturligvis omhandler de fleste Foredrag dog 
sociale og politiske Problemer. 

Foruden Foredrag arrangeres en lang Række Kur
sus, der ogsaa kan have et hØjst forskelligt Indhold. 
En Del af dem er baseret paa Befalingsmændene og 
har til Formaal at give dem et Indblik i den almin
delige civile Kultur. Man Ønsker ad denne Vej at 
gøre Officererne til ganske almindelige Mennesker, 
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der lige som alle andre har deres specielle Interesser 
at dyrke. Et Befalingsmandskorps, der kun interesse
rer sig for Militær, vil efter polsk Opfattelse blive 
en isoleret Del af Befolkningen, en Gruppe, der ikke 
forstaar den Verden, den lever i. 

Størst Betydning har dog Hærens Studenterkurser. 
Den polske Stat gØr alt, hvad den kan, for at skabe 
et Officerskorps, der er rekrutteret af alle Befolk
ningslag; men man mener dog, at Kravene til en 
Officer er af en saadan Art, at alle maa have Stu
dentereksamen, fØr de slipper ind paa Officersskolen. 
For .at gøre det muligt for Bønder og Arbejdere at 
blive Officerer har man derfor oprettet disse mange 
Studenterkurser. Alle Udgifter udredes af Hæren, 
og for at gØre det lettere for de forskellige at faa 
fuldt Udbytte af Kurserne, har man bestemt, at alle 
Soldater skal have fri 2-3 Timer hver Eftermiddag, 
derudover faar alle, der skal op til Eksamen, 1 Maa
neds Læseorlov. Mon en lignende Ordning ikke kunde 
være gavnlig inden for den danske Hær? 

Oplysningsarbejdets Organisation er ganske interes_ 
sant. I Modsætning til Danmark kan alle Grader af 
Befalingsmandskorpset (ogsaa Underofficerer) ud
nævnes til »politiske Officerer«, hvis de bare har 
Anlægene og ikke tilhØre1· Oppositionen. Deres Antal 
varierer i .øvrigt en hel Del, visse Steder har hvert 
Kompagni sin politiske Officer, .andre Steder er der 
kun en for hvert Regiment. 

Som man vil forstaa, er den »politiske Officer« 
af alle mulige Grader; nogle er Oberster, andre Fæn
drikker; men Funktionen er ganske den samme; det 
er derfor kun naturligt, at de »politiske Officerer«. 
der ikke tager Del i den rent militære Uddannelse af 
Mandskabet, men udelukkende kan hellige sig deres 
opdragende Arbejde, kun har Hilse- og Lydighedspligt 
over for deres nærmeste foresatte (inden for et Kom
pagni Kompagnichefen og inden for et Regiment Re
gimentschefen). 

Mads Nissen Styrk. 



Sikken en Julevagt! 
Af SPLINTEN 

28 skutter sig og bander indvendig over, at han har 
været saa uheldig at komme blandt dem, der rnaa 
blive og holde Vagt i Julen. Altid er man uheldig. 

Dei er Lillejuleafteu, hunU.ekoltli, og han skal først 
paa Vagt Juleaften Kl. 18.00 - af alle Aarets lang
strakte Dage netop denne ene, hvor man havde glæ
det sig til at komme hjem og sætte Tænderne i den 
lækre Gaas, Far skrev, de har parat derhjemme. Det 
er lige til at faa Mundvand af at tænke paa sprØdt 
Gaasebryst med Svesker og Æbler. 28 skyder mismo
digt de lækre Syner i Baggrunden og gaar over i Sam
lingsstuen for i et sidste Julebrev at formaa dem der
hjemme til at gemme lidt af de gode Sager, til han 
kan komme hjem paa Nytaarsorlov. 

Det gaar lidt trægt med Skrivningen, han kan ikke 
rigtig komme i Gang og sidder og stirrer aandsfra
værende over paa Vagtlokalet, der er bygget sammen 
med den store Hangar, hvor 200 Lastvogne og 18 af 
Regimentets Kanoner staar i Ly for Sne og Frost. Det 
slaar ham, at Bassen tager lidt akavet paa Geværet -
naa, det tror Pokker, tænker han, det er jo en af de 
her Rekrutter, de har sat paa Vagt paa Grund af 
Mandskabsmanglen. Det er selvfØlgelig fØrste Gang, 
saa han mangler Sans for Sagen. Naa, jeg maa se at 
komme i Gang, tænker han og fordyber sig i Brev
skrivningen. 

Pludselig faar Lyset i Stuen en underlig rØd Tone, 
fØrst bemærker han det ikke, men tænker saa: - Er 
Solen nu ved at staa op om Aftenen? og lØfter Hove
det for at se ud efter den. 

Hov, hvad Pokker er nu det? HØje Flammer slaar 
u.d af Taget paa Vagtbygningen, og Rekrutten er i 
fuldt Firspring paa Vej over mod Kasernen med alle 
Tegn paa Rædsel malet i Ansigtet. 28 smider Pennen 
og brØler: »Hangaren brænder.« 40, 34 og 60 smider 
Aviserne, de har været fordybet i og farer hen til 
Vinduet. »Av for Seven, Vognene,« siger 34, »lad mig 
komme af Sted, vil I med?« 

De andre svarer ikke, de er allerede ude af Døren 
i vildeste HurtiglØb paa Vej over mod Hangaren. 

»Faa fat i de andre og alarmer Brandvæsenet,« raa
ber de til den forpustede og konsternerede Rekrut, 
idet de møder ham. Han synes ligesom at genvinde 
lidt af Bevidstheden ved at modtage en Ordre, og i 
mere maalbevidst Tempo styrter han mod Telefonvag
ten for at slaa Alarm. 

Ilden har godt fat, kan de se, og de tænker da hel
ler ikke i fØrste Omgang paa at slukke den, men kun 
paa at redde det kostbare Materiel. I Løbet af faa 
Sekunder sætter fire Lastvognsmotorer i med et Hyl 
og farer ud af Porten lige langt nok væk til at være 
væk fra den værste Fare. Maaden, de bliver efterladt 
paa, kan vist næppe kaldes korrekt Parkering. Til 
Gengæld varer det forbavsende kort Tid, fØr de næ
ste tre Vognen kommer farende ud. 40's vil ikke starte 

en juleopleve/se i (jarnisonen 

Startmotoren kværner rundt med en hæs, irriterende 
Lyd. 

Der er ikke Tid til at vente paa det nu, han lader 
<len staa med aaben Dør, og springer hen til den næ
ste, der er mere villig. »Se at faa lavet Luft til Ka
nonerne,« raaber han til 28 der i uformindsket Tempo 
er paa Vej mod den tredie Vogn. Da han kommer ud, 
ser han, at alle Mand er paa Vej fra Kasernen, nogle 
faa lØber to og to med en Spand Vand imellem sig; 
det skvulper op over Kanten og gør dem vaade ned 
ad Benene, uden at Farten dog sættes ned. De kunde 
have sparet sig Ulejligheden, de halvtomme Spande 
forslaar alt for lidt mod de graadige Flammer. 

Men nu kommer der Gang i U dkØrslen af Bilerne, 
der kommer ud i ubrudt Række med en Hale af Gni
ster, selv Vognen, der ikke vilde starte før, kommer 
luntende ud med Staaltrosse i Næsen efter en mere 
frisk Kollega. Og der kommer en af de mindre Kano
ner kørende efter en Lastvogn for fuldt Drøn, hopper 
veloplagt over Dørposten og havner i GrØften 25 Me
ter henne, men reddet er den. 

28 og 34 har fundet hver en vaad Sæk at tage over 
Hovedet, og er gaaet i Gang med et virkeligt haardt 
Job: at faa den store 30 Tons tunge Kanon i den ne
derste Ende af Hangaren ud. Det gaar forholdsvis 
smertefrit med at faa sat Staaltrosse mellem Kanonen 
og den nærmeste Lastbil, men Kanonen staar skævt 
og forbistret godt fast. Motoren for Lastvognen gaar 
i Staa ved det første Forsøg. »Stik den Jordmoder
gearet, for Helvede,« raaber 34 tii 28, der er ved 
Rattet. 28 starter og giver voldsomt Gas efter at have 
stillet Terrængearet om, saa den gaar paa haardeste 
Træk. Lastvognen hopper som en spedalsk Abe og 
giver sig vældigt, mens Baghjulene langsomt roterer 
rundt mod det ru Cementgulv og fØjer Lugten af 
brændt Gummi til den efterhaanden lidt tætte Luft. 

»De gaar ikke,« raaber 34, og for ligesom at under
strege den dybe Sandhed i 34's dybsindige Bemærk
ning, springei- Staaltrossen med et Smeld og den ene 
flossede Ende farer hen og river Bukselaaret op paa 
34's Uniform. 

»Det var nærved,<< siger 34, idet Kanonen, der var 
lige ved at give sig en Smule, igen synker tilbage i sit 
gamle Leje i Gnistregnen, »vi maa have to Vogne 
paa den.« 

Udenfor kan de i det samme hØre Brandsprøjterne 
komme, den fØrst ankomne giver sig straks i Lag med 
at lægge Skum paa den endnu ikke brændende Del 
af Hangaren. Lastvognene glider stadig ud i jævn 
Strøm, og nu begynder det ogsaa at svinde i de andre 
Kanoners Antal, men det kniber stadig med den store. 
28 og 34 faar nu Hjælp af nogle Stykker, der hjælper 
at sætte Trosser paa den store Pjece, og da det er 
lykkedes, skubber alle paa, medens de to store Last-

(Fortsrettes Side 214) 
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Om at slaa Glas, 
om Kølsvin, 
omHertug Albert og megetmere 

Brev hjem til Far og Mor fra 
Arresødal-Lejren 

A1-resødal, Slutningen af November. 

Kæ1'e Fa1· og Mo1·/ 

NU skal I have et Brev igen. Der er lidt længe imel
lem, men det er ikke nemt at samle sig sammen til at 
skrive Breve, naar man er dØdsens træt. Nu har jeg 
jo efterhaanden Halvdelen af min Skoletid bag mig, 
saa det er vist paa Tiden, at jeg beskriver lidt af, 
hvad jeg oplever. 

Jeg hm· oplevet lidt af hvert, siden jeg skrev sidst, 
og jeg har læTt ikke saa lidt. Nu skal I bare hØre! 
Maa jeg spØrgP. dig, Far, om <'lu ved, hvad en Over
mand er - eller en Undermand? Det ved du ikke, 
men se - det ved jeg nu. Du kan jo for saa vidt være 
ligeglad, men for mig er det meget nyttigt at vide, 
siger min DelingsfØrer. Jeg selv har med Lup og 
Spade gennemsøgt mine Omgivelser for at finde en, At aflægge reglementeret Honnør er en Kunst ... 

Ro, Mariner, ro -
over Arresøe1is Bølge11· 

-der i Forhold til mig var militær Undermand, men 
uden Held. Det hedder sig nemlig, at alle menige er 
Ligemænd. Dette -har dog efter min sølle civile Me
ning intet med Virkeligheden at gøre, idet der er me
get stor Forskel paa os. Tag til Eksempel vort Ord
forraad. Det er sandt for Dyden mange, der raader 
over et væsentlig større Antal træffende Gloser, end 
jeg nogen Sinde har drømt om. Og I ved endda, at 
jeg tidligere led en Del af onde Drømme. Saa I kan 
nok forstaa, at der blot paa dette ene Omraade er 
Tale om baade Over- og Undermænd blandt de me
nige. 

Videre har jeg erfaret, at der i Virkeligheden kun 
er tre Maader, man kan henvende sig til en overord
net paa. Vil et af de Numre, bag hvilke vi forklædte 
Civilister skjuler vor oprørske Personlighed, henvende 
sig til for Eksempel en Underkvartermester, kan det 
kon-ekt foregaa paa fØlgende Maade: 3195 forespør
ger Underkvartermesteren, om Underkvartermesteren 
har set Underkvartermester NN, da 3193 har en Mel
ding fra Underkvartermester PP til Underkvarteme
ster NN? Enhver Meddelelse skal indledes med enten 
»melder«, »foresp_ørger« eller >>tillader«. Tillige skal 
Rangen altid nævnes. 

Anraabes man ved Nummers Nævnelse til MØde 
foran Fronten for for Eksempel at . paahØre Oplæs-
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ningen af en Straf, svarer man med et kort og klart 
»Halløj«, hvilket ikke bØr forlede nogen til at tro, 
at det er det er Skæg og Ballade altsammen. Den 
gamle Film »HallØj i Flaaden« kunde saaledes, hvad 
Titlen angaar, meget vel handle om tragiske og flor
omvundne Sager. 

Det er ikke umuligt, at I gaar rundt og tror, at det 
at gøre Honnør er noget let og ligetil. Ak, hvor sør
gelig forkert vurderes ikke Marinerens Færdigheder. 
Hør her, hvorledes den rigtige militære Hilsen, der 
bØr ledsages af et »frit Blik«, aflægges: »Den militære 
Hilsen aflægges med god Holdning. Hilsenen udfØres 
ved hurtigt at fØre hØjre Haand i en flad Bue frem
efter og til Huen oven for hØjre Tinding, saaledes, at 
den mellemste Fingerspids rører ved Huens Under
kant. Haanden holdes med samlede Fingre, naturligt 
strakt i Underarmens Forlængelse, Haandfladen vendt 
nedad, Albuen visende ud til Siden. Hilsen afgives, 
hvis man gaar, fra 5 Skridt fØr til 2 Skridt efter Pas
sagen.« Nu kan I prøve, om I kan overholde disse 
Regler. Navnlig kan det have sine Vanskeligheder at 
faa Skridtene aftalt rigtigt, samtidig med at man 
koncentrerer sig om det »frie Blik«. Som bekendt kan 
ingen tjene to Herrer, og en alt for kraftig Koncen
tration om Skridtantallet kan ofte medfØre et fra
værende og svømmende Blik, medens omvendt et frit 



Er »Kølsvinet« mon selskabeligt anlagt? 

og straalende Blik ofte vil være tilhØjeligt til at tage 
fejl i Afstandsbedømmelsen. 

En Ting, der har fyldt adskillige af os med mat 
Vemod er at vi endnu ikke har truffet nærmere Be
kendtskab med de »Glas«, som saa ofte er blevet 
nævnt i den mere maritimt prægede Litteratur. I det 
Marinebillede, som vi alle mere eller mindre havde 
malet os, var et svingende Glas Rom eller Grog en 
væsentlig Del af Motivet. D~r er imidlertid sivet sære 
Rygter ud til os om, at det hedder at »slaa Glas«, og 
at det højeste, man kan slaa, er otte Glas. Hvis det 
har noget paa sig, er det sandelig gaaet noget tilbage 
siden de gamle Vikingers Dage. Men maaske har man 
taget Hensyn til de værnepligtiges Forstrækning (LØn) 
og har sat Tallet 8 som en Slags Maksimalydelse, for 
at der skulde være lidt Penge tilbage, naar man gaar 

Ud paa de syv Have! 

i Land (det kan man nemlig ogsaa her oppe i Lej
ren), og endvidere, for at Folk paa Vagt ikke skal 
blive mindre vagtsomme (antagelig inspireret af Mo
ralen i den sørgmodige Vise fra »Genboerne«: »Staa 
aldrig ved et Krudttaarn Vagt, og drik dig ingen 
Pægl<<). Naar alt kommer til alt, synes vi paa dette 
Omni::1rl:r:> at have det bedste tilbage. 

* 
Bekendt er ogsaa Historien oni, hvorledes man i de 

godø gamle Dage om Bord i Hans Majestæts Skibe 
kunde udskære Snustobaksdaaser af det saltede KØd, 
der .servereU.eB om Bord. Nu om Dage synes 8k1bs
kosten at være væsentlig bedre, idet Adgangen til 
fersk KØd, efter hvad jeg har regnet ud, er adskilligt 
lettet. Der findes nemlig om Bord i ethvert Skib med 
Respekt for sig selv, et Kølsvin, der maa antages at 
høre til det »løbende Gods<< om Bord. Selv om mange 
vilde mene, at eet »KØlsvin<< om Bord er for lidt, maa 
dette dog ses som et Tegn paa, at Udviklingen skrider 
fremad. Saare indbydende lyder det ogsaa, at Ma
sterne, der kan hvile i »Spor« i »KØlsvinet<<, kan være 
forsynet med Ræer og Gaffel. Selv for Spisegrejer 
synes der at være sørget for om Bord. Ogsaa paa 
Underholdningen er der tænkt paa Skibene, blandt 
andet ved de saakaldte Varpespil, ligesom Banjome
steren, naar Tidspunktet er egnet, kan sætte ind med 
Hawaimusik paa sit Instrument. 

Naar vi har hØrt Beskrivelsen om Skibe, der er 
gaaet i Havn, figurerer en vis Hertug Albert altid i 
Beretningerne. Denne Hertug, der næsten altid næv
nes paa Fransk, Duc d'Albe, gør utvivlsomt sit til at 
kaste Glans over Flaadeindsejlingerne. Han maa være 
en umaadelig travl Mand. 

Endelig vil jeg nævne, at jeg hvis jeg har mis
forstaaet noget skal bekendtgøre det ved kort at sige 
»Ikke forstaaet«. Imidlertid synes jeg, at jeg har 
faaet helt godt fat i det hele, saa jeg kommer næppe 
til at benytte mig af den Formel. 
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Alt det, jeg her har fortalt jer om, hidrører selv
følgelig mest fra den mere teoretiske Undervisning. 
Det er jo ikke den, der tager paa Musklerne. 

Skulde jeg prøve at giv,e jer et Indtryk uf vor Felt
bane? Vilde jeg kunne skildre den Lykkefølelse, der 
griber en, naar man efter at have forceret en Række 
ubetydelige Forhindringer som en 30 Meter hØj Hakke, 
en 3 Meter lang, glat Grisekasse, diverse Plankevær
ker, Gavlvinduer og ·Gynger, tilsidst hænger oppe i 
12 Meters HØjde over en Aa og mærker, at man ikke 
har flere Kræfter. Vil I kunne fatte den Velvilje, man 
omfat.t.P.r Marinen i Almindelighed og sin Kompagni
fører i Særdeleshed med, naar man endelig slipper sit 
Tag og slutter nær Kontakt med Marinerens rette 
Element? Eller vil I kunne sætte jer ind i den mo
derlige Omsorg, som man omfatter sit Gevær med, 
naar man søger at beskytte det mod Verdens Ond
skab samlet i en Delingsførers Opfordringer til at 
»slaa i Geværet«. Ak, I savner Forudsætningerne for 
at forstaa alt dette! 

En anden Ting. I ved ikke, naar I letsindigt benyt
ter Ordet »spring op og faltl 1u~tl paa tleL<t-, hvad det 
rummer for en Mariner. Hvor indgaaende har vi ikke 
studeret alle Forekomster paa Landevejene ved Fre
deriksværk, hvor har vore Øjne ikke mættet sig ved 
Synet af det nedfaldne gyldne LØv, og hvor er vore 
Øren ikke blevet fyldte med Fædrelandets gode Jord. 

Hvor røde har vore Næser ikke været, hvor hvide 
vore Knoer, hvor blaa vore Ben, naar vi lØb til Bad 
om Fredagen i GymnastiktØj. Farverne vilde have fry
det en Nordmand. Og hvor sØdt er det saa ikke, et 
Par Timer efter Renselsen, igen at begrave Næsen i 
Mulden. 

Den, der ikke har været Soldat, kender ikke til den 
boblende Fornøjelse, den springske Fryd, der fylder 
en, naar man løber hen ad Landevejen med Gas
maske, medens Duggen driver saa vide paa de dugfri 
Skiver i Masken. Hvor tindrende glad og sangstemt 
føler man sig ikke, naar den fØrste Sveddraabe baner 
sig Vej ned gennem Støvet paa ens Ryg, som Plov 
gennem givtig Jord. 

Og - mon ikke alle vil give mig Ret - HØjde
punktet naas, naar vi Marinere endelig mærker Arre-

Oplag l. Hølvoar 19◄ 6 
19.439 , Sorø Amtstidende 
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havet bruse med Mahnrøst under vort Fartøj. Hvor 
svulmer ikke ens Mod og ens Vabler, naar de vældige 
Aarer graver Vandet til Skum og sender Baaden paa 
Vej mod delvis ukendte Kyster ad Helsinge til? 

Kære Far og Mor! Lad mig slutte her. Naar jeg 
kommer hjem paa næste LØrdag-SØndags Orlov, skal 
jeg fortsætte. Der er nok at fortælle. Ogsaa naar jeg 
engang faar en søn, saa skal jeg fortælle ham om 
dengang, Far krydsede de syv Have med den konge-
lige Marine. l!'EL. 

Sikken en Julevagt. 
(Fortsat fra Side 211) 

biler i lavt Gear lægger Kræfterne i med en dyb 
Brummen. FØrste Gang vil den ikke give sig, men 
den kan alligevel ikke staa sig for de taktfaste »Hiv 
ohØj« fra de svedende Bø.sser, di:-r allPn>rlf' har sorte 
Striber i Ansigterne takket være den nu ret generende 
Gnistregn. 

Men nu kommer den. Astadigt triller den i sit eget 
Tempo gennem Røg og Ild med sine to brølende Mo
torheste foran hen imod Porten, hvor den bliver hilst 
med Hurraraab som den sidste. 

Vagthytten og den ene Side af Hangaren ser lidt 
sort ud, da det endelig lykkes at faa Ilden under 
Kontrol. Den er kommet af en overophedet Kakkel
ovn, og den arme Kakkelovnspasser gaar et kedeligt 
Nytaar i Møde. Men Humøret er hØjt over at have 
klaret Materiellet fri af Flammerne, og en og anden 
faar sig en ny Uniform til Nytaarsorloven, det er de 
enkelte, der er kommet for nær til Kaminen. 

»Det er nu ikke nogen helt ahnindelig Julevagt, 
denne her,« siger 34 til 28, da de smækker Geværet 
over Skulderen efter en solid Gang Gaasesteg og Is
lagkage med Madeira. »Det er flot, det Askebæger 
med Regirnentsmærket, vi har faaet,« siger 28, »det er 
ligesom en Slags Belønning for ædel Daad. Hvad fik 
du forresten af Lotterne?« »En Tube Tandpasta,« sva
rer 34, »en af dem maa jo have bemærket, at jeg 
havde glemt at blanke Gebisset ved Ballet forleden. 
Og sikke en Historie jeg skal fortælle hjemme. 

FABRIKATION- IMPORT -SALG 
REPARATION " AUTOMOBILER 

RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN : 
KØBENHAVN RANDERS 
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Til cle nye Rel,,,.i,tter 
Idet »Skib og Kaserne« byder de 
mange nye Soldater, der mødte 
den 12. November, et hjerteligt 
Velkommen, skal vi til Orientering 
oplyse, at de forskellige Rubrikker 
i »Skib og Kaserne« tillader, at 
enhver Soldat har Mulighed for at 
fremføre lige netop det, han har 
pllll HjPrt.P 

Vi opfordrer Dem til at benytte 

Hilsen 
til Grønland 

Den tidligere Chef for Grøn
landske n'.!arinekommando, 01·
logskaptajn I. V. Tegner, sen
der gennem »Folk og Værn« 
følgende Hilsen til Marinen 
paa Grønland: 

Herhjemmefra skal der sendes en 
Hilsen til det Marinepersonel, Be
falingsmænd som værnepligtige, 
der tilbringer Julen i Grønland. 
Mange af dem vil uden Tvivl fØle 
Savnet af deres Familie og Kære 
og maa nøjes med den Kontakt, 
der opnaas de korte Øjeblikke, 
hvor de personlige Hilsener naar 
frem til dem over Radioen. 

Der er imidlertid ingen Grund 

Mejeriet Godthaab 
Rønne 

Smør, Mælk og Fløde 
Leverandør til off. Institutioner 

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

De bornholmske Arbejderes 

Bageri 
RØnne - Telefon 683 

Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Kager 

Tlf. Rønne 264 
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den Mulighed, der her er til Stede, 
og det skulde glæde os, om De ved 
Deres Indlæg vil være medvirken
de til at bygge op om »Folk og 
Værn <<-Arbejdet. 

Selv om Deres Indlæg ikke skul
de blive offentliggjort her i Bla
det, betyder dette ikke, at det blot 
Pr ff/lHPt i Papirhirven. 

Hvad angaar Kritik skal vi sige, 

til at ynke Grønlandske Marine
kommandos Folk; jeg ved af Er
faring, at der baade fra Marinens, 
Danskes og Grønlænderes Side 
gøres, hvad der kan, for at gøre 
Julen saa festlig og hjemlig, som 
Forholdene tillader det. 

Størstedelen vil ogsaa med 
Glæde fejre Julen og det nye Aars 
Komme i Grønland i Bevidstheden 
om, at de i Fællesskab med Lan
dets Øvrige Beboere er med i Ar
bejdet for vort fælles Fædreland. 
For disse, og det gælder især de 
værnepligtige, ved jeg, at Julen 
deroppe vil blive en af deres Livs 
store Oplevelser, blandt andet for
di de ved at det er at betragte som 
en Hædersbevisning at være ud
taget til Tjeneste paa denne Pio
nerpost. 

Jeg sender derfor de bedste Jule
og Nytaarsønsker for Besætningen 
ved GrØnlandske Marinekommando 
med Huobet om fort□ut Fremgang 
og Trivsel for denne vigtige Del 
af Marinens Arbejde. 

I. V. Tegne1·. 

at vi til enhver Tid er lydhØr over 
for den, vi Ønsker blot, at en evt. 
Kritik skal være saglig; den golde, 
negative Kritik har vi ikke Bud 
efter. Lad os i alt vor Arbejde 
være positive, og hermed Velkom
men til Medarbejderskabet i 1,Skib 
og Kaserne<<, et Medarbejderskab, 
der gornc Gkuldc række ud over 
Soldatertiden. Red. 

Jeg 
ku' tænke mig 

at vi ældre Aargange blev kaldt 
ind til en kortere, evt. frivillig 
Tjeneste, saaledes at vi kunde bli
ve sat ind i Brugen af de forskel
lige nye Vaaben, Hæren er blevet 
udrustet med. Jeg vilde finde det 
meget paakrævet, da vi ellers ved 
en eventuel Mobilisering vilde 
være ret uegnede til at overtage 
noget Kommando. 

V. Ingwersen, 
Si>krmrllj7ljtnant 

Tak for Indlægget. Vi sender 15 
Kr. med Posten. 



Hverdagsliv paa Skib og Kaserne 
DA vi mødte ved vor Afdeling 
den 13. Maj i Aar, blev vi til en 
Begyndelse - som alle nye Re
krutter velsagtens bliver det- al
deles overvældede og forvirrede 
af de mange nye Indtryk. Alle 
disse Befalingsmænd, der raabte 
og skreg fra hvert et Verdens
hjprnc (og de fpr3tc Dngc vnr det 
ikke saa meget Stjernerne eller de 
andre Gradstegn som Befalings
mændenes Mundraphed, der var 
afgørende for den Grad af Re
spektfuldhed, hvormed vi modtog 
og fulgte en given Ordre!) - gjor
de os tummelumske og - ja, vi 
syntes, at det var en forskrækkelig 
Tanke, at vi i maaske et helt Aar 
skulde være undergivne saadan 
nogle Ka'les Kommando. Men de 
»gamle Basser«trØstede os og sag
de: I vil nok opdage, at de Befa-

lingsmænd, som er skrappest over 
for jer i Begyndelsen, bliver I gla
dest ved i Længden! 

Det viste sig stort set at slaa til. 
De Befalingsmænd, der var haar
dest ved os i den fØrste Tid, kom 
vi senere til at respektere mest og 
ofte til at staa i et ligefrem kam
meratligt Forhold til, Der vnr 3ccr
lig en Oversergent, vi var fanta
stisk bange for i Begyndelsen. Han 
var - for at sige det rent ud -
usædvanlig grov i Munden. Men 
vi opdagede, at han ogsaa var et 
Mandfolk, og saa har vi menige 
ikke Spor imod at være under
givet en Befalingsmand, der kan 
skælde ud, saa man fØler sig som 
en ussel Regnorm. Jeg husker en
gang, en Mand kørte forkert i en 
Transport, som den paagældende 
Oversergent ledede. Uheldigvis 

HÆRENS DEMOKRATISERING 
Vi bri1iger endnu -nogle Ind
læg i vor E11quete oni Hærens 
Deniokratisering: 

Hærens Demokratisering skulde 
nØdigt være et Slagord, Sandsyn
ligvis vil Hæren i Danmark aldrig 
faa nogen Betydning, uden den 
bliver mere demokratisk end Til
fældet er. Saa længe Stillingerne 
som Officerer inden for Hæren 
kun kan opnaas af bedrestillede 
Personer, vil den ikke faa den al
mindelige Befolknings Sympati. 
Den eneste Undtagelse fra Reglen 
er, saa vidt jeg ved, Modstands
bevægelsens Befalingsmænd, der 
har faaet Chancer for at fortsætte 
inden for Hæren uden de sædvan
lig forlangte Kvalifikationer. (Her
til kan man bemærke, at den øver
ste Ledelse trods alt var saa klog, 
at den kunde indse, det var rigtigt 
at gøre det.) Men H~ren for dens 
egen Skyld burde blive ved i den 
Retning. Enhver ung Mand, der 
bliver indkaldt som Soldat, bØr 
have de samme Chancer, uanset 
om han har Realeksamen, Stu
dentereksamen eller ingen Eks
amen; det har jo ikke været en
hver beskaaret at tage en af de 
nævnte Eksaminer. Fra den Dag, 
den unge Mand møder som Rekrut, 

vil den eneste rigtige Udvej være, 
at man søger at finde den enkel
tes Evner i saavel fysisk som aan
delig Henseende, uden at skele til 
om vedkommende har en Eks
amen, og dernæst at udtage de 
bedst egnede til Befalingsmands
skolerne, evt. ved en frivillig Prø
ve. Her kunde man gøre en god 
Ting ved at lade en Korporalelev 
og en Kornetelev rangere lige og 
evt. kalde begge Skolerne en For
skole, der giver Adgang til senere 
Optagelse i hØjere Skoler. Hvorfor 
skal der deles i to Grupper, fordi 
den laverestaaende er nØdt til at 
leve af det? Her tænker jeg paa 
Forskellen mellem Underofficerer 
og Officerer. Først efter at dette 
Forhold er ordnet, vil jeg tro, at 
Hæren har Interesse for den me
nige Mand. Hæren kan hele Tiden 
have Brug for saavel praktisk som 
teoretisk Dygtighed, · hvorfor saa 
ikke ligestille den praktiske og 
den teoretiske, saa de faar samme 
Rang, da vil Samarbejdet sikkert 
ske paa en mere gnidningsløs Maa
de end Tilfældet er. 

Med Hensyn til Soldaterne skal 
de selvfØlgelig staa Ret paa sam
me Maade som tidligere, men de 
skal jo ikke helt behandles som 

kom vor Afdelingschef forbi i det 
samme og overværede Uheldet, og 
han skulde netop til at give den 
stakkels Soldat en voldsom Over
haling, da Oversergenten kom til 
og henvendt til Chefen sagde, at 
det var ham, der var ansvarlig for 
Biltransporten, og derfor maatte 
det være ham, som skulde skældes 
ud. Saadan en Befalingsmand re
spekterer Soldater! 

Dem, man er mest kede af i Be
gyndelsen, bliver man mange Gan
ge gladest for i Længden. Lad det 
være de Rekrutter, der mødte nu 
i November en Trøst! Men det om_ 
vendte kan jo sommetider ogsaa 
være Tilfældet... Jyden. 

»Jyden« har faaet Maanedens 
10 Rr. sendt med Posten. Vi op
fordrer iØvrigt November-Rekrut
terne til at sende Bidrag til »Hver
dagsliv paa Skib og Kaserne«. 

Skolebørn, da man jo kan risikere 
at faa Brug for dem i Tilfælde af 
Krig. Der findes vist ikke een Sol
dat, der er saa dum, at han ikke 
kan forstaa sund Fornuft. En kendt 
Mand udtalte for ikke saa længe 
siden, at hvis en Soldat vil læse 
i Sengen om Aftenen, skulde han 
have Lov til det, og hvorfor ikke, 
der er jo ingen, der forbyder en 
Befalingsmand åt læse i Sengen, 
og hvis der tænkes paa Morgen
duelighed, skal Befalingsmanden 
jo være mindst lige saa vaagen 
som Soldaten. Loven er lige for 
alle, der maa være Demokrati og
saa i Hæren. Folk og Værns Ar
bejde med at tilrettelægge en Af
tenundervisning for Soldaten er 
helt rigtig, men den skal gøres 
effektiv ved alle Hærens Afdelin
ger, og enhver, der har Lyst og 
Evne, maa kunne tage Eksamen 
herfra, hvis det kræves for hans 
videre Gerning inden for Hæren. 
Og endelig til Slut det stadig Øm
me Punkt og een af de mange 
Grunde til, at de unge Mennesker 
ikke vil fortsætte inden for Hæ
ren: AflØnningen, - den er for
bedret, men absolut ikke nok. 

Med Højagtelse 
E. Beinov, 

snarlig Rekrut i Forplejnings
korpset. 
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Hærens Demokratisering, fortsat. 

EN FAKTOR ... 

Vi er i 1947. Nye tekniske »Vid

undere« bliver fremstillet hver 

Dag - Videnskaben finder stadig 

Felter, der aabner nye, storslaaede 

Perspektiver - kort sagt, Udvik

lingen er »atomrejsende« alle Ste

der, - ogsaa de danske Værn, Hæ

ren, søværnet og Luftvaabnet maa 

fØlge med. En ny Epoke er be

gyndt. 

Jeg vil vove at paastaa, at det 

danske Forsvar altid har været et 

Forsvar, der har hvilet paa et de
mokratisk Grundlag, men alting 

bliver relativt efterhaanden 
man kan nu engang ikke byde de 

værnepligtige det samme, som 

man gjorde for 25-50 Aar siden. 

Hærens Demokratisering bliver 

derfor i Realiteten kun en Videre

fØrelse - en Udvikling, en Mo

dernisering, er det, der i Øjeblik

ket foregaar i de danske Værn. 

Det, Værnene maa og skal og 

ogsaa er i Færd med, er: at skabe 

saa gode Forhold for den værne

pligtige som overhovedet muligt, 

saavel i Tjenesten som i Fritiden, 

faa ham til at forstaa, at han ikke 

kun er et Nummer i den værne

pligtige Tid, men et Menneske, en 

Individualist, og at der ude i det 

civile Liv ligger en Opgave ogsaa 

til ham - at skaffe den værne

pligtige Økonomisk Tryghed i Sol

datertiden - og at udbedre For

holdet mellem Befolkningen, den 

værnepligtige og Befalingsmæn-

dene. Hvordan udfører Værnene 

dette Arbejde? Der kunde skrives 

flere » Værker« om det initiativ

rige og paaskØnnelsesværdige Ar

bejde, der bliver udfØrt herfor: 

f. Eks. Indretningen af hyggelige 

Samlingsstuer, Film, Soldater

revyer, Fritidsundervisning, Op

lysning, Forsorgsarbejde, Kontakt 

med Befolkningen o. s. v., men 

Maalet ... 

Maalet med dette store Arbejde 

maa være: at skabe et dansk For

svar, som hele Befolkningen slut

ter op om - et Værn, som den 

fØler sig stolt over, ærer og fØler 

sig knyttet til - Samarbejdet med 

Hjemmeværnsstyrkerne vil her faa 

stor Betydning. Gaar den værne

pligtige ind til sin Soldatertid med 

Følelsen af, at det er en Indsats, 

som han har Pligt til at gøre, det 

at uddnanne sig til Forsvaret af 

Fædreland, Hjem og Familie -

findes der iØvrigt her paa Kloden 

noget, der er større end dette? -

Mange, alt for mange, kan ikke 

indse det, - og gaar den værne

pligtige igen bort fra sin Soldater

tid i Bevidstheden om, at Vær

nene har gjort det saa behageligt 

for ham som muligt - saa behage

ligt som det nu engang kan blive, 

naar man er indkaldt (skarp Ad

skillelse mellem Tjeneste og Fri

tid bØr indføres), i Bevidstheden 

om, at hans Indsats er blevet paa

skØnnet af Værnene og Befolknin

gen, og at Tiden som Soldat ikke 

er bare et tomt Hul i Tilværelsen 

Bryggeriet STJERNEN 

Øl og ..;J'f1ineralvande 

A/sMONTANA 
Monltrgaarden , Møntergadt x9 . Ttlf. 9246 (8 Ledningtr) 
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- ikke ei· spildt - saa er meget 

naaet. - Naar dette er naaet, vil 

den værnepligtige føle Kærlighed 

til Værnene, Stemningen vil brede 

sig til Befolkningen - Hærens 

Demokratisering er fuldendt. 

Partipolitiken bandlyst i SpØrgs

maalet vedrørende Værnene -
Samarbejde med Hjemmeværns

styrkerne (IndfØrelsc af virkeligt 

Hjemmeværn), og de samlede da11-

ske Forsvarsstyrker er en Faktor. 

som selv den stærkeste Magt vil 

vide at respektere. Det maa blive 

saadan. Aldrig mere end 9. April. 

Kanns Hotel 
C. Jensen Holm 

Aakirkeby 

M. P. Petersen 
Slagterforretning 

Aakirkeby - Telf, 45 

Poul Jensen 

phc. 

Kolonial - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Ostclageret 
S. P. Svendsen 

Smedegade - Tlf. 175 
Aakirkeby 

B.B:. 
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c{JJ"igaden 
En »Brigge« om den danske 
Brigadesoldats Dagligdag. 

Der rander tifoyncladcndc i 
Danmark en Række l\Iisfor 
staaelser om de Forhold, der 
bydes den danske Brigades 
Soldater i Tyskland. Nogle har 
den Opfattelse, at det er et 
helt Eldorado at være Brigade
soldat, andre mener, at Sol
daterne mangler Mad og gaar 
sultne i Seng. 
En af de unge værnepligtige 
Journalister ved Hærens Pres
setjeneste, Kaj Mehr~ skildrer 
i nedenstaaende Artikel de 
1ro1hohl, hvorunder .H1igaUe
soldaterne lever, og naar til 
den Konklusion, at Soldaterne 
er glade for den Oplevelse det 
er at være i Tyskland, men at 
man ogsaa ser frem til den 
Dag, hvor Hjemsendelsen staar 
for Døren 

VI, der er Soldater i Brigaden, 
har ikke bedt om at komme til 
Tyskland. Vi er hernede efter 
Ordre. 

Naturligvis findes der blandt os 
nogle, der er forfærdelig kede af 
at være her, men langt de fleste 
betragter Opholdet som en Op
levelse. 

Selv om det kun er en lille Del 
af Efterkrigstidens Tyskland vi 
har haft Lejlighed til at stifte Be
kendtskab med, bliver vi dog be
riget med en Mængde Indtryk1 som 
vi ellers ikke havde faaet. 

At der saa kan være forskellige 
Problemer, vi godt kunde tænke 
os lØst anderledes, end Tilfældet 
er, det er en anden Side af Sagen. 

De daglige Øvelser for!Øber ak
J.rurat som hjemme i Dimmark. TTrl
dannelsen er haardere hernede, 
men ogsaa mere effektiv. 

Brigaden har fornylig deltaget i 
nogle Øvelser i det bjerg- og skov
rige Harzen. Haarde har disse 
Øvelser været, men den over 300 
Kilometer lange Tur derned, og 7 
Dages Færden i denne naturskøn
ne og for os Danske fremmed
artede Del af Tyskland, har fak
th;k opvøj&t R0;,v:,p-r]ighE>dArnE" 

Vi, der afløste Sommerholdet for 
en Maanedstid siden, skal være 
hernede et halvt Aar, og faar i 
dette Tidsrum en Orlov paa ialt 7 
Dage. 

I Danmark har man næsten re
gelmæssig Adgang til at komme 
paa Orlov, eller kan i hvert Fald 
faa Forbindelse med Bekendte. 
Man redder sig en Skilling, en 
Pakke Tobak, et Par Biografbil
letter eller nogle Cigaretter. 

Disse Muligheder har vi ikke 
hernede, og paa denne Baggrund 
maa man se de Forhold, vi lever 
under. 

Vort TØj kan vi sende hjem til 
Vask, eller ogsaa faa det vaskd 
hernede, men i begge Tilfælde er 
det en Udgift, som de fleste af os 
ikke vilde have hjemme. 

Der er et Udsalg hernede, hvor 
vi kan kØbe Skosværte, Brillan
tine, Barbersprit, Tandpasta o. s. v. 
NØdvendighedsartikler, men Ting 

l)HO\•Pifflt<r til Pt nf »Brij!J?Pl'n"li'l.J' 
Rationeringskort. 

vi i de fleste Tilfælde fik, naar vi 
var hjemme paa Orlov. 

Det er rigtigt, at vi paa nogle 
Punkter faar mere end Soldaterne 
i Danmark. Vi faar to Kroner om 
Dagen plus 1 Krone, der lægges 
til Side og fØrst udbetales, naar vi 
skal hjem. Pengene faar vi udbe
talt i særlige »Brigs« for at for
hindre Sortbørshandel. 

Vi har næsten Kort paa alt her
nede. Vi faar 70 Cigaretter om 
Ugen. Dog skal vi een Gang om 
~aaneden tage en Pakke Tobak, 10 
Cigarer, 10 Cerutter, og en enkelt 
Pakke Cigaretter i Stedet for. Af 
de 70 Cigaretter er de 30 uden
landske. (Alle de udenlandske Ci
garetter er i øvrigt skaffet til Veje 
fra de SortbØrsrazziaer, det dan
ske Toldvæsen har foretaget.) Vi 
giver 25 Øre for en Pakke danske 
Cigaretter, og 35 Øre for en Pakke 
udenlandske. Vore Kort giver Ret 
til 2 Øl og 2 Sodavand om Ugen. 
1 Øl koster 35 Øre. Vi har ogsaa 
Kaffekort. Paa dette kan vi gratis 
faa 1 Kop Kaffe og et Stykke 
BrØd pr. Aften. Derudover koster 
Brødet 10 Øre pr. Stk., og der er 
som Regel en 2-3 Stykker pr. 
Mand. 

Saa har vi endelig en Choko
laderation, bestaaende af et Stykke 
ren Chokolade, et Stykke fyldt og 
en ChokoladefrØ pr. Uge. Hele 
Her ligheden faas for 85 Øre. 

Fritidsproblemet har ~æret og 
er vel stadig et af de vanskeligste 
SpØrgsmaal at lØse. Hvordan skal 
man faa de lange Vinteraftener og 
alle søndagene til at gaa? 

Vi har tre Biografer, og der vi
ses Film to-tre Gange om Ugen. 
Det er gode Film, der vises. Billet
prisen er 50 Øre. 

Saa findes der en Soldaterklub i 
de forskellige Garnisonsbyer. Det 
bØr bemærkes, at Kasernerne lig
ger fra et Par til syv Kilometer 
fra den nærmeste tyske By. »Land
soldaten«, »Set. Barbara«, }>Brigs
huset«, det er nogle af Navnene 
po.o. vore Klubber. 

Soldaterklubben »Set. Barbara«. 
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Ved Brigadens Aviskiosker sælges Bri
gadens eget Ugeblad, »Brigadekureren«, 

flittigt. 

Det maa være nok at omtale en 
enkelt, da Klubberne byder paa 
det samme, selv om Formerne selv
fØlgelig varierer fra Sted til Sted. 

I »Brigshuset« er der en stor Sal, 
hvor et Orkester underholder et 
Par Gange om Ugen. Der er for
Øvrigt engageret et ungarsk Orke
ster - forelØbig for et halvt Aar. 
Det spiller udelukkende for Bri
gaden og er meget populært. 

»Brigshuset« er samtidig en Slags 
Restauration. Her kan vi kØbe 
Kaffe med Brød, Ostemad, Mar
melademad, lys Øl, Sodavand og 
to ugentlige Øl. 

Paa 1. Sal er der indrettet en 
pragtfuld Læsestue med Uge_ og 
Dagblade, dybe Lænestole og smaa 
Læselamper placeret paa Borde i 

Andreas P. Bidstrup 
Rønne - Telefon 111 

Isenkram_ og Udstyrsforretning 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med 

t. Kl. Kød og Paalæg 
Tlf. Rønne 152 
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hele Stuen. I et tilstødende Lokale 
er der Bordtennis og Bobspil. Des
uden forefindes Skakspil m.v. 

»Brigshuset« lukker Kl. 22 og 
ligger en halv Times Gang fra Ka
sernen, hvor vi skal være Kl. 23. 

Paa Kasernerne findes Samlings. 
stuer. Det er Sommerholdet, der 
har haft det store Arbejde med at 
skabe Loftsværelserne om til Sam
lingsstuer. Bordtennis, samt andre 
Spil forefindes ogsaa her, ligsom 
der er forskellige Dag- og Ugebla
de, samt Radio. 

Det er planlagt et imponerende 
Undervisningsarbejde i Vinter. 125 
pCt. har meldt sig til de forskellige 
Fag, der omfatter forskellige Em
ner som Sprog, Dansk, Historie, 
Matematik og Studiekredse. Dette 
overraskende Tal fremkommer 
ved, at mange har meldt sig til 
flere Fag. 

Læselysten er ogsaa stor herne
tiP BPgrPhPt knlflrtP HPftPr Pr ikkE> 
noget Problem, idet der simpelt
hen ikke findes den Slags i Bri
gadeomraadet. Biblioteket raader 
over en meget alsidig Bogsamling, 
Romaner af enhver Slags og et 
meget alsidigt Fagbibliotek. Øn
sker vi at læse en Bog, der ikke 

er hernede, bliver den bestilt og 
kommer i Løbet af 10 Dage, for
saavidt den findes paa et Bibliotek 
i Danmark. 

Det saa ikke godt ud, den Gang 
den fØn;te Brigade kom hertil. Men 
det er et imponerende Arbejde, 
Sommerholtlel. har udført, for at 
sætte Skik paa det hele. 

Det er ogsaa et glimrende Ar
bejde, »Folk og Værn« har udret
tet paa mange Omraader. Aviser, 
Radio og Bibliotek m. v. er der 
sørget for. Filmsforevisningerne, 
Musikaftenerne, Foredragsaftener, 
Studiekredse, paa en Masse Felter 
er vore Muligheder for at faa no
get ud af Fritiden præget af :.Folk 
og Værn«s Arbejde. 

Vi skal være Soldater, og naar 
det er saaledes, kan vi lige saa 
godt tage den Oplevelse med, som 
det er at være i et fremmed Land. 

Vi er glade for de Minder og 
Indtryk som vi fnar hernede, og 
som vi senere i Livet kan tænke 
tilbage paa, men vi er ogsaa glade, 
fordi vi skal hjem til Danmark 
igen en Gang til Foraaret. 

Tyskland, November 1947. 

Kaj MehT. 

Fm en af Samlingsstuerne. 

E. Hald's Bageri 
anbefales H. H. 

Telefon Allinge 78 

Rigtige Varer til rigtige Priser Hotel Isefjord 
- køb det i Produktcn! Danserestauranten San.<1 Sousi 

Besøg Isefjords Bar 
Tlf. Allinge 10 og 200 Tlf. Holbæk 5 og 593 



De delte Meninger ••• 

DET er svært at gøre alle tilpas - og særlig naar det 
drejer sig om Film, er det uhyre vanskeligt at være 
i Stand til at udsende netop de Film, som vil vække 
alles Tilfredshed. 

Folk og Værns Filmtjeneste dækker et stort Be
hov, og der vil derfor ogsaa i Øget Grad være Lejlig
hed til at møde forskellige Opfattelser af samme Pro
dukt, hvilket især kommer til Udtryk i de Rapporter, 
adskillige Kompagnier paa Filmtjenestens Opfordring 
ind~cndm. Dhs:se Rappo1te1, ::;om oplinde!ig var tænkt 
anvendt som Retningslinier, viser, hvor stærkt di
vergerende Opfattelser der kan herske om een og 
samme Film. 

Det er ingenlunde sjældent at se Kritikken fra en 
Lejr have Form af »gennemgaaende for underlØdige 
og utidssvarende Film«, mens en anden Lejr konse
kvent anfører, at »der blandt Mandskabet har været 
udelt Tilfredshed med Filmene, der har været inter
essante, dels underholdende og dels belærende«. 

Som man ser, vil det være overordentligt vanske
ligt generelt at udvælge Film, som vil have alles In
teresse - vi fortsætter dog trøstigt Opgaven i Haab 
om, at det med Tiden lykkes os at efterkomme alle 
de Ønsker og Krav, som vil blive fremsat fra inter
esseret Side ... 

To Grønlandsfilm. 

Grønlandsfilm er sjældne her i Landet. I nær Frem
tid kan der imidlertid ventes hele to. Den ene handler 
om Pearyland-Ekspeditionen og er optaget af Mi
nervafilm ved Fotograf Ib Dam, mens den anden er 
optaget af Folk og Værns Filmfotograf og Instruktør 
Helge Robbert, der var paa Grønland med Marinens 
Skoleskib »Holger Danske<(, Begge de to Fotografer 

En af Flaadens Catalina-Maskiner, der spiller en væsentlig 
Rolle i Grønlandsfilmen, filmes af Folk og Værn og Minerva

Film. 

skulde til de afsluttende Optagelser, som netop i disse 
Dage finder Sted, bruge Dillede1 af Marinen::. nye 
CatalinaFlyveplaner, der jo i stor Udstrækning an
vendes paa Grønland. Man vilde ikke ulejlige Mari
nen to Gange, altsaa slog man sig sammen om de 
afsluttende Optagelser. - Mogens Lorentzen udarbej
der og indtaler Teksten og Emil Reesen komponerer 
og dirigerer Musiken til Folk og Værn-Filmen. 

Kanoner. 

Folk og Værn har optaget en Film om TØjmusæets. 
Nyerehvrvelse, den 110 Tons store tyske Kanon, der 
er blevet transporteret fra Vestkysten til Musæets 
Gaard. »'l'øjhuset faar en Kanon« gaar som F'orfilm 
til den glimrende »Nattog til Miinchen<<, og en lille 
Kuriositet har Aften efter Aften vakt Munterhed i 
Nørreport Bio, hvor Filmen havde Københavner-Pre
miere. Kortfilmen slutter med et Billede af den store 
Kanon i Musæets Gaard1 og Hovedfilmen, der fØlger 
umiddelbart efter, begynder med et Billede af en til
svarende Kanon. - I fØrste Øjeblik troede Publikum, 
at Operatøren ved en Fejltagelse var kommet til at. 
rulle Folk og Værn-Filmen en Gang til! 

Det var et 
svært Job at 
svinge den 110 
Tons tunge 
Kanon paa 
Plads. 

Den store EfteraarsmanØvre i Harzen mellem den 
norske og den danske Brigade blev - ind imellem 
Regnbygerne - filmet af Folk og Værn, hvis Produk
tionschef, Jørgen Bagger, stod for Instruktionen. 

Filmjournalerne ud som Forfilm. 

Da Folk og Værns Filmjournaler »Glimt fra Hær 
og Flaade« er blevet yderst populære, er der nu Be
stræbcfocr i Gang for ut fuu flere af dem ud i Landet 
som Forfilm. Saaledes er de sidste seks Journaler i 
adskillig flere Kopier paa Rejse rundt om i Landet 
som Forfilm. 
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SPØRGSMAAL OG SVAR 
Vil De være saa venlig at svare 

mig paa, om det er umuligt at bli

ve optaget i Marinen, naar man 

een Gang er slettet af Rullen for 

Lungehindebetændelse? X. 

Svar: 6 Aar efter, at De er ble

vet slettet af RuUen, kan De paa

ny, hvis De da kan erklæres fuld

stændig rask, b!ive indført i Rul

len. Onkel. 

Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
»8ktb og Ra:;erne<1- p1æ8enlenn 

her for fØrste Gang en lille, let 
Kryds og Tværs Opgave, der bl. a. 
omfatter nogle almenkendte Mili
tærudtryk. Det er vort Haab, at 
Opgaver af denne Art kan bidrage 
til, at De paa en nem og under
holdende Maade kan slaa ledige 
Stunder ihjel. 

l 

7 

12 

Vandret: 
1. I Artilleriet. 
6. flygte. 
7. Yder Ski1de1·

huset. 

5 

9. Højeste Karak-
ter. 

10. Tanke. 
11. Rædsel. 
12, Blad. 
14, 4 Snese. 
15. Ed. 
17. Gaa tilbage, 

4 

Lodret: 
1. Udtryk for Pi

bens Diameter. 
2. Initialer i Nor-

disk Forsvar. 
:~. Drengenavn. 
4. M:aanefase. 
5. Helt rigtig. 
8. Spist. 
!I. Maa der ilrke væ

re i Geleddet. 
13. Bruges i den 

svenske Hær. 
15. Alm. Fork. paa 

Kort af Station 
lG. Viser Tiden. 

Løsningen (evt. paa et Stykke 
Papir) med Nr., Navn og Adresse 
indsendes i Konvolut mrk. »Kryds 
og Tværs« til »Folk og VærM, Ve
ster Voldgade 117\ Kbh. V. 
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Tapre Tretten 

Indsendere med rigtig Løsning 
deltager i Lodtrækning om 

,>Kryds og Tværs-Tikronen«. 
Løsningen skal være indsendt 

inden 1. Januar 1948, hvis De Øn
sker at deltage i Lodtrækningen. 

Hvis De derimod hellere selv vil 
lave en »Kryds og Tværs«-Opgave« 
med militære Udtryk, saa kan 

---

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - Tlf. Hasle 92 

BORNHOLMS 

ANDEL SVINESLAGTERI 

Rejs med de store »66« Baadc 
daglig Natforbindelse København 
og Rønne. 

Aktieselskabet 
Darnpskibsse;_skabet paa 

Bornholm af 1866 

»ERIK« 
Gunnar Vest 

Ll. Torv - Rpnne - Tlf. 981 

Blomster, Frugt og Grøntsager 

denne indsendes naar som helst. 
Enhver her i Bladet offentliggjort 
Opgave bliver belønnet med 

15 Kroner. 
Altsaa: Faa nu Hjernecellerne i 

Sving og skaf Dem selv og forhaa
bentljg ogsaa Deres Kammerater 
nogle fornØjelige Stunder, samtidig 
med at der er en Skilling at tjene. 

rl~~ 
Autoriseret Ford Forhandler 

Rønne - Nexø 
Telf. 803 - 804 - 21 

PETREA 

St. Torv - Rønne - Tlf. 93 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Teater 

Knud '\V. Jensen 
Aut. Gas- og Vandmester 

Bagerpladsen 11- RØnne 
Telf. 67 



~ 
,,,..,.,.FOR HÆREN OG SØVÆRNE' 

Land. Vinder f. Eks. Holland over 
Belgien, bliver Holdet »Mester« 
efter 2 - to - Kampe. Ikke sandt, 
temmelig letkøbt ... 

Var Turneringen blevet gennem_ 
fØrt :iom fØrnt puntænkt, nemlig 
efter Cupsystemet: Taber udgaar, 
Vinder fortsætter, vilde Interessen 
omkring Slutkampene nok have 
været større. Ændringen blev mo
tiveret med, at Spilleme vilde faa 
for mange Kampe 1 Ugens LØb 
efter Cupsystemet. Bortset fra 
Omkampen mellem Belgien og 
Danmark, som sikkert kunde have 
været arrangeret ved, at man lag
de en halv Time til den ordinære 
Kamps Spilletid, fik Spillerne 
hverken flere eller fæTre Kampe 
efter Pointssystemet. Ændringen 
maa naturligvis ogsaa ses i Rela
tion -til den forholdsvis knappe Tid, 
man havde til Raadighed til Kam
penes Afvikling, Apropos Tid, saa 
var der i hvert F.ald en vis Glæde 
i en eller flere Fodboldklubber 
herhjemme over, at det danske 
Hold ikke naaede længere, saa de 
kunde naa at faa de haardt sav
nede Militærfodboldspillere med i 
Søndagens Turneringskampe om 
de kostbare Points. 

01nk1·ing tlen allie·retle JJiilifær
Fotlboltltii1·1ie1·ing 

Danmark led et stort Nederlag 
til Holland 
EN Scoring paa 6 Maal mod 7 maa 
vist karakterisere den danske Ind_ 
sats i den interallierede Militær
fodboldturnering som en Blanding 
af ondt og godt. Gennem periode
vis overbevisende pænt Spil sej
rede vort fØrste Militærlandshold 
paa Hjemmebane 4-0 over Frank_ 
rig-Kampen var dog mere jævn
byrdig, end Maalcifrene fortæller 
- og i de to sidste Kampe for
maaede et delvis nyt Hold kun at 
hale et enkelt Point i Land. Først 
2-2 mod Belgien - et for Dan
skerne mere end heldigt Resultat 
- derefter en veritabel Nedsab
ling paa 0-5 mod Holland. Til 
Sammenligning tjener, at et dansk 
Militærlandshold sidste Aar vandt 
med ikke mindre end 8-0 over 
det daværende hollandske militære 
Landshold. 

Skuffede vore Militærlandshold 
saa i denne Omgang? Baade og. 
Det Hold, der slog et næsten pro
fessionelt fransk Hold, virkede saa 
velspillen<le og fast sammentøm
ret, at man med næsten hundrede 
Procents Sikkerhed kunde forud
sige en Svækkelse i Slagkraften, 
naar de tomme Pladser paa Hol
det, der opstod ved Hj emsendel
serne, skulde udfyldes af nye Spil
lere. Denne Formodning holdt saa 
nogenlunde Stik, men Mand og 
Mand imellem havde man nok al
ligevel ventet væsentlig bedre Re_ 
sultater. Noget helt andet er, at 
Turneringen efterhaanden tabte 
ikke saa lidt af »Duften«, da ad
skillige Lande trak deres Hold ud 
af Turneringen, og hØjst sandsyn
ligt har dette bevirket, at Spillerne 

- selvom det i nogen Grad gjaldt 
Hjemlandets sportslige Ære -
mistede lidt af den Interesse og 
Kampaand, man ellers ikke vilde 
lede forgæve8 e!Ler vetl slig en 
Lejlighed. Det skal Spillerne ikke 
lastes for, men mon ikke den 
øverste Ledelse indenfor Allied 
Forces Sports Concern skulde kig_ 
ge lidt paa denne Turnerings usæd
vanlig mange Afbud. Maaske der 
saa var Chance for - om ikke 
fuld saa dog større Deltagelse og 
dermed mere Interesse næste Gang, 
Turneringen løber af Stabelen. 
Som Turneringen afvikledes i sin 
nuværende Form, synes Titlen 
»allieret Fodboldmester« at være 
et noget intetsigende og tomt Præ
dikat at hefte paa det vindende 

2-2 mod Belgien. 

Czekoslovakiet stillede som be
kendt ikke op til Semifinalen mod 

DET DANSICE ilIILITÆRLANDSIIOLD I TYSl{LAND: Staaende fra venstre: Erik 
Kuld .Tensen, A. G. F., Chr. Brøgger, B. 93, Robert Andreasen, Viborg, Kaptajn Bøving, 
Generalkommandoen, der var Holdets Leder, Sten Blicher, A. B., Gert Frede Ras
mussen, B. 1903, og Søi·en Andersen, Esbjerg. Siddende fra venstre: Henning Mor
tensen, B. 1903, Per Knudsen, A. G. F., Leif Tønnesen, Frem, Svend Hugger, 0. B., 
og Børge Hylle, 0. B. 
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Holland. Den anden Semifinale 
spilledes saa mellem Belgien og 
Danmark i Hannover i Overvæ
relse af 1500 Tilskuere, hvoriblandt 
ca. 500 Soldater fra den danske 
Drigade. Kampen begyndte ellers 
ret lovende for de rØd-hvide Far
ver. Sten Blicher fra A. B. drib
lede sig igennem det belgiske For_ 
svar og scorede. 1-0 til Danmark. 
Forinden havde den ellers saa sik
re Straffesparkseksekutor, Erik 
Kuld .Jensen, .A. G. F., .soldet .et 
Straffespark op ved at skyde lige 
paa Maalmsnden Maaske det 
brændte Straffespark bar noget af 
Skylden for, at man ikke saa saa 
meget til Kuld i Resten af Kam
pen. Han dominerede slet ikke som 
i Kampen mod Frankrig. Anden 
Halvleg var kun et Kvarter gam
mel, da Danmark Øgede til 2-0, 
men saa var det ogsaa sket. Umid
delbart derefter scorede Belgierne 
to hurtige Maal, og kun Forsvaret 
med Maalmanden BØrge Hylle, 
0. B., i Spidsen havde Æren for, 
at det lykkedes at redde uafgjort. 
Vejret var ikke godt, Banen var 
tung, saa Kampen blev mere 
spændende end velspillet. 

Et trist Resultat. 
Efter denne Kamp besluttede 

Programudvalget i den allierede 
Sportssammenslutning saa, at de 
resterende Kampe skulde spilles 
efter Pointsystemet, saa Danmark 

Fra Soldaterlivet ... 

Hurtig l\'land. 
Kompagniet stod opstillet, og Ser
genten kommande1·ede: 

- Giv Agt! Se til hØjre! 
Derefter kom Kommandoen: »Se 

lige ud!« men 23's Hoved røg heit 
over til venstre. 

Sergenten kom farende og b1·ølte: 
- Hvoi·for Pokke1· drejer De 

Hovedet til venstre, naa.1· der bli
ver kommanderet: Se lige ud? 

- Melder Hr. Sergenten, at der 
var for meget Fart paa, lØd Svaret. 

(Demokraten) 
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med det samme kom til at spille 
mod Holland. Kampen endte med 
et overraskende stort Nederlag til 
Danskerne. Den fuldt fortjente 
Sejr til Holland blev paa 5-0. 
Aarsagcn til Nederlaget var for en 
stor Del det danske Angrebs om
trent fuldkomne Ineffektivitet for_ 
an Maal. Angrebet spillede som 
Helhed en meget svag Kamp, me
dens Forsvaret klarede sig hæder
hgt. Godt kan det JO aldrig blive, 
naar 11-lfaalmanden maa hente Bol
den ud af Buxet hele fem Gange. 
Iøvrigt var Børge• Hylle igen den 
mest fremtrædende paa det dan
ske Hold. Ogsaa Per Knudsen, 
A. G. F. - hvornaar mindes man 
for Resten at have set samme Per 
spille en direkte svag Kamp - og 
tildels Kaj Chr. Pedersen, Fremad 
Amager, gjorde sig fordelagtigt 
bemærket. Det hollandske Angreb 
var livligt, og som Sejrscifrene vi
ser, særdeles effektivt. Holdet be
stod udelukkende af 1. Divisions
spillere, hvoraf to havde været paa 
Landsholdet. 

To hollandske Straffesparksmaal. 
Holland fik sit fØrste Maal efter 

et Kvarters Spil. Venstre wing, V. 
Wannigen gik igennem det danske 
Forsvar og scorede. Første Halv
leg var iØvrigt klart i hollandsk 
Favør, men det blev ikke til mere 
end det ene Maal. To Minutter ind 
i anden Halvleg Øgede da Roozen 

Huerne a'! 
Og nok en »Klippe-Historie. Det 
er »Toppy i Aftenbladet, der be
retter fØlgende fra A vedØrelejren. 
Mere eller mindre frivilligt var 
hver eneste Mand i Kompagniet 
gaaet ind paa at lade sig klippe 
skaldet, hvilket ganske vist var 
meget praktisk, men gav Solda
terne et Udseende som haardkogte 
Stratenrøvere ... 

Og saa gik det hverken værre 

til 2-0, og en halv Snes Minutter 
senere scorede Landsholdsspille
ren Engelsmann paa Straffespark, 
dØmt mod Per Knudsen, som ufor _ 
sætlig havde berørt Bolden med 
Armen. Der var ikke spillet ret 
længe, da den engelske Dommer 
Lewis dØmte Straffespark mod 
Henning Mortensen, B. 1903. Ingen 
af Danskerne forstod Motiveringen 
for Dommerens Kendelse, men Le
WlS udtalte efter Rampen, at han 
ikke var i Tvivl om, at han havde 
dØmt rigtigt. Engelsmann scorede 
sikkert paa Straffesparket, og saa 
stod det 3-0. Endnu to Gange 
maatte Hylle gaa ad »via dolorosa« 
og hente Bolden i Nettet, sidste 
Gang efter et Brandskud mod 
Overliggeren. I denne Halvleg red_ 
dede Børge Hylle iØvrigt to op
lagte Maal. Begge Gange stod en 
Hollænder fuldstændigt paa blank, 
men Hylle ldarede Ærterne. 

Nu er Fodboldsæsonen ebbet ud, 
Fodboldstøvlerne gemt he..>1, men i 
LØbet af faa Maaneder holder Kong 
Fodbold igen sit Indtog med Brask 
og Bram. Naar den lille brune Læ_ 
derkugle igen triller over Grøn
sværen, er vi forhaabentlig i Stand 
til at stille med et Militærlands
hold, som for Alvor overfor Ud
landet er i Stand til at slaa fast, 
at der kan spilles Fodbold - vir
kelig gedigen Fodbold herhjemme. 

jØrg. 

eller bedre end at en Dag, da 
Kompagniet var paa March ud ad 
Roskilde Landevej, blev. der kom
manderet Hue1·ne a' ! netop som 
man passerede VridslØse Straffe
anstalt ... 

Det fØrte til, at de fredelige Folk 
paa Vejen flygtede rædselsslagne 
til alle Sider! 

De troede, det var en Samling 
uniformerede Straffefanger, som 
var paa Udflugt ... 

(Stcrrm P. i Berl. Aften). 



BIHSEMAD I . /~ ~ 
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Paa Session. Nemt klaret! 
Det er snart længe siden, vi har Nu skal Soldaterne jo være kort-
hØrt en god Sessionshistorie. Nu klippede, og da der fornylig kom · i 

nye Rekruetter til en MUitærlejr l i skal De faa en, som »Gøteborg-Po- h d K b lj .., t 
sten hævder stammer fra det sor- i Nær e en af Ø enhavn, blev en ~ , 
teste Små.land, hvor Ritmesteren, Korporal sat tH at in3picern IIaar_ 
Grev Y af Xcrona sad ved et Bord pragten. Det foregik under Anven_ ,.,_ .. ..,..1 

delse af mange af de Ord, der al-

i den lille Skolestue, hvor Sessio
nen holdtes. Saa kommer Korpo
ralen ind med en af Byens Sønner, 
en stor, kraftig Tamp. Greven tæn
ker straks, at han maa kunne blive 
en Pryd for Eskadronen og siger: 

- Ni kanner val til hastar, karl? 
Den adspurgtte ser alt andet end 

opvakt ud og spørger: 
- Hastar, va? 
- Ni vet val hur en hast ser ut? 
-Nå! 
- Ni har val set en hast? 
- Nii.å, men bror min påsto, att 

han sett spor etter en, engång! 
(Ekstrabladet) 

DE Jyder, de Jyder! 

En indkaldt Jyde havde været ude 
for et Ulykkestilfælde, der nær 
havde kostet Jylland en god og 
trofast Søn, Livet hang endnu i 
en Traad, og Lægen besluttede sig 
til en Blodoverføring. Under Blod_ 
givningen vaagnede Patienten 
svagt til Bevidsthed, og med sin 
livlige Intelligens opfattede han 
stra/(.s Sitiwtionen, han stønnede 
svagt: 

- Blodet er vel fra en Jyde? 
(Social-Demokraten) 

mindeligvis marke1·es ved Forbog_ 
stavet og en Række Prikker. 

Der var nemiig en af Rekmtter
ne, hvis Haarfylde langt oversteg 
det, Overgeneralkommandoen fast_ 
satte Maksimum, og Korporalen 
tordnede: 

- Det Haar skal Fanden ly
neme klippes. 

- Jamen, ded klarer vi nemt, 
svarede Rekrutten paa sindigt 
Sjællandsk. 

Og saa tog han sin Pm·yk af. 
(Information) 

En gammel Militærdyrlæge havde 
for Vane at spørge Kandidaterne: 
- Hvad vilde De gØre, hvis De paa 
Slagmarken saa Oberstens Hest 
styrte og brække Kravebenet? 

Ligegyldigt hvad Kandidaten 
end vilde gøre, rystede den gamle 
Dyredoktor paa Hovedet og sagde: 

- Ved De, hvad De skal gØre? 
De skal sælge Hesten for en anse
lig Sum til nærmeste zoologiske 
Museum, for der findes ikke andre 
Heste i Verden med Kraveben. 

(Ekstrabladet) ~---~-~--~ 
Af en Rekruts Dagbog: 

Øvelse i Haandgranatkastning. 
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Virksomheden 
Teatertourneerne, som arran
geres af Folk og Væ111, er 
utvivlsomt noget af det, Mand-
skabet rundt om i de forskel

lige Garnisoner er gladest for, naar Talen falder paa 
Folk og Værns Arrangementer. Men naturligvis er det 
svært at dække Behovet. Paa dette Punkt hjælper 
Garnisonernes Mandskab ofte selv til, idet man op
f Ører Revyer eller ligefrem lader »rigtige« Teater
stykker rulle over de skraa Brædder med værneplig
tige i alle Rollerne. 

Alt i alt har der kunnet spores en ikke ringe In
teresse for det, man populært kalder Dilettant-Skue
spil, blandt de indkaldte, og der har været mange 
Ønsker fremme om Folk og Værns støtte til Mand
skabets Arbejde i saa Henseende. Folk og Værn kom
mer nu Ønskerne i MØde - bl. a. ogsaa fordi man 
naturligvis gerne ser, at de Kompagniaftener, Mand
skabet selv arrangerer, bliver saa indholdsrige og 
lØdige som muligt. Saaledes er SekondlØjtnant R. A. 
Rose, der har stor Interesse for Sagen, og hvis Evner 
i den Retning adskillige Gange tidligere er blevet 
taget i Brug, nu stillet til Raadighed for Folk og 
Værn. 

Underholdningsafdelingen har endvidere udarbej
det en Fortegnelse over de Skuespil, som er egnede 
til Formaalet, og man giver desuden udfØrlig Vejled-
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ning, naar man ude i Garnisonerne skal tage Bestem
melse om, hvilket Stykke der skol vælgc3, 

Endelig forsøger man i det Omfang, det er muligt, 
at lade LØjtnant Rose tage ud til Afdelingerne og bi
staa ved Iscenesættelse m. v. 

Det har faktisk været et ret vanskeligt Job at ud
arbejde Listen over egnede Teaterstykker. Det er 
nemlig saadan, at Soldater gerne vil opfØre - og se! 
- Soldaterstykker, men der findes egentlig kun faa 
egnede. Det gælder i det hele taget for de Stykker, 
man vælger - og heraf er jo kun de færreste egent
lige :::loldaterstykker - at der lli::ke maa være ±or 
stor Rollebesætning - og Personerne skal nødven
digvis overvejende være Mænd! 

Men hvilke Stykker er det da, Soldaterne gerne vil 
have opført? Ja, i denne Forbindelse kan det nævnes, 
at Bornholms Værn saa smaat er ved at forberede 
en Opførelse af Hostrups »Soldaterløjer«. Og fra Bri
gaden har man anmodet Folk og Værns Underhold
ningsafdeling om Bistand ved saadanne Forestillinger 
som »Svend, Knud og Valdemar«, »Charleys Tante« 
og »Soldaten Schweik<<, ligesom Interessen ogsaa er 
meget stor for moderne Lystspil. Der er endda ved 
Brigaden oprettet enkelte Studiekredse i »Moderne 
Dramatik<<, saa dernede skulde der altsaa være alle 
gode Chancer for at faa opfØrt nogle virkelig lØdige 
Dilettant-Forestillinger - ved Soldater og for Sol-
dater. vJrt. 

Hvad mon disse tre »Revyskue
spillere« drøfter? Bagtæppet 
kunde tyde paa. at det er et 
eller andot spirituøst Emne!! 



Læsestue 
paa Østerbrogades Kaserne 

Paa Østerbrogades Kaserne i Kø
benhavn, hvor i gamle Dage Gar
tlelm::mrerne havde til Huse, har 
man for kort Tid siden aabnet en 
lille Læsestue med Udlaansafde-

Jing. Arrangementet er kommet i 
Stand ved et Samarbejde mellem 
Kasernekommandantskabeti Kø
benhavns Kommunebiblioteker og 
Folk og Værn, og Bogstuen havde 
straks fra den fØrste Aften livlig 
Søgning. Bibliotekaren, der paa 
Billedet er ved at udskrive et Laa-

nerkort, er selv »udlaant« fra 
Kommunebibliotekerne ligesom 
Reolernes Bogbestand. Nu er det 
Luftværnsregimentets Konstabler, 
der dominerer paa Østerbrogades 
Kaserne, men en enkelt Garde
husar er dog med for at holde 
Traditionen i Hævd. 
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