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Undervisning i Medborgerkundskab 
DA der ofte røres ved Problemet om tvungen 
Undervisning indenfor Hæren i Medborge1·
kundskab (Samfuiidskundskab), bringe1· vi 
her nogle Betragtninger fra Sverige om dette 
Emne. Det er en af den svenske Hærs Un
dervisningskonsulenter, Studierektor E d v. 
An cl: er s s o n, der fremsætter dem, og han 
sklriver bl. a., at en saadan Undervisning 
vilde være et Initiativ af stærk demokratisk 
opdragende Virkning, og at man i svenske 
ledende militære Kredse ser med Sympati 
paa Tanken. 

DET er et gammelt Ønske, at vore civile Skoler skulde 
give deres Elever fyldestgørende Kundskaber om vort 
Samfund. At Militæret for sit Vedkommende ogsaa 
satte ind i denne Sag overfor en større Kreds af 
mandlig Ungdom, vilde derfor være overordentlig 
værdifuldt. Vort demokratiske Samfund fordrer jo, 
hvis det skal udfylde sin Funktion, et dygtigt og op
lyst Folk. Kundskaber om og Interesse for Samfunds
spØrgsmaal er nødvendige Betingelser for Demokra
tiet. 

Men hvordan er de værnepligtiges Forudsætninger 
for at kunne drage Nytte af en Undervisning i Med
borgerkundskab? 

Emnet er slet ikke nyt for dem. De fleste værne
pligtige har haft Samfundslære i Skolen. Undervis
ningen bØr frem for alt sØge at bibringe de værne
pligtige Forstaaelsen af deres Samhørighed med og 
Ansvar overfor de Øvrige Borgere i Samfundet. Det 
gælder om at gøre det klart for dem, at de som 
Samfundsborgere har Interesser fælles med andre, 
og hvordan disse Interesser varetages og fremmes, 
samt at den enkelte i sin Egenskab af Samfunds
borger har baade Rettigheder og Pligter - alt i den 
Hensigt at paavirke de unge i- en saadan Retning, 
at de - hver især paa den Plads, han nu har - med 
Interesse og Ansvarsfølelse gØr deres Indsats i og for 
Samfundet. 

For at Resultatet skal opnaas, bør man derfor lægge 
Samfundsproblemerne frem for dem paa en saadan 
Maade, at Mandskabet i det hele taget begynder at 
forstaa, Samfundslivets, Medborgerskabets, Krav og 
Fortrin. I den korte Tid, som staar til Raadighed, vil 
dei natuiligvis ikke være muligt at glve en virkelig 
tilbundsgaaende Undervisning. Man bØr udvælge be
stemte Emner, der skal tages op, og denne Udvælgelse 

indenfor Stofomraadet bØr fØrst og fremmest ske 
under Hensyntagen til, hvad der kan interessere 
Mandskabet, og hvad der paa den ene eller anden 
Maade kommer dem tilstrækkeligt nær i det prak
tiske Liv. 

Befalingsmændene bØr i Undervisningen ikke være 
bange for frit at diskutere Samfundsproblemerne med 
deres underordnede - ja, og med deres overordnede! 
Befalingsmandskorpset maa een Gang for alle indse 
og forstaa, at en hel Del af Mandskabet - især de, 
der i deres civile Liv er beskæftiget med Forenings
arbejde - helt og holdent er »inde i« Samfundets 
Problemer. Hvis Undervisningen skal give et Resul
tat, maa de paagældende overordnede forstaa dette. 

Jeg sagde fØr, at det omfattende Stof maa beskæres, 
dersom man skal gøre sig Haab om at opnaa et til
fredsstillende Resultat. Jeg tror, det især er vigtigt 
at beskæftige sig med den Del af Samfundskundska
ben, s-om behandler det kommunale, Der er større 
Muligheder for at »lære fra sig« paa dette Omraade, 
end det er Tilfældet med en hel Del af den egentlige 
Statslære. 

Et efter min Mening vigtigt Kapitel i Statslæren 
er dog Retsplejen. Denne er en af Statens mest syn
lige Sider1 og det er derfor forholdsvis let at komme 
ind paa SpØrgsmaalet om, hvilke Fordele det har at 
tilhøre et organiseret Samfund. Det vil givet være 
til stor Nytte for Ungdommen, at den helt blev kla]I' 
over dette. Ungdommen er ofte alt for vant til at anse 
disse Fordele for selvfølgelige. Det vilde saaledes 
være særdeles hensigtmæssigt af og til at sammen
ligne Forholdeene fØr og nu eller i vort Land og i 
andlre Lande. 

Det er P1·oblemerne mere end Fakta og færdige 
Resultater, der giver Impulser til selvstændig Tænk
ning. Først derigennem giver Undervisningen i Sam
fundskundskab et virkeligt og værdifuldt Billede af 
Samfundet og de SpØrgsmaal, der er forbundet med 
dette. Følgelig gælder det ikke blot om at fastslaa, 
hvorledes den ene eller den anden Side af Samfundet 
er ordnet, men lige saa meget om at undersøge, hvor_ 
for der nu er truffet netop denne Ordning. Det bØr 
ligeledes gøres Eleverne forstaaeligt, at det ikke alene 
er i det offentlige Liv, man som Borger i et Samfund 
gør Nytte. Det er ofte af større Betydning i Stilhed 
at passe sit Arbejde end at rtragte efter alle mulige 
offentlige Hverv og Æresposter1 og som Vælgere maa 
de stadig erindre sig, at til betroede Hverv bØr kun 
saadanne Personer vælges, der er kendt som de klo-



geste, mest rettænkende og mest ansvarsbevidste -
og ikke dem, der bedst forstaar at skubbe sig selv i 
Forgrunden i den Hensigt at gØre en mere eller min
dre glansfuld Karriere. 

Jeg vil som min faste Overbevisning fr~mhæve, 
at den Ungdom, hvorom der her er Tale, vil komme 
til at skatte en Undervisning i Medborgerkundskab, 
som Samfundet gratis lader den nyde godt af i Tjene
stetiden - under Forudsætning af, at Undervisningen 
fra Begyndelsen lægges i et fornuftigt Plan og føres 
frem ad de rigtige Veje, samt at Størsteparten af de 
Unge har -baade Vilje, Evner og Interesse, hvis blot 
de bliver taget paa rette Maade og faax de nødven
dige smaa Skub og Opmuntringer, men Ungdommen 
bliver tvær og mut, hvis den mærker, at de, som 
underviser, ikke selv behersker Emnet eller gennem 
deres saa at sige privilegerede Stilling søger at paa
tvinge den underordnede ikke alment erkendte, rig
tige Synspunkter. 

Dog, Medborgerundervisningen bØr maaske ikke 
blot give regulær Kundskabsmeddelelse, saadan som 
jeg ovenfor har antydet det. Denne Undervisning 
burde vel ogsaa have et vist karakterdannende Præg. 
Mange har paastaaet og paastaar, at Lektionerne i 
Medborgerkundskab nødvendigvis bliver Propaganda 
for Lærernes eget Syn paa Samfundsproblemerne. 

Kravet om, at Undervisningen skal være objektiv, 
betyder imidlertid ikke, at der absolut skal være Tale 
om at paavirke eller ikke paavirke. Snarere bliver 
der Tale om, i hvilken Retning man skal paavirke. 
SpØrgsmaalet bliver, hvordan denne Undervisning 
bedst skal kunne tjene saavel Nuet som Fremtiden, 
bedst fremkalde og styrke en virkelig demokratisk 
Aand, Viljen til af egen fri Beslutning at kæmpe for 
en Verden og for Idealer, som staar over Individets 
eget Liv - hvordan skal Undervisningen kunne 
vække en aandelig Modstandskraft, som bliver en 
virkelig Forsvarsfaktor. 

Dagbladenes Meddelelser om Raceforfølgelse, over
faldne Smaanationers heltemodige Kamp mod Volds
mændene giver uanede MuJgheder for at tale om 
Frihedens, Rettens og Fædrelandets Betydning og 
Værdi. Der er gjort Indvendinger mod en saadan 
Undervisningsmetode. Mah fremhæver, at man der
igennem drager ind i Undervisningen politiske og 
sociale Problemer og saaledes foraarsager Splittelse 
saavel i Undervisningen som i Kammeratskabet. Jeg 
tror imidlertid ikke paa dette; thi Undervisningen om 
Samfundet kan ikke isolere sig fra Samfundet. Jeg 
tror, .at Diskussion om og Belysning af Dagens Begi
venheder har en stærkt demokratisk opdragende 
Virkning. 

Opdragelse i Skole og Værn 
Fra Kaptajn Helge Klint har »Folk og Værn« mod
taget fØlgende: 

I forrige Nr. af »Folk og Værn« skrev Seminarieelev 
Svend Rasmussen et Indlæg med ovenstaaende Over
skrift. Der røres her ved et meget betydningsfuldt 
Forhold for Værnene, og meget af det, som omtales 
i Artiklen, kan man roligt skrive under paa. Det er 
imidlertid mere end tvivlsomt om Opdragelse i Skole 
og Opdragelse i Værn er Begreber, der uden videre 
kan ses under samme Synsvinkel. 

Det synes, som om Forfatteren bruger samme Alen 
ved Vurderingen af de to Foreteelser, og hvis man 
gør det, naar man let til Skævheder i sine Slutninger. 
Skolen skal opdrage Eleverne til Borgere, medens 
Værnene skal opdrage dem til »Krigere«. Dette lyder 
formentlig vel krigerisk i manges Øren, men det er 
ikke desto mindre Sagens Kærne - hvilket ikke 
sjældent overses i Skyndingen. 

Man har nemlig tit altfor travlt, naar man sammen
ligner Skolens og Værnenes Virke. Da imidlertid 
saavel Maal som Materiale er saa temmelig forskel
lige, kan Diskussionen ret nemt minde om SpØrgs
maalet »Hvad er størst - et Knald eller et Bjerg?« 

SpØrgsmaalet: Hvem har Ansvaret for de unges 
Opdragelse under Militærtjenesten? kan kort besva
res derhen, at det , har Værnene - specielt disses 
Liniebefalingsmænd - men man bØr i denne For
bmdelse Ikke glemme den enkelle Soltlals Metlam,va1 
som voksent Individ - der er jo ogsaa noget, som 
hedder Selvopdragelse - en Form for Opdragelse, 
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hvis Forudsætninger maa være skabt inden Værne
pligtsalderen er naaet. 

Værnene g.aar klart ind for sin Opdrageropgave, 
saaledes som det fremgaar bl.a. af Hærens Uddan
nelsesprogram, hvoraf følgende skal citeres: 

»Hovedformaalet med Fredsuddannelsen ved Hæren 
er at gøre Soldaten skikket til at udfylde sin Plads 
i Krigstid. 

Samtidig maa det haves for Øje, at ·Hæren under 
Uddannelsen af de værnepligtige skal virke opdra
gende paa Landets Ungdom og give den en Paavirk
ning i aandelig og moralsk Henseende, der ogsaa rent 
samfundsmæssigt set er til Gavn for Land og Folk.« 

Det er rigtigt, naar et vist Røre i Folkeskolen om 
Opdragelsen paapeges af Forfatteren, men dette Røre 
er ikke af ny Dato. Man behøver blot at minde om de 
koldske Skoletanker, og fra Tid til anden vil der 
stadig være nogle, der gØr Oprør mod, at den danske 
Folkeskole faar Slagside mod det ensidigt kundskabs
prægede. 

De foran nævnte Uddannelsesprogrammer giver os 
et ganske udtømmende Svar for Hærens vedkom
mende saaledes: »Ved Uddannelsen er det nødvendigt 
at fremkalde saadanne moralske Egenskaber hos Sol
daten, at han altid og til det yderste gør sin Pligt og 
opfylder den, ogsaa naar han udsættes for Krigens 
voldsomme Paavirkning, og selv om han er paa egen 
Haand. Ved at udvikle hans Kærlighed til Fædrelan
det og vække hans ForJtaaelse af, hvad det betyder 
at give et frit og selvstændigt Danmark i Arv til 
Efterkommerne, skal man søge at skabe Viljen hos 



ham til i Farens Stund at bringe ethvert Offer. Ved 
at vise ham Betydningen af Sammenhold skal man 
lære- ham at forstaa, at han under Kampen har sin Del 
af Ansvaret for dennes Udfald.« 

Er Folkeskolen at finde paa samme Linie, er der 
- trods Forskel i den endelige Maalsætning - Grund_ 
lng for det af Forfatteren efterlyste Samarbejde. Den 
fØrste Forudsætning for Samarbejde er imidlertid, at 
man taler ud med hinanden om Tingene - og her 
maa det haabes, at Frygt for, »at Lærerne pludseligt 
drages til Ansvar for deres tidligere Elevers Opdra
gelse« ikke vil skræmme i Fremtiden. 

Af de citerede Stykker fremgaar det, at den op
dragende Virksomhed for Hæren maa komme i anden 
Række, selvom de moralske Egenskabe1·s Betydning 
ingenlunde undervurderes. Værnene kan ikke betrag_ 
tes blot som Ungdomsskoler, hvor man tilfældigvis 
er kommet til at klæde Eleverne ens paa. Med den 
relativt korte U ddannelsestid, som vi har her til 
Lands, er det begrænset, hvad man kan opnaa paa 
det opdragelsesmæssige Omraade - og for hver Dag 
man afkorter Uddannelsestiden, bliver Forholdet greL 
lere, og Manglerne spores fØrst og fremmest med 
Hensyn til Opdragelsen. Det er derfor saaledes, at 
opdragende Virksomhed i Værnene ofte maa begræn
ses til det for Soldateruddannelsen i snævreste For
stand nødvendige. 

Opdragelsesmæssige Resultater vil altid i fØrste 
Række være afhængig af fØlgende 3 Faktorer: Tid, 
Lærerkræfter og Elevmater:iale. Tidsfaktoren har 
været berørt, og om den skal yderligere kun siges, 
at Skolen som Minimum har 6 Aar til sin Raadighed, 
medens man i Værnene maa nøjes med mindre end 
et Aar. Al Vækst kræver imidlertid Tid - og dette 
gælder ikke mindst aandelig Vækst. 

Hvad Lærerkræfterne angaar, saa er Befalingsmæn_ 
denes Opgave ikke kun den ::1t virke som Lærere1 de 
skal ogsaa - og endda først og fremmest - være 
militære Førere, med alt hvad dette indebærer med 
Hensyn til Kundskaber, samt fysiske og moralske 
Kvalifikationer. Befalingsmændene kan saaledes ikke 
- i Modsætning til Skolens Lærere - udvælges kun 
med Henblik paa deres fremtidige Lærervirksomhed. 
Denne Forudsætning karakteriserer p.aa den mest af
gørende Maade Forskellen mellem den militære og den 
civile Lærers Forudsætninger. I det anførte finder 
man ogsaa en af Begrundelserne for Befalingsmands
korpsets Inddeling i forskellige Grupper. Befalings-
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mændene frembyder saaledes et langt mere broget 
Billede end Folkeskolens Lærere, og Flertallet af dem 
er kun lige netop ældre af Aar end Eleverne. Det 
vilde imidlertid være af overordentlig Betydning for 
Højnelsen af det pædagogiske Niveau blandt de helt 
unge Befalingsmænd, om de vordende Folkeskole
lære1·e i langt, langt større Tal end Tilfældet er nu 
saa bort fra »Berigelsen« ved ½ Aars længere Værne_ 
p!igtstid og søgte ind i det værnepligtige Officerskorps. 
Berigelsen stiger her som altid med egen Indsats. 

Elevmaterialet er fundamentalt forskelligt fra Sko
lens, naar Værnene modtager Rekrutterne i en Alder 
af 20-21 Aar. At Vilkaarene for opdragelsesmæssig 
Paavirkning for disse Aarsklasser er helt anderledes 
end Tilfældet for BØrn er indlysende - de unges 
personlighedsdannende Udvikling er paa dette Tids
punkt i alt væsentligt afsluttet. 

I denne Kendsgerning finder man ogsaa en i hvert 
Fald lige saa god Forklaring - som den af Forfat
teren antydede - paa, at Børn formentlig langt of
tere finder Idealer blandt Lærerne, end Soldater gør 
det blandt Befalingsmændene. Hermed ikke være sagt, 
at der er nok af Befalingsmændene, der egner sig 
til Idealisering - en Nation har vel iøvrigt de Befa
lingsmænd, som den f01·tjener, og som bekendt er 
Danmark et langt mere oplyst end kampivrigt Land. 
(»Heldigvis!« siger mange til sig selv og bekræfter 
herved Postulatets Rigtighed.) 

Forfatteren peger med fuld Ret paa det værdifulde 
i1 at der er Mening i Tingene, og at der gøres en Ind
sats for at forklare den for Soldaterne - en Tanke, 
der ingenlunde er fremmed for Værnenes Folk -
men det er i hØj Grad diskutabelt, hvor langt den 
bØr fØres ud i Livet. Sagens Kerne er imidlertid maa
ske ikke saa meget »Meningen i Værnene«, som »Me
ningen med Værnene«. Og her er vi ved et alvorligt 
Ansvar for Skolen, for det er jo for sent at bygge en 
Tro paa Meningen med Værnene op fra Grunden, 
naar den unge Mand er blevet voksen - og forØvrigt 
er denne Tro ikke mindre Ønskelig hos den unge 
Kvinde. 

Der findes et bevinget Ord, der siger: Den tyske 
Lærer vandt Krigen 1870-71 for Tyskland. Selvom 
denne Karakteristik er faldet under visse særlige 
Forhold, er dens Præg af Almengyldighed umiskende_ 
lig. 

Vedkender danske Lærere sig en tilsvarende Ind-
flydelse i vort Folk? Helge Klint. 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 
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Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

Pedtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 
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Dødsdommen er afsagt over Krupp-V ærkerne i Essen 

DEN inte1·nationale Militæ1·domstols Rets
lokale i NUrnberg er paany Skuepladsen for 
en stor P1·oces. En amerikansk Militærdom
stol skal gøre Ret og Skel overfor tyske 
Vaabenfubrikante1· og -teknikere) og det 
er naturligvis i første Række de be1·Ømte 
Krupp-V ærkers Folk, hvis Sager skal paa
dØmmes. I denne Artikel berettes om Krupp
Fabrikkernes Historie. 

I TIDEN mellem de to Verdenskrige havde jeg Lej
lighed til at færdes i Krupp-Værkerne i Essen, fØrste 
Gang i 1920-21, da engelske Kontrolofficerer førte 
Opsyn med, at der i de enorme Fabriker og Værkste
der ikke fremstilledes Krigsmateriel under nogen som 
helst Form. Men Ruhromraadets Afmilitarisering va
rede kun kort - faa Aar efter var Krupp-Værkerne 
atter Tysklands store Rustningscentral og skabte 
Tysklands Muligheder for den anden store Verdens
krig med DØd og Ødelæggelse over Millioner af Men
nesker og Ruin for Tyskland selv. 

Stod man fØr Krigen paa Toppen af Krupps Admi
nistrationsbygning i Essen, kunde man, saa langt Øjet 
rakte, kun se en Skov af Skorstene, Fabrikshal ved 
Fabrikshal i en næsten uendelig Udstrækning. 

I Dag tegner Grusmasserne og forvredne Staalkon
struktioner deres Silhuetter mod Himlen - Resultatet 
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af 55 allierede Bombetogter. Halvdelen af Krupp-Es
sen er en Ruindynge. Potsdam-Aftalen fastslog, at 
Tysklands samlede Krigsproduktion for stedse skal 
bringes ud af Verden, og Listen over de 682 Fabriker, 
der skal demonteres og jævnes med Jorden, omfatter 
ogsaa Krupp-Værkerne. Man vil ikke gøre Fejlen fra 
1919-20 om igen. 

Fra Alfred Krupp til »Tykke Bertha«. 
De enorme Værksteder og Fabriker er skabt af Al

fred Krupp, der fØdtes 1812 i Essen og dØde samme 
Sted den 14. Juli 1887. Allerede hans Far, Peter Frie
derich Krupp, fØdt 1787, ejede et Hammerværk i Es
sen og havde oprettet et lille DigelstaalstØberi i 1811, 
efter at Firmaet Friedrich Krupp var grundlagt Aaret 
i Forvejen. 1818 byggede han de ældste Værksteder i 
det senere Kæmpeforetagende, og »Stammhaus 
Krupp«, hvor de Kruppske Virksomheder i 1811 tog 
deres Begyndelse, ligger endnu - hvis da ikke ogsaa 
denne lille uanseelige Støberibygning er ramt af Bom
berne - midt i det enorme Fabriksterræn som et 
Musæum, der værnedes med stor Pietet. 

Forretningen gik i Begyndelsen alt andet end godt 
og det kneb stærkt for Peter Friedrich Krupp at 
klare sig Økonomisk. Ved hans DØd 1826 overtog En-



ken Virksomheden og drev den i Samarbejde med 
sine Sønner, til Alfred Krupp 1848 overtog den som 
eneste Indehaver. Allerede da var i 1843 det fØrste 
GeværlØb og i 1847 den første Kanon, en Trepunder, 
blevet fremstillet af Digelstaal - og Grunden saa
ledes lagt til den Fabrikation, der skulde gøre Krupp
Værkerne til Verdens største Vaabensmedie. 

Alfred Krupp mødte i Begyndelsen store Vanske
ligheder ogsaa af Økonomisk Art, men ved sin Jern
energi og store Dygtighed lykkedes det ham at over
vinde dem. Paa Udstillingen i London 1851 mØdte han 
med en Blok af Digelstaal paa 250 Kilogram og over
hovedet med de største hidtil sete Støbestykker af 
Staal, saaledes haarde Valser med hØj Politur og en 
sekspundig Kanon med Kappe. Fabriken leverede 
navnlig Aksler, Fjedre og Bandager til Jernbanebrug 
og havde efterhaanden en saadan Fremgang, at den 
kunde kaste· sig over Kanonfabrikationen endog af 
riflet Bagladeskyts. 

I 1861 sattes den 50 Tons tunge mekaniske Hammer 
»Fritz« igang, og det var dengang Verdens største 
og tungeste Hammer. Den kostede 600.000 Mark. 186?. 
konstrueredes Fladkilemekanismen til Bagladekano
ner, der 1865 efterfulgtes af den forbedrede Rundkile
mekanisme. 

I 1867 udstillede Krupp i Paris en Blok af Digel
staal paa 40.000 kg og en Bagladekanon paa 50.000 kg, 
i Wien 1873 var Blokken vokset til 52,500 kg, og i 
Philadelphia udstillede Krupp 1876 · en 35,5 Centime
ters Bagladekanon paa 57,500 kg. Der skete i Aarenes 
LØb meget store Forbedringer i KanonlØbenes Byg
ning, Projektilernes Styring i LØbene ved Kobber
baand i Stedet for ved Blykappe, der indførtes nye 
BrandrØr og forbedrede Affutagekonstruldtioner. 1867 
indførtes det prismatiske Krudt og RingniAgssystemet 
for KanonlØbene. 

Krupp-Værkerne udvider til alle Sider. 
I 1886 optoges Staalværket F. AsthØwer & Co. i 

Annen i Firmaet Friedrich Krupp. I 1889 konstrueredes 
Krupps horisontale Mekanisme til hurtigtskydende 
Kanoner og rØgfrit Krudt indfØrtes. 1890-92 sattes 
Panserfabrikationen igen, og Smedepresser paa 2000 
og 5000 Tons opstilledes. I 1892-93 købtes Gruson
werk i Magdeburg, i 1896 overtages Driften af Skibs-

Alfred Krupp - Grundlægge
ren af de mægtige Vaaben

fabrikker. 

Gustav Krupp von Bohlen und 
Hal}:)ach. 

Sidste Generaldirektør for det store Vaabenfirma: den 40-aarige 
Alfred Krupp (til venstre) - for Militærdomstolen i NUrnberg! 

og Maskinby~geri-Aktieselskabet »Germania« i Ber
lin og Kiel. 

Det var efterhaanden Kanonerne og andet Krigs
materiel, der var Krupps Hovedfabrikation. Allerede 
1895 havde Krupp leveret over 30.000 Kanoner af alle 
Arter til 34 forskellige Stater. Ægypten var den første 
Kunde. 

Krupps Kanonsystemer har været Grundlaget for 
det tyske, det Østrig-ungarske" italienske og russiske 
Felt-, Fæstnings-, Kyst- og Marineartilleri, og alle det 
tyske Riges Vaaben og Krigsmateriel af næsten enhver 
Art er gennem Tiderne lige siden leveret af Krupp. 

Ogsaa Danmark har kØbt Kanoner hos Krupp, saa
ledes det danske Feltartillerimateriel af 8,7 cm Ka
noner fra 1876 og de svære Kystkanoner til SØfor
terne. 

Staalvare fra Knappenaale til Dampkedler. 
Krupp er i de flestes Forestilling Kanonfabrik og 

intet andet, men dette er langtfra rigtigt. Krupp laver 
alt i Staal, lige fra Knappenaale, Staalpenne til Land
brugsmaskiner, Dampkedler, Jernbanemateriel, Traad
væv, Krumtapaksler, Kuglelejer osv. Krupp leverer 
en Mængde Genstande til Fredens Gerning ikke alene 
af Digelstaal, men ogsaa efter Indførelsen af Besse
mer-Processen og Martin-Siemens-Processen Jern
baneskinner, Plader til Kedler og Skibe m, m. Pro
duktionen heraf gaar op i Hundredtusinder af Tons 
aarligt. 

Blot for at nævne en enkelt Ting, saa var der i 
1920, da jeg besøgte Krupp, et Værksted, der alene 
dækkede 132 TØnder Land, og hvor 10.000 Arbejdere 
var beskæftiget med at fremstille Lokomotiver og 
Jernbanevogne, hvoraf mange dagligt rullede ud fra 
Fabriken. Krupps-Selvbindere er jo ogsaa kendt af 
danske Landmænd. 

For at være Herre over Forholdene erhvervede 
Krupp sig ogsaa Kubniner. Værkernes F'orbrug af 
Kul og Cinders var i 1895 over 3650 Tons daglig, i 
1913-14 - det sidste Aar man har Tal fra - var 
Forbruget af Kul og Cinders 12.000 Tons daglig. Og
saa Malmminer silerede Krupp sig, og Værkerne ud-
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Saadan ser Krupps imponerende Administrationsbygning ud 
i Dag, 

smeltede i 1913 2-3000 Tons fra egne Miner daglig. 
Nogle af disse Miner ligger i Bilbao i Spanien og til 
Transporten af Malmen herfra havde Krupp eget Re
deri, saaledes at Godset befordredes fra Krupps Mi
ner i Spanien til Krupps Fabriker i Tyskland paa 
Krupps ~gniP. 8kihr--. 

14 Kvadratkilometer Fabriksareal alene i Essen. 
Krupp-Værkerne i Essen er Virksomhedens Hoved

fabriker. De er af enorm Udstrækning, idet de dæk
ker et Areal, der er ca. 2 Kilometer bredt og ca. 7 
Kilometer langt, altsaa ialt ca. 14 Kvadratkilometer, 
men foruden dette enorme Fabriksanlæg hØrer der 
direkte under Krupp Friedrich-Alfred-Hiitte i Rhein
hausen, der er Europas største Jernværk, Staalværket 
i Annen, Johanneshiitte i Duisburg, Hermannshiitte 
ved Neuwied, Millhofener-Hiitte i Engers, Grusonwerk 
i Mag

0

deburg-Buckau, Germaniaværftet i Kiel og Ber
lin, 3 Kulminer, 615 Jernmalgruber, flere Stenbrud, 
Ler- og Sandgrave, egne Teglværker· osv. i en Uende
lighed, og hvor meget Krupp har udvidet under Hit
ler-Styret og Krigen er der ingen, der ved Besked 
med, ligesaa lidt som der foreligger autentiske Med
delelser om, hvormange og hvilke Virksomheder 
Krupp indirekte har Indflydelse paa gennem Aktier, 
Datterselskaber og lignende. 

Efter Alfred Krupps DØd 14. Juli 1887 overtog hans 
eneste Søn, Friedrich Alfred Krupp Ledelsen. Han 
var fØdt 17. Februar 1854 og dØde 1902. Han var Ge
heimerkommerzienrath samt Medlem af Rigsdagen og 
Statsraadet. Hans eneste Barn, Bertha Krupp, fØdt 
1866, ægtede i 1906 Legationsraad Gustav von Bohlen 
und Halbach, fØdt 1870, der derefter antog Navnet 
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Den langt
rækkende Kanon, hvormed Tyskerne under den første 

· Verdenskrig beskØU Paiis, heil ~Tyk..k..e De1 tha,\, af 
Soldaterne opkaldt efter Bertha Krupp. 
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Som Medlem af det preussiske Herrehus, Statsraa
det og Rigsdagen støttede Friedrich Alfred Krupp 
den tyske Stormagtspolitik og Bismarch. Han stod 
Kejser Wilhelm II meget nær og fik sin Part af de 
personlige Angreb Oppositionen rettede mod Kejserens 
nærmeste Kreds. Hans Svigersøn Gustav Krupp von 
Bohlen und Halbach fortsatte ogsaa politisk i Sviger
faderens Spor. Hans Indflydelse under den første Ver
denskrig, i ·Mellemkrigsaarene og under den sidste 
Verdenskrig po.a den tyske Politik har været meget 
betydelig, men vanskelig at efterspore i alle Enkelt
heder. Med Nationalsocialismen og dens Kamp for at 
komme til Magten havde han ogsaa Forbindelse og 
efter Hitlers Magtovertagelse blev han Medlem af Ri
gets øverste Raad. 

»Kejser-Sor,ialisterne« i Essen. 
Ingen Arbejdere i Tyskland har haft det saa godt 

som Arbejderne hos Krupp. De var bedre lønnede 
end andre, og allerede i 1863 anlagdes den fØrste Ar
bejderkoloni Westend, senere Baumhof, Kronenberg, 
Schederhof, Alfredhof og flere, ligesom der byggedes 
en lnvahde- og Pensionistkoloni Altenhof. 

For Arbejderne og deres Familier blev der sØrget 
med Pensionsordninger, Boliger, Skoler, Bade, For
brugsforeninger, Marketenderier, Hospitaler egne 
MØller og Bagerier, Slagterier, Skrædder- og Skoma
gerværksteder osv. Der blev virkelig .øvet en social 
Indsats fra Krupp-Værkernes Side for at give Arbej
derne saa gode og smukke Forhold at leve under som 
overhovedet muligt, og det kan staa som et ikke til 
Dato overtruffet Forbillede for industrielle Virksom
heders Omsorg for deres Arbejdere. Jeg glemmer al
drig den Oplevelse, det var at færdes i de Krupp'ske 
Arbejderbyer i Udkanterne af Essen, hvorfra elek
triske Tog førte Arbejderne ind til Værkstederne og 
Fabrikerne og hjem igen ved Arbejdstidens Oph_ør. 

Intet Under at Socialdemokraterne i Essen var af 
en egen Beskaffenhed, »Kejser-Socialisterne« kaldte 
man dem, og baade under Kejser Wilhelm, som for
øvrigt ogsaa under Hitler, var det her de vigtigste 
Statstaler blev holdt. I de store StØbehal!er talte fØr 
1918 Kejser Wilhelm og efter 1933 Adolf Hitler til 
Kejser-Socialisterne. 

Af 100.000 Arbejdere er kun 10.000 tilbage. 
Af Krupp-Værkernes 89 forskellige Afdelinger, som 

fØr væltede Ødelæggelsesvaaben ud over Europa, er 
nu kun to i Drift, nemlig en Lokomotivfabrik og en 
Fabrik der laver Værktøj og Landbrugsmaskiner. Af 
de 100.000 Arbejdere er kun 10.000 tilbage, og af disse 
gaar de 800 Vagt, medens ca. 8000 er sat ind paa 
Demonteringen. 

Som Ledere af hele dette Kæmpeanlæg staar fire 
unge engelske IngeniØrer, der i Henhold til Potsdam
Aftalen skal fØre Kontrol med, at »alt tilbageværende 
Krigsmateriel bliver tilintetgjort, og at Maskiner, der 
kun er halvt Ødelagte, sendes til Sejrherrerne som Re
paratioilsbetalinger.« 

Der er en Gruppe Tyskere, der krampagtigt forsø
ger at redde enkelte Fabriker, og en anden Gruppe 
Tyskere, der lige saa krampagtigt forsøger at fortælle, 
ai K1 upp-V æ1ke111e kun havt1e Ansvaret .for en ganske 
beskeden Del af den tyske Oprustning. Begge Parter 



Af Overlæge i Marinen Holger Rud. 

Atlanterhavssuppe 
og andre 

"· maritime Mærkværdigheder 

NAAR man som jeg har haft det Job - foruden at 
varetage Lægetjenesten - at være Messeforstander 
paa et af Marinens Skibe, faar man Indblik i mange 
morsomme Betegnelser og Skikke, som ikke kendes 
andre Steder. 

Naar jeg har fulgt Redaktionens Opfordring til at 
skrive lidt om disse Ting, er det ikke, fordi jeg me
ner mig sccrlig kompetent dortil. - Der er mange 
andre, særlig blandt de lidt ældre Officerer, der kun
de gøre det bedre - men det er, fordi jeg haaber, 
at andre med større Kendskab og Erfaring derved vil 
blive tilskyndet til ogsaa at nedskrive og meddele 
deres Viden, saa at de gamle Marineudtryk og -skikke 
ikke skal gaa i Glemmebogen. 

* 
Med Hensyn til Betegnelser og Navne er det al

mindeligt kendt, at sømænd ikke siger Gulvet, men 
Dørken. Køkkenet hedder Kabyssen, »Anretterværel
set« kaldes Stiridset; Mandskabets Opholdsrum Ban
jerne og Opvarterne Messegasterne. Det hedder ikke 
»Skal vi snart spise«, men »Skal vi snart skaffe«. At 
skeje ud er ikke, som nogle maaske tror, »at slaa til 
Søren« eller gaa uden for sin afstukne Bane, men 
slet og ret at holde op med det, man i Øjeblikket er 
i Færd med at gøre og give sig til noget andet. Det 
hedder ikke at tage sig en Middagslur, men »at gaa 
over lang«. Dette Udtryk, som kunde suppleres med 
mange flere, er - kan man godt sige - officielt. 
Men der findes ogsaa mange mere uofficielle Udtryk, 
som ikke derfor er mindre anvendte. Saaledes findes 
der flere morsomme Betegnelser paa de Retter, som 
serveres om Bord i et Skib. 

Jeg skal ikke fordybe mig i Skibslobescowes eller 
Biksemad, der, naar den skal være helt rigtig, altid 
laves af frisk KØd og ikke af Rester af Stegen fra den 
foregaaende Dag. En rigtig Skibskok vender ikke Bik
semaden med en Kniv eller Ske, men tager Panden 
op fra Komfuret og vender Biksemaden i Luften -
saa fØrst faar den sin rigtige Smag. Nej, saa vil jeg 
hellere nævne nogle af de sjove Navne, som man i 
Marinen i Tidernes LØb har givet de Retter, hvis 
Udseende og Tilberedelsesmaade indbyder dertil. At
lanterhavssuppe er en Suppe, der har en grøn Farve, 
f. Eks. af Persille, Spinat eller Kørvel. Suppe med 
Lagunetang er en Suppe med Strimler -af Hvidkaal 
og Porrer. Løvemad er Beuf-tatar, og Blodprop er 
ganske simpelt Blodpølse. Indianerpige-Inderlaar er 
rØdt, saltet KØd, 111edo11s Cement er finthalrkct Salt 
kØd, rørt op med Kartoffelmos og serveret med en
gelsk Sauce og en SmØrklat. Hvide Bønner med Ræ-

vesauce er en særlig Attraktion. Saucen tilberedes af 
den enkelte paa selve Tallerkenen og bestaar bl. a. 
af Eddike, Olie, engelsk Sauce, Sennep, Peber, Salt 
og andre Krydderier. De hvide Bønner kan suppleres 
med let saltet Flæsk. Man vil allerede have forstaaet, 
at den ikke er beregnet for Folk med svage Maver. 
»Blaa Negl« er BygvandsgrØd, der jo ofte kan have 
en blaalig Tone. 

• 
Men tro nu ikke, at Maden kan serveres straks, den 

er færdig i Kabyssen. Først maa SØ-Uhret trækkes 
op. SØ-Uhret er som bekendt et meget nødvendigt 
Instrument i Skibets Navigation og det maa ikke 
gaa i Staa. Det spillede navnlig en Rolle i de mindre 
Skibe, hvor man kun havde eet Uhr om Bord. For at 
være sikker paa, at det ikke gik i Staa, var der den 
Regel, at ingen fik Lov at skaffe, fØrend Uhret var 
blevet trukket op af Navigationsofficeren, som der
efter forsynede et lille Bræt, »Klokkebrættet«, med 
sin Kvittering for Optræknillgen. Først, naar der· er 
meldt til Chefen og Tilladelse til Skafning er indhen
tet - og Klokkebrættet derefter er afleveret til Kok

ken i Kabyssen - kan der 
bakkes op. Og nu tror man 
maaske, at alt er i Orden, men 
Nej - endnu en gammel Tra
dition maa ske Fyldest. Sand
synligvis af Frygt for, at 
Mandskabet skal blive forgi
vet, men maaske ogsaa for at 
sikre sig, at Maden ikke er 
tilberedt af fordærvede Varer, 
skal Vagtchefen smage paa 
Maden - saa fØrst kan Skaf
ningen tage sin Begyndelse. 
Den Dag i Dag kan man -
selv under Storm - se en 
hvidklædt Koksmath komme 
op til Vagtchefen paa Broen, 
balancerende med en Taller

ken Suppe eller lignende. Klokkebrættet anvendes 
som Regel nu kun i Skoleskibe, men de Øvrige For
maliteter skal stadig overholdes. Naar man hØrer 
Næstkommanderende under Havnemanøvrer raabe: 
»Ræk mig et Jordbær«, er det ikke den eftertragtede 
Frugt, han tænker p.aa, men; en kugleformet Fender 
af flettet Tovværk, som holdes mellem Skibet og 
Kajen, for at Skibssiden ikke skal tage Skade, naar 
Skibet lægger til. 

I Kystforsvarsskibene kunde man ofte hØre Udtryk-
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ket: »Nu skal vi have en Gang Messingsuppe«. Her
med mente man et Musiknummer, thi i disse Skibe 
havde man Hornorkester om Borcl. Da jeg som 
Underlæge fØrste Gang kom om Bord i Olfert Fischer 
og betaget havde lyttet til »Holmens faste Stok«, 
spurgte en af Musikerne mig, om jeg ikke havde Lyst 
til at prøve at blæse i hans Horn. Da jeg intetanende 
havde frembragt nogle kraftige Toner i Hornet, klap
pede de alle i Hænderne, for naar nogen gik paa den, 
skulde han give Øl til hele Orkestret, hvilket jeg 
naturligvis ogsaa maatte gøre. Noget lignende kan 
ske, hvis en eller anden, som ikke har noget der at 
gøre, kommer ned i Maskinen. 

Det kan ogsaa hænde, at en nyindkaldt Orlogsgast 
faar den Ordre: »Gaa op og hent Aarerne til KØdjol
len«. Han ved sikkert ikke, at KØdjollen ikke er no
gen Jolle, men en rund Træskive, forsynet med en 
Krog til at hænge KØd paa og beskyttet af malet 
Sejldug. KØdjollen er aaben forneden, og naar den 
hejses op i Masterne, kan KØdet holde sig i 2-3 Uger. 
Det afhænger dog af, paa hvilken Breddegrad, man 
befinder sig. I de nordlige Farvande kan det natur
ligvis holde sig længere, end hvis man »sejler paa 
Varmen«. For Øvrigt er HvalkØd noget af det KØd, 
der kan holde sig længst. 

I vore Dage spiller KØdjollen ikke den Rolle som 
tidligere, da alle moderne Skibe er forsynet med Kø
leskabe. 

Egentlig 
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er KØdjollen kun selve Tovet, som KØd
briggen hejses op i. Der findes 
saaledes ogsaa noget, der hed_ 
der » Vaskejoller«, nemlig de, 
som mere forstaaeligt paa 
Land - men afgjort ufor
staaeligt til Søs - hedder TØi
snore. 

Jeg har engang hørt Kokken 
sige til en ny Kabysmedhjæl
per - det er altid de nye, der 
bliver gjort Grin med - »Gaa 

ned og skær en Skive Flæsk af KØlsvinet«. Til Oplys
ning for den, der maaske ikke ved det, tjener, at Køl
svinet er den Del af Kølen, der rager op inde i Skibet" 
altsaa i Lasten. 

• 
Den daglige Husholdning om Bord i et Marineskib, 

er delt i flere selvstændige Husholdninger: Officers
messen, Kvarterroesterm.essen og de værnepligtiges 
Husholdning. De to første forestaas af en Messefor
stander, der har en Hovmester, som Regel en af de 
værnepligtige Messegaster, til Hjælp, medens de vær
nepligtiges Husholdning forestaas af Skibets Inten
dant. Messeforstanderen bestemmer Spisesedlen og 
har Ansvaret for Indkøbene og Messens Økonomi. 
Det er nemlig sine Messekammeraters egne Penge" 
han bestyrer. Særlig gælder det om at paase, at intet 
gaar til Spilde, da der i saa Tidælde kan komme 
Underskud i Messen. Ogsaa Vinregnskabet og Ølregn_ 
skabet sorterer under Messeforstanderen. Det staar til 
den enkelte Messe at bestemme, om den vil leve flot 
eller leve spartansk. Der findes dog for Messen en 
Bestemmelse om, at den skal udvise en passende 
Gæstfrihed, hvilket kun er rimeligt. 

Medens Messeforstanderen har nogenlunde frie 
Hænder med Hensyn til Valg af Menu, saa er Inten
danten bundet af Kostreglementet for de værneplig
tige. Dette er udarbejdet efter de fineste videnskabe
lige Principper, og alt er nØje beregnet, baade hvad 
Variation, Kvantitet og Kvalitet angaar. Med Hen
syn til det sidste Punkt har man i særlig Grad taget 
Hensyn til Vitaminerne. Det er ikke saa forfærdelig 
mange Aar siden, SkØrbugen optraadte, en Sygdom" 
der skyldes for ringe Tilførsel af C-Vitaminer.· Dette 
Vitamin findes navnlig i Frugt og friske Grøntsager, 
og det er klart, at det paa lange Togter - til Vest
indien og Grønland - kunde knibe med at opbevare 
disse Ting. Paa Vasco· da Gama's berømte Jordomsej
ling begyndte han Togtet med 160 Mand" men ved 
Hjemkomsten havde han kun 60 Mand tilbage. De 
100 var dØde af SkØrbug under Togtets ForlØb. I den 
engelske Flaade havde man ogsaa store Tab som 
Følge af denne Sygdom, indtil en engelsk Fysiolog 
Blane omkring Aar 1800 tilraadede at give hver Mand 
en Citron daglig. Efter denne Reform svandt Skør
bugen som Dug for Solen. Forklaringen er den, at 
Citroner indeholder rigeligt C-Vitamin. 

Til Trods for, at disse Ting forlængst er fastslaaede, 
kan man endnu i Marinen finde en vis Animositet 
imod friske Grøntsager, re
vet Gulerod, fintskaaret 
RØdkaal i Marinade, grøn 
Salat - paa Frokostbordet. 
Jeg husker saaledes, at jeg 
engang, da jeg bØd Salaten 
rundt, blev mØdt med fØl
gende Morsomhed: »Nej 
Tak, vi er ikke Kaniner.« 
Hvis disse Messekamme
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rater havde oplevet Skørbugen, kan det godt være, 
at de vilde have kastet sig over den grØnne Salat med 
lige saa stor Iver som den, hvormed Grønlænderne 
efter den Lange Vinter kaster sig over de første grønne 
Planter, som spirer frem af Jorden. 

Holger Rud. 
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GRÆKENLAND 
UNDER Partisankrigen i de makedonske Bjerge og 
Epirus, langs Grænsen til Albanien, Jugoslavien og 
Bulgarien fastslog Vestmagternes Repræsentanter i 
UNs Balkankommission, at Partisanerne fik Hjælp 
fra de kommunistisk orienterede Nabolande. Da Ge
neral Markos oprettede sin »demokratisk græske Re
gering« paastodes endvidere, at det store Partisan
angreb ved Konitza, for at erobre den lille By som 
Residens for Partisanregeringen - skete nær den 
albanske Grænse. 

Vore Billeder er fra den totalt udplyndrede og af 
Befolkningen forladte Mou.ries, besat af Regerings
tropperne. Landsbyen ·ligger kun 9 km fra Grænsen, 
og det er joguslaviske Bjerge, man ser rejse, sig i 
Baggrunden. Under de pludselige Overfald gaar det 
gerne ud over Civilbefolkningen, og et andet Billede 
viser nogle af de civile Ofre for et Overfald paa 
Landsbyen Mandhalos, der ligger paa Paikon-Bjerge
nes Sydskr.aaning. 

Paa Kartet er angivet de Landomraader, hvor Par
tisanerne i Begyndelsen af Januar opererede. Som 
man vil se, strækker dette Territorium sig langt ned 
l'l.tod Athen. Mt!n Jel polit:k.k. viglig:,le 011uc:1c1.Ue e1 

uden Tvivl Epirus (mod Nordvest) og Makedonien 
(Egnen Nord om Saloniki. For Albanien har gamle 

Krav paa Nordepirus, og det var i Ly .af disse Krav, 
at Mussolini under sidste Krig lod sine Divisioner 
angribe Grækei;iland. De blev iØvrigt standset og 
slaaet tilbage, netop i en Linie fr.a Konitza til Adri
ate"rhavet. Med Hensyn til Makedonien har der lige 
fra Tyskernes Tid været ført Guerillakrig i de vilde 
Bjerge for at. etablere et. StormakedoniP.n. F.fter Bal
kankrigene og sidste Verdenskrig blev Makedonien 
imidlertid delt mellem Grækenland, Jugoslavien og 
Bulgarien, saaledes at Grækenland fik den rigeste 
og vigtigste Del med den store Havnestad Saloniki. 
Baade Jugoslavien og BUlgarien har imidlertid op
r~tholdt deres Krav paa Landet - og Saloniki. 



Den sydligste af de Republikker, hvoraf Jugosla
vien er sammensat, bestaar af makedoniske Omraa
der, og kaldes ogsaa Makedonien. Deres - og Jugo
slaviens - Maal er især Saloniki og dermed Adgan
gen til Ægæerhavet. 

Men det er ikke alene Borgerkrigen og den geo
grafiske Placering i dPt store Spil mel1Pm Øst og 
Vest, der har bragt Ulykker ind. over Grækenland. 
Den Økonomiske Situation har længe været fortvivlet1 

og hertil kom i Efteraaret Faren for, at Koleraen fra 
Ægypten skulde naa det haardt prøvede Land. Der 
blev foretaget alle mulige Foranstaltninger for at 
hindre dette, saaledes blev Antistoffet D.D. T. kastet 
ud over Athen fra Flyvemaskiner. Vort sidste Billede 
viser en UNRRA-Maskine i Virksomhed. I Baggrun
den det berømte Akropolis med Parthenon. 

OVOMJILT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 



;)ø.de;uie, 0-CJ 
'Pdæ4tina 
Under den store Tovtrækning om Palæ
stina forsøgte J oderne at vedligeholde en 
Strøm af illegal Emigration til Det hel
lige Land. Herunder benyttedes Skibe, 
<ler var fragtet af den jodislce Palæstina
organisation »Hagannah«, og som i Nat
tens 1\Iulm og Mørke tog Jøder ombord 
fra øde Steder langs hele Middelhavs
kysten. 

Vore Billeder viser en saadan Nat ve<l 
den italienske Kyst. Der er spændt en 
Staaltrosse ·imellem Hagnnnah-Skibet 
»Uforfærdet« og Land, og langs denne 
trækkes Gummibaaden ud til Fartøjet. -
)>Uforfærdet« blev dog senere opbragt af 
den britiske Patruljetjeneste og fort til 
Cypern. 

Da,,id lifontgomery, den 
berømte 1\Iarskal Mont
gomerys Sun, vil ogsaa 
gaa Officersvejen, og i 
Anlæggene for det mili

tære Jiaandværk slægter 
lian aabenbart llgamle 
Monty« paa. I hvert Fald 
er lian blevet Nr. 1 paa 
Skolen, i hvilleen Anled
ning lian af sin Far, der 
jo nu er Chef for Impe
riets Generalstab, fik 
overrakt et Ær~shæ]tc 
med 1\Iontgomerys eget 
Navnetræk. 
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DET arktiske Omraade mellem Nordeuropa-Asiens 
Nordkyst og Nordamerika er som bekendt blevet et 
Omraade, der maa henregnes til en fremtidig Stor
krigs Krigsskuepladser. 

Vest for GrØnland gaar Amerikas 2. Forsvarslinie 
gennem de vældige Ødemarker fra Labrador til Ala
-,ka, ng mPd MPl1Pmr11m hi'lr AmPrikas H:rir og T ,uft
vaaben afholdt store Øvelser for at træne Tropperne 
til Ophold og Kamp i disse ugæstmilde Egne og for 
at faa Erfaring m. H. t. det Materiel, der kan anven-
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~ord 

des under klimatiske Forhold, hvor K viksØlvet kan 
synke til 65 Grader under Nul. 

Baade i Labrador, midt inde i det yderste Nords 
Ødemarker og fornylig i Alaska, har saadanne mili
tære Ekspeditioner opereret fra Land og i Luften for 
at lØse de Problemer, som Kulden, det store Øde 
og de manglende ordinære ForbindeISeslinier skaber. 

Vort Kort viser Trekanten Alaska-Nordpolen
Østsibirien og det ene Billede en Formation af »Sky
den,?e Stjerner« (»Shooting Stars«, der er startet fra 



L'add Field i Nærheden af Byen Fairbanks midt inde 
i Alaska. De opererede deroppe i seks Maaneder. Det 
andet Billede viser, hvorledes Helikopterne blev taget 
i Brug under Forsyningstjenesten. Selv disse kunde 
dog ikke lande alle Steder, og til de Styrker, der laa 

KR UP P fortsat fra Side 8 

kæmper som Løver uden at ane, at Englænderne sid
der inde med Kortskitser over Ruhr, der bedre end 
Ord fortæller om den Udbygning af Vaabenfabrikatio
nen, der fandt Sted straks efter Hitlers Magtover-
tagelse. · 

Maalet for Englænderne er imidlertid ikke at Øde
lægge Tyskernes Produktionsapparat, men derimod 
at faa fjernet alle de Maskiner, der kun kan anven
des i Krigsindustriens Tjeneste. Kan Tyskerne selv 
bevise, at en Maskine kail bruges til Fredsproduktion, 
saa overgaar den til Fredsproduktion. 

Demonteringen er delt i tre Grupper: Fabriker, som 
skal rives ned som et Led i Afrustningen, Fabrik.er 
der tilgaar Sejrherrerne som Reparationsbetalinger 
og derfor sendes ud af Landet og endelig Fabriker 
om hvis Skæbne, der endnu ikke er truffet Beslut
ning. Disse sidste findes ikke paa den Liste, der netop 
er blevet offentliggjort. De kan derfor betragtes som 
sikre, og Tyskerne vil være i Stand til at basere en 
Fredsproduktion paa dem. 

Hvad med Gustav Krupp von Boh~n und Halbach? 

Resultatet bliver trods alt, at Krupps Rustningsfa
briker jævnes med Jorden. Demonteringen gennem
føres med fast, men fair Haand. Hvor omfattende 
denne Demontering er, faar man egentlig fØrst et lille 
Begreb om, naar man hØrer, at den vil tage mellem 
tre og fire Aar, og saa skal 6000 Mand endda arbejde 
dermed til Stadighed. 

Men saa er det vel ogsaa slut med Familiedynastiet 
Krupps Historie? 

paa særligt isolerede Steder, maatte Godset derfor 
omlastes i Hundeslæder. Saaledes supplerer det aar
hundredgamle Materiel det allermest moderne. - I 
dette Tilfælde fragter Hun:deslæderne Soldaternes 
Julegaver det sidste vanskelige Stykke Vej. 

Som Rustningsfabrikanter - lad os sige forhaa
bentlig. Amerikanerne, som undertiden foretager sig 
sære Ting, har som Raadgiver for Marshall-Planen 
knyttet en vis von Bohlen und Halbach til sig, et 
Navn som Gustav havde, da han i 1906 giftede sig med 
Krupp-Dynastiets kvindelige Arving Bertha Krupp 
og ved denne Lejlighed tog Navnet Gustav Krupp von 
Bohlen und Halbach! Jens A. Petersen. 

llt.1sk, rør, Gagen 
eP /Jell b,r,u9-I op/ 

!røb THOMASEN S/Jo{l 
0 til del do9"li9e Stop. 

A/sMONTANA 
Mønttrgaarden . Monttrgadt 19 . Tdf. 9246 (8 Ltdni11gtr) 

Carl M. Cohr' s Søl vvarefabrikerA/s 
Fredericia 
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Bevæbnede Mænd i 
Sovjet-Uniformer midt 

i Franca-Spaniens 
Hjerte! 

Et ._Møde med 

den 
spanske 
Maquis 

Af Journalist H.C. Nielsen. 

NAAR nogen siger »Spanien« til mig, dukker tusind 
smaa og store Minder op ... allesammen pakket efter
trykkeligt ind i steghed Solvarme og harsk Olivenolie. 
Tydeligst staar dog maaske nok Mindet om karabin
bevæbnede Mænd i grønne Uniformer og om to Mænd 
i - Sovjetuniform! 

De grønne Uniformer fulgte mig fra det Øjeblik, 
da jeg en lun September-Nat skred over den spansk
portugisiske Grænse ved Valencia de Alcantara, til 
jeg et Par Maaneder senere forlod Franca-Land om
bord paa en Tanger-Baad. Det var i 1946. Efterhaan
den vænnede man sig til dem. Men det skal ikke 
nægtes, at den fØrste Nat i Spanien gik de mig paa 
Nerverne. De grØnne Herrer tilhørte Francos Civil
garde - ikke at forveksle med hans mere personlige 
Livvagt, de khakiklædte »Blodhunde<<. Civilgardens 
Opgave er i Hovedsagen at sikre Rejsende mod Over
fald. Men det var jeg ikke klar over, da jeg tørnede 
ind i en 3. Klasses Jernbanekupe i Valencia de Alcan
tara for at blive siddende der, til Toget et halvt Døgn 
senere havde bragt mig til Madrid. Dengang havde 
jeg nærmest en vag Fornemmelse af, at Civilgardens 
Opgave var saa fikst som muligt at skaffe sig af med 
uønskede Fremmede. Saa da to bevæbnede Civilgar
dister fulgte efter mig ind i Kupeen og placerede sig 
med urokkelig Utilnærmelighed paa hver sin Side af 
Kup€:dØren med Karabinerne paa Kryds for Udgan
gen, var min eneste Tanke: »Hvordan mon de vil 
bære sig ad med det?<< 

At en udenlandsk Journalist, som rejste rundt og 
snuste paa egen Haand i Spanien, skulde bevogtes, 
fandt jeg i og for sig i skønneste Orden. Det var 
kun, hvad man kunde vente sig, mente jeg. At det 
ikke var Tilfældet, blev jeg jo fØrst senere klar over. 
Men hvilken Undskyldmng vilde man give over for 
den danske Legation for at have likvideret mig? Vilde 
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I saadanne Bjergegne holder Guerilla-Styrkerne i Spanien til. 

de mon sigte direkte paa mig og skyde, eller vilde 
de stjæle sig til det? Var der ikke noget om, at Bly 
er usundt for Kroppen, navnlig i Hjertet? En Dolk i 
Ryggen kunde man maaske ogsaa vente sig ... stuk
ket ind gennem Ryglænet fra Nabokupeen. 

De to grØnne gentlemen appellerede i den Grad til 
min Fantasi, som ingenlunde var blevet sløvet af en 
begivenhedsrig Maaned i Portugal, at det var mig en 
meget stor personlig Skuffelse, at jeg ikke blev skudt 
... eller i det mindste saaret. I Stedet for at foretage 
sig noget dramatisk gav Civilgardisterne sig i Lag 
med noget saa fredeligt som at rulle sig et Par Ciga
retter. Og da de var rullede, smed den ene af dem 
sin Tobakspung over i SkØdet paa mig. Med stor 
Mistænksomhed samlede jeg Tingene op og rakte dem 
tilbage, hvilket Gardisten opfattede .som manglende 
Færdighed i Cigaretrulning hos mig, hvorfor han gav 
sig til at rulle en Cigaret til mig. Jeg fik selv Lov 
til at spytte paa Papiret. 

»Den dØdsdØmtes sidste Cigaret,« tænkte jeg og 
inhallerede begærligt uden at nyde Tobakken. Men 
da der var gaaet fire Timer, uden at jeg var blevet 
skudt, begyndte det hele at kede mig, og jeg gav mig 
i Snak med Fyrene paa et elendigt Tysk (fra begge 
Sider). De var saa rare og flinke, at jeg kunde have 
myrdet dem af bare Ærgrelse. Vor Konversation blev 
afbrudt af en Konduktør, der kom farende som en 
Stormvind, rev Kup€dØren op og en rivende Ordstrøm 
af sig, hvorpaa mine »Vogtere« omgaaende samlede, 
hvad de havde af Skyts og Mordvaaben og forsvandt 
fremefter i Toget. Et Par Minutter senere lØd der 
7-8 Skud i Natten. Civilgardisterne vendte ikke til
bage. Jeg tror ikke, de var skudt, men paa den 
anden Side haaber jeg heller ikke, de ramte, hvad 
de skØd efter. Det eneste, de kan have skrnlL eflei-, 
maa nemlig have været nogle af de Forkæmpere for 



Frihed og Demokrati, som Civilgardisterne var sat til 
at værne civile Rejsende imod! 

Disse Frihedskæmpere lever i store Skarer som 
fredløse i Spaniens vilde Bjergegne. De fØrer regulære 
Guerillaslag mod baade Civilgardister og Militær. I 
Asturias-Bjergene gik der i alt Fald den Sommer 
næppe en Dag uden Træfninger mellem Guerillastyr
ker og France-Mænd. Mange af Frihedskæmperne har 
levet og dØjet ondt i Bjergene lige siden Borger
krigen, under hvilken de kæmpede paa rØd Side, og 
det er den Type Mandfolk, der aldrig overgiver sig. 
Saalænge de kæmper, har de i det mindste en Chance! 

Sierra da Guadarrama-Bjergene lige Nord for 
Madrid havde hidtil været regnet for et meget sik
kert Omraad.e. Her fandtes saavidt man vidste ingen 
Guerillasoldater. Jeg fik den store Oplevelse at blive 
den fØrste Journalist, som kunde revidere Omverde
nens Opfattelse paa dette Punkt. Og det gik saa
dan til: 

En af mine spanske Venner og jeg var en tidlig 
Morgen redet fra Madrid for at komme op i Bjergene, 
inden Solen begyndte at stege med sine 40 Graders 
Celcius, som den havde for Skik. Spanieren havde en 
Jagtriffel over Skulderen for det Tilfælde, at der 
skulde blive Mulighed for Jagt. Hen paa Eftermid
dagen var vi langt inde i det vildsomme Bjergterræn. 
Intetanende og smaaslumrende red vi ad en smal, 
stenet Bjergsti og Iod TØjlerne hænge !Øse, idet vi 
overlod det til vore trofaste Kammerater, Hestene, 
at bringe os helskindede ned i en Dal. Pludselig -
som var de lige saa stille vokset ud af Klippeblok
kene - stod to mærkelige Fremtoninger paa Stien 
foran os og spærrede os Vejen. Det sidste, man vilde 
vente at finde i Frances fascistiske Spanien, var 
Sovjetuniformer. Disse to Mænd bar Hammer, Segl 
og Sovjetstjerne paa deres Uniformsjakker! 

De pegede paa os med Maskinpistoler, og da der 
straks efter dukkede to civilklædte Mænd op med 
hver sin Maskinpistol, var vi ikke længe om at regne 
ud, at herover for forslog hverken en Jagtriffel eller 
stærkt udprægede Flugttendenser. Vi steg af og af
ventede spændt, hvad Resultatet vilde blive af dette 

En Partisan staar og betragter aet forbrændte Lig af en af 
sim1 Kammorntor. I.fon or blovot okudt uf Frunoori ~Oivilga.rde,t, 
sorn derefter har overhældt den dræbte med Benzin og sat 

Ild til ... 

»Pludselig spærrede de os Vejen« ... paa Billedet ses typiske 
Typer fra lVIaquis-Styrkerne. 

vort - i alt Fald mit - fØrste Møde med den span
ske Maqui. Vi vidste, hvor let der kan ske Ulykker, 
hvis nogen rører ved en Maskinpistols Aftrækker, og 
hvor usigeligt ligegyldige Ordinat-Beregninger er paa 
.en Afstand af fire Meter! 

Naa, bortset fra den Trusel, der til enhver Tid lig
ger i en ladt Maskinpistol, gik det hele let, hurtigt 
og smertefrit. Spanieren rnaatte aflevere sin Jagtrif
fel og alle sine Penge. Da Partisanerne saa mit dan
ske Pas, fik jeg et kammeratligt Dask paa Skulderen 
og fik forøvrigt Lov at beholde baade Liv og Penge. 
Saa kunde vi fortsætte. 

Da vi nogle Timer senere var kommet ned paa 
Automobilvejen til Navacerrada, mødte vi de fØrste 
regulære spanske Militærtropper, jeg endnu havde 
set. Hvad de havde lavet, ved jeg ikke, men i alt Fald 
var deres Uniformer i en elendig Forfatning. Flere 
havde Enden ude af Bukserne. Hvis man med spansk 
Militær havde forestillet sig noget i Retning af Hitlers 
Storm- og Strækmarchtropper, havde man forestillet 
sig noget forkert. I to Maaneder i Spanien, saa jeg 
ikke flere spanske Soldater, end man kan se danske 
paa Strøget i København en Fredag Eftermiddag, hvor 
der ikke er Boldaterurlflugt til Hovedstaden! Spa
nien er ingen Militærstat. Der er intet af 30'ernes 
Tyskland og Italien at spore. Der holdes to Militær
parader af større Format hvert Aar, nemlig den 1. 
April og den 18. August. De er over for mig blevet 
betegnet som den rene Parodi paa Militær, idet de 
hovedsagelig skal bestaa af farveprangende Optog 
med middelalderlige Lanser og magre Krikker, Spa
nien blØder efter Borgerkrigen - ogsaa militært. Efter 
hvad jeg har set, er der ikke Spor at sige til, at 
Spanien ikke hjalp Hitler med at storme Gibraltar! 

H.C. Nielsen. 

Bryggeriet STJERN.EN * Øl og ~7),fintral•and, 
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(1) 
Marinens nyeste Skib, Torpedobaaden 
»Krieger«, har fornylig været ude paa 
sin første Prøvetur. Omkring 1. Marts 
hejser den J{ommando. »Krieger« er 
Torpedobaad Nr. 1 i en l{lasse paa !alt 
G, der alle er bygget paa Orlogsværftet. 

(2) 
Til Eftersøgning efter forsvundne 
Skibe har der i den sidste Tid flere 
Gange været Bud efter l\Iarincns Sea
Otter-1\Iaskiner. En af dem ses paa 
dette Billede, Det er en 1 motoret Bi
plan, der kan lande bande paa Vand 
og paa Land. 

(3) 
Men ogsaa Minestrygningen slml pas
ses, og her ses 2. l\Iinestrygerflotille 
paa Arbejde i L:lle Bælt. 

(4) 
Vinteren benyttes for de vordende Sø
officerers Vedlrnmmende til Skolegang 
paa. Soofficersskolen. Iler sidder en 
Kadet paa sit Værelse, prøvende paa 
at finde Vej gennem Navigationskun
stens teoretiske Omrnnder. 

(0) 
I Slutningen af December blev en tid
ligere tysk Torpedoband Jmbt hos 
Amerikanerne i Bremerbnfen. Den er 
af samme Styrke som »\V,llemoes« og 
Huitfeldt« og kan sammen med disse 
indgaa i en Torpedobnads-Deling. 

I Maanedens Løb ... 

0 

<;;limt 

fra 

Hær og Flaade 



(6) 
Den 6. Decbr. blev 22 nyudnævnte Premierløjtnanter, efter 

veloverstaaet Eksamen, modtaget i Audiens af Kong Frede
rik. Senere ,·ar de til Modtagelse hos General Gørtz. 

•(7) 
I det danske Brigadeomraade i Tyskland er der blevet op
sat en Række drastiske, advarende Færdselssldlte. 

(8) 
Ind under Jul begyndte Julepakkerne at strømme ned 
Brigadeomrnadet. 

( t)) 

,er 
•• . , ·,,·.· 

._D·~-·· .• ,rr,: 
·ar1varef 

o/ Kor langso f Lev vide 

~~d Ve· 

Julen kom - med Juleorlov for de heldige Brigaderer. Den 
blev udnyttet helt ud; men da Turen atter gik tilbage til 
Ilrigadeomraadøt, va1• man ogsaa godt tx-ætie! 

(10) 
lUed en Jernbanetransport ankom de første Sneplove til 

Brigadeomraadet. 



»Follr, og Værn« slaar en Sludder af med to 1io1·ske 
Boldate1· blandt de ",nanue, der va1· paa Juleorlov i 
Kobenhavn. 

)}København er en herlig By -
og det er flot, naar (jarden trækker op! n 

PAA SOLDATERHJEMMET »Gruncltvigshus« sidder 
to norske Soldater og kigger sagtmodig ud i d'et dan
ske December-Vejr: Tøsne, som i store Flager daler 
ned og i Sammenstødet med Brostenene bliver til det 
rene Vand. 

Havde det endda været glitrende, knasende Sne! 
Men dette Simili-Vandpjask - og saa netop i disse 
Da.ae, hvor man hm· Julefe1·ie ... doq, de nonke 
Gutter lader sig ikke saadan gaa paa. Og Ar ild 
Spe n c e 1· G r e g e 1· s en fra Lillesand ved Kristians_ 
sand og Rolf Stens ru d fra Mysen St. ved Oslo, 
begge fra samme Ingeniørkompagni, er i alle Fald 
besluttet paa ·at faa noget ud af den Juleferie, som 
de skal tilbringe i København. Man kan tidsnok kom
me tilbage til det trods alt t1·ælse Liv i Besættelses
zonen i Tyskland med Vagt, Eksercits og - ogsaa ef
ter Nordmænds Mening - mager Kost ... 

- Vi faar to Skiver BrØd om Dagen, det er det 
hele - ja, en Skive om Morgenen og en Skive om 
Aftenen (de taler begge to i Munden paa hinanden), 
og saa faar vi forresten en Masse The. Frisk Mælk 
faar vi alt for sjældent - nej, og Fisk næsten aldrig 
... og vi er jo endda saa store Fiskespisere. Vi Norske. 
Vi lever paa engelske Rationer, i Modsætning til 
jeres Tysklands-Soldater. 

- Men heroppe faar I vel, hvad I kan spise? 
- Ih, ja da! 
Jo, det gjorde de skam. Gregersen og· Stensrud var 

med i en Flok paa en god halv Snes norske Soldater, 
i.ler tillJl'agle Juleorloven i København. Det var alle
rede omkring den 15. December, og Flokken var en 
Slags »Fortrop« for det store Rykind, der fandt Sted 

i KØbenhavn af norske Soldater helt op omkring Ju
len. Nordmændenes Julebesøg i København var arran
geret af Krigsministeriet i Forbindelse med »Folk og 
Værn« og »Dansk-allieret Komite«. De var indkvar
teret paa KFUM.s Soldaterhjem i »Grundtvigshus« og 
paa Østerbrogades Kaserne, og »Folk og Værn« hjalp 
paa forskellige Maader med til, at de unge Nordmænd 
ikke kom til at kede sig. Talte man med dem, havde 
man heller ikke Indtryk af, at dette var Tilfældet. 
Mange syntes, det ligefrem var endnu en Charme ved 
Juleorloven, at de kom til Danmark - maaske ogsaa 
af den Grund, at hvis de skulde helt hjem til Norge, 
vilde alt for megen Tid gaa med Hen- og Tilbage
rejsen! 

Langsommelig Postforbindelse. 
- Det tager fire DØgn at komme fra Norge ned 

til »vores« Zone, siger Gregersen. - Den ene Del 
af Turen, fra Norge til Hamburg, gaar ad søvejen 
og varer 36 Timer, og fra Hamburg ned til vore 
Kaserner er der 12 Timers Kørsel med Bane. 

Stensrud: - Jo, det er en træls Tur, men da vi 
tog derned, var Vejret heldigvis helt stille, saa vi 
blev ikke søsyge . . . det værste var, at vi næsten 
ingenting fik at spise i tre Døgn .. . 

Gr.: - Naa, det ved jeg da ikke .. . 
St.: - Net vi gjorde ej, men vi sad næsten hele 

Tiden paa Dækket og spillede Kort. 
Gr.: - 0 g Postgangen er elendig. Det kan tage over 

10 Dage for Breve at naa frem til os, og Pakker kan 
udmærket være over en Mnnncd undervejs, og saa er 
de tit Ødelagte, fordi de er blevet grumme haardt be
handlet under Transporten! 

.__Meddelelse 
til 

J bonnenternu 

DA »Folk og Værn« i 1947 paa Grund af Typo

grafstrejken dels ikke udkom i saa mange Numre, 

som Læserne har Krav paa, og dels iØvrigt ud
kom meget uregelmæssigt, vil Opkrævning for 

det kommende Aar fØrst finde Sted i Februar. 
Betalingsterminen vil for Fremtiden være gæl

dende fra Marts til Februar in.cl. 
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Jeg: - Var I med i Harzen? 
Gr.: - Ja, det var en haard Tørn, det! 
St.: - Regn fra fØrste til sidste Time. 
dr.: - Og saa skulde vi minsandten hjælpe jer 

Danskere med at bygge Bro over Leine-Floden. Men 
det var nu et Led i Planen. 

St.: - Danskerne havde meget mere Mad end vi. 
Gr.: - Til Gengæld pryglede vi Danskerne i Fod

bold. Vort Kompagni laa sammen med det danske 
IngeniØrkompagni paa Øvelse i en 8 Dages Tid. Vi 
trænede i Brobygning og den Slags, og desuden ud
kæmpede vi to Fodboldkampe, hvor vi vandt ... (med 
Selvfølelse:) selvfØlgelig! 

St.: (Ønsker aabenbart at afbØd_e Interviewerens 
forventede nationalt-bestemte Skuffelse). Men jeg maa 
sige, at København er en herlig By. 

Gr.: - Og en stor By. 
St.: - Med mange gode Ting; vi har været i Dyre

haven og paa Raadhuset og paa TØjmuseet, og saa har 
vi set disse her, hvad er det, I kalder den ... trække 
op ... 

Jeg: Garden? 
St.: - Ja1 Garden - vi saa Garden trække op, det 

var vældig flot. 

Til Opera i bombede Operahuse. 

Jeg: - Har I faaet set jer omkring i Tyskland? 
Gr.: - Ja, vi har haft rig Lejlighed til at laane 

Vogne, og saa har vi kunnet kØre hen, omtrent hvor 
vi vilde. 

St.: - Vi har været i K0ln og i Bonn og i Hamburg 
- og flere andre Steder. 

Gr.: - Vores Velfærds-Organisation har skaffet os 
Billetter til Forestillinger, bl. a. i Operaen i Hannover, 
der har vi set »Don Geovanni«, »Den glade Enke-«, 
»Madame Butterfly« ... det var tyske Kunstnere, som 
medvirkede, og de var ypperlige. Selve Operahuset, 
derimod, var bombet i Stumper og Stykker. 

Jeg: - Hvordan er jeres Forhold til den tyske 
Civilbefolkning ellers? 

Gr.: - Vi har en Del Tyskere til at arbejde i vores 
Lejr. Det er især en Fornøjelse c1t se tidligere tyske 
Honoratiores i Arbej<.le :;om Gaartl.fejere! Men allige
vel - nej, det er nu nærmest ubehageligt, de tænKer 
bare paa at tigge Cigaretter ... 

St.: - Grimme til at stjæle er de ogsaa. 

Indres. Varemærke 

Ny Udgave. 

Lærebog i Terrainsport 
med 4 Generalstabskort 

Udgivet af Krigsministeriet. 

Pris 4,00 Kr. 

N. Ola.f Dl.øller 
Frederiksborggade 26 

Tolofon Oontr&l 456 (f!ro - lom - aoks) 
(6 Ledninger) 

Jeg: - Er der nogen Fraternisering? 
Gr.: - Det blir ikke regnet for god Tone at g.aa 

med tyske Piger. Jeg tror næsten - ja, jeg tror virke
lig nok, man kan sige, at det kun er et Mindretal, som 
gaar med de tyske Piger, vi kan alligevel ikke lide 
det. Forøvrigt har vi f.aaet Navnene opgivet paa de 
Piger, som har Sygdomme, og der holdes Foredrag 
for os, saa at vi kan tage os i Agt. 

Jeg: - Hvad siger Befolkningen hjemme i Norge 
til, at 4000 unge norske Mænd skal sendes ned til 
Tyskl;and? 

Gv,.: - Jeg ved ikke ... der er delte Meninger, 
nogle synes, det er meget sundt, at vi Unge kommer 
ud at se os omkring, andre er lidet begejstrede. 

Da jeg forlader Soldaterhjemmet, kaster de to nor
ske Soldater sig med synlig Nydelse over hver sin 
fyldte Halvliter-Mælkeflaske. Det er sjældent, man 
faar rigelig og frisk Mælk i den norske Besættelses
zone i Tyskland! 

Verner Jespersen. 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære I Statsbanernes Kino 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

75 Øre 
over hele Salen 
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Vi arbejder paa Grønland 
INDEN Folk og Værn-Filmen: »Vi arbejder paa Grøn
land<<, der er optaget i Samarbejde med Marinemini
steriet og Geodætisk Institut, blev vist for Offentlig
heden som Forfilm til det danske Lystspil »Hatten 
er sat<<, blev den præsenteret for en indbudt, lille 
Kreds af GrØnlandsinteresserede. 

Filmen, der er optaget af Helge Robbert paa »Hol
ger Darn;k.e«::: Sommertogt, Skoletogt for Katielier, til 
Grønlands Vestkyst, beskæftiger sig med Marinens 
og Hærens Opgaver deroppe og med det store viden
skabelige Arbejde, Geodæterne udfører. Men den st6r
ladne Natur og Øet spraglede Folkeliv mangler selv
fØlgelig ikke paa Filmstrimlen. 

Inden Filmen blev rullet, fortalte Oberst C. C. A. 
Gabel-JØrgensen om det Arbejde, Geodætisk Institut 
i Sommerrnaanederne udfØrer med Kortlægning af 
Verdens st,Ørste Ø. Det er det største videnskabelige 
Arbejde, der nogensinde er udfØrt deroppe. Det mo
derne Opmaalingsarbejde begyndte i 1920, hvor det 
var beregnet til at ville vare 100 Aar, men takket 
væi-e Decca-Stationerne kan det nu !Øses indenfor en 
Snes Aar. 

»Holger Danske<<S Chef, KommandØrkaptajn J. H. J. 
_Jegstrup gav spredte og muntre Træk om Rejsen. 
Foruden Kadetuddannelsen og de rent praktiske Op
gaver, Skibet havde haft, saasom at bringe Forsynin-

Om Bord paa Geodætbaaden, 

ger frem, hjælpe Ul med Anlæggelse af Decca-Statio
ner m. m., havde det samtidigt haft den Mission at 
vise, at Danmark er interesseret i sit grønlandske 
Omraade, ligesom det overfor den grØnlandske Be
folkning er af Værdi at vise Flaget deroppe. 

Ved Præsentationen af Filmen var bl. a. (fra venstre) Admiral Vedel, Forsvarsminister Rasmus Hansen, Chefen for Geodætisk 
Institut, Professor N. E. Nørlund og General Gørtz til Stede. 
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f\lA SV.\1 ooKASERNE 
Brigadens 
Børn 

til Fest 

Det gamle Ord siger jo, at Julen varer lige til Paaske, saa 
man vil næppe tage os det ilde op, at vi bringer nogle Glimt 
fra Brigade-Børnenes Julefest i Brigade-llovedkvarteret. Man 
tamker sjældent prui., at der bag de militære Rammer ogsaa 
leves et »civilt« Liv i Brigaden - bl. a, har adskillige Befa
lingsmænd faaet deres Familier ned, og naturligvis skulde 
Børnene ogsaa mærke, at det var Jul. 3, Juledag afholdtes 
da en Julefest for Garnisonens Børn, med Dans oln Juletræet, 
Chokoladedrikning, Underholdning og andet godt. Paa Billedet 

øverst til venstre er Frk. Norma Andersen fm Brigaderadioen 
Legetante for de mindste. Men Stabslæge Hempel-Jørgensen 
(paa næste Billede) afslørede ogsaa rige Evner i den Retning. 
Derefter ses Frk. G. Christoffersen og 1\Iesseforstanderen, 

OVJ~rinfP,n<lont Tirotvccl, begge optngot nf ni fllH&'C fo1 tic smaa. 
Gæsters Ve og Vel. J{agerne var bagt paa Brigadens eget Ba
geri og overmaade lækre! Endelig - paa Billedet til venstre. 
- hvisker en lille Herre en militær Hemmelighed til General 
Allorup, 



Da vi gjorde Invasion paa Samsø 
Dette handler om en Landgangs

Øvelse paa Samsø. Besætningen 
fra Torpedobaaden »Willemoes« og 
Samsøs Hjemmeværn var de 
»krigsfØrende«. 

Øvelsen var lagt an efter de 
bedste »Commando-Raid« Mønstre. 

» Willemoes« afgik fra Aarhus
bugten med slukkede Lanterner 
og blændet overalt og ankrede op 
i Maarup Vig i det tætte MØrke. 

Før vi gik i Baadene, havde vi 
ved Hjælp af Vaseline og Sko
sværte eller en brændt Prop svær
tet os i Ansigtet for at falde saa 
meget sammen med MØrket som 
muligt. Vi lignede reverenter talt 
en Flok Zulunegre, der drog i 
Leding. 

Vi var delt i to Hold - et Nord
hold og et Sydhold. Sydholdet 
blev sat i Land med Torpedobaa
dens Fartøjer, og vi paa Nordhol
det blev sat i Land af en P-Kut
ter. Vejret var det bedst tænke
lige, det var nemlig bælgravende 
mørkt. Med slukkede Lantern.er 
og Forbud mod Tobaksrygning paa 
Dækket gik det saa af Sted mod 
1\/Iaarup Havn, som vi naaede ved 
ca. 20,30 Tiden. Da vi kom ind 
til Havnen satte vi Projektør paa 
for at finde ind gennem den meget 
snævre Sejlrende. 

Hjemmeværnet havde udsat en 
Udkigspost ved Maarup Havn, 

• men han opdagede os fØrst, da vi 
satte Proje~tØren paa. Vi fik se
nere at vide, at han saa havde 
ringet til Hjemmeværnets Kom
mandocentral, men da var det for 
sent til, at man kunde forhindre 
vor Landgang, Samtidig gik Syd
holdet i Land ved Sælvig. Deres 
Landgang forløb ogsaa heldigt, og 
de blev slet ikke observeret. De 
trængte saa frem mod Nord, og 
vi foldede ud i Terrænet og satte 
Kursen mod Syd. 

Efter mange af de sædvanlige 
Overraskelser og Genvordigheder, 
man kommer ud for i et mørkt, 
ukendt Terræn, saasom knæhØje 
Hegn, vandfyldte Grøfter m. m., 
naaede min Gruppe ned til Stran
den, som vi havde faaet til Frem
rykningslinie. 

Efter kort Tids Fremrykning 
blev der aabnet lld paa os, og vi 
maatte ned paa Maven. Da vi ikke 
besvarede Ilden, vilde Samsin-

gerne prØve, om vi ikke var en af 
deres egne Patruljer, og de gav 
den fØrste Del af deres Feltraab. 
Det var »Is«. Det skrev vi os bag 
Øret og forholdt os ellers roligt. 
Saa lod det til, at Samsingerne 
forsvandt, for der blev stille og 
roligt. Vi syv Mand fortsatte saa 
Fremrykningen mod Syd. Kort 
Tid efter blev der igen aabnet Ild 
mod os, og vi maatte atter ned 
paa Maven. Denne Gang var det 
os, der raabte: »Is«, og Svaret kom 
tilbage: »Bjerg«. Saa vi havde alt
saa ingen særlig Vanskelighed ved 
at finde ud af, at Fjendens Felt
raab var: »Isbjerg«, hvad der se
nere blev os til uvurderlig Nytte. 

Den fjendtlige Patrulje troede 
nu, at de var en af deres egne 
og kom os fortrøstningsfuldt i 
Møde med SpØrgsmaal om, vi 
havde set noget til Marinerne, og 
det kunde vi jo med god Sam
vittighed sige »Ja« til, og to af 
os rejste os op. Da de kom ind 
paa Livet af os, kommanderede 
vor Kaptajnløjtnant: »Gaa paa«, 
og jeg sprang lige i Maven paa 
den nærmeste, medens Resten af 
Gruppen tilintetgjorde endnu en 
Fjende. 

Derefter fortsattes Fremry knin
gen, og et Stykke Tid efter kom 
vi i en slem Knibe. Pludselig blev 
der aabnet Ild mod os fra tre Si
der. Men atter reddede vort Kend
skab til Fjendens Feltraab os fra 
videre Tiltale, idet vi nemlig gav 
Feltraabet og fortsatte uden videre 
vor Fremrykning, og Skydningen 
ophørte. 

Til det fastsatte Tidspunkt var 
vi fremme ved Fjendens Depot, 
som vi skulde sprænge i Luften, 
og her stødte vi paa Sydholdet, 
og Stormen kunde begynde. 

Men det med at storme blev nu 
det saa som saa med, for Hjemme
værnet havde gemt sit Depot for
bistret godt. Vi maatte gennem
søge et Stykke Skov, inden vi 
fandt det. Det skete for Resten 
ved en ren Tilfældighed, for efter 
at have dannet Skyttekæde og 
gennemtrawlet Skoven, blev der 
givet Ordre til, at vi skulde vende 
om og søge til Udgangspunktet 
igen. Jeg var paa U.eUe Tith,puilk.t 
kommet omtrent ud i Skovbrynet, 
og jeg stod netop og lyste ind i 

noget Buskads med min Lomme
lygte, men jeg kunde ikke se no
get mistænkeligt og var ved at 
gaa igen, da en Mand lige pludse
ligt kom farende ud i Hovedet paa 
mig, og vi tumlede begge om paa 
Jorden. I ~'aldet fik jeg fat i Mod
standerens Armbind og rev det af 
ham, og saa var han jo »dØd«. 
Støjen havde tilkaldt Resten af 
» Willemoes«'s Besætning, og saa 
endelig fandt den egentlige Storm 
Sted. Der var en tre-fire Mand og 
en Kvinde til at forsvare Depotet, 
men de maatte hurtigt bØje sig 
for Overmagten. En Del Munter
hed vakte det, da en værnepligtig 
opdagede, at det var en Kvinde, 
der forsvarede sig saa tappert og 
modigt mod hans Forsøg paa at 
slaa hende »ihjel«. Han er nemlig 
ikke gift og er endnu lkke klar 
over, at det med det »svage« KØn 
skal man ikke fæste for megen 
Lid til. 

Efter Øvelsen var der Samling 
ved Hjemmeværnets Kommando
central, hvor Antallet af tabte og 
vundne »Skalpe« blev opgjort. 

Det viste sig, at vi havde erobret 
24 Armbind og mistet 3. Saa vi 
var ganske godt tilfreds med Re
sultatet. 

Derefter havde vi N at-Oriente
ringslØb gennem det herligste Ori-

Jeg 
ku' tænke mig 

at der, medens Kappen er befa
let anlagt til Garnisonstjeneste, 
blev taget Hensyn til, at der kan 
være Dage, hvor Vejrliget ikke 
motiverer Kappen baaret, og at 
man paa saadanne Dage kunde faa 
Lov til at gaa uden Kappe, naar 
man færdes ude uden at være un
der Kommando. 

For at sige det kort: Jeg ku' 
tænke mig, at man i sin Fritid gik 
med Kappe efter Vejrliget og ikke 
efter Kalenderen. »Blix«. 

Vi takker for Indlægget. De 15 
Kr. er til:!cndt ~Blix, der ikh:c har 
Ønsket at faa sit Navn offentlig
gjort. 



enteringslØbsterræn, som tænkes 
kan. 

Samsingerne havde med Hensyn 
til Depotet vist deres Talent for 
at gemme, og heller ikke ved Ori
enteringslØbet fornægtede de sig. 
Posterne var ualmindeligt godt 
skjulte. Ogsaa her havde vi den 
Glæde at kune hjemføre Sejren, 
idet en Patrouillc under Kaptajn
lØjtnant Fe l ding s Kommando 
gennemførte Løbet, hvad ingen af 
de andre Patrouiller gjorde, idet 
de ikke kunde finde alle Posterne. 

Kl. 03.00 var Øvelsen slut. og 
Hjemmeværn og søværn takkede 
hinanden for godt sportsligt Sam
arbejde. 

Vi var dØdtrætte, da vi ved 
04.00 Tiden naaede om Bord, men 
vi var ogsaa en god og morsom 
Oplevelse rigere. 

John H. J-acobsen, 
Artilleri-Math. 

Hverdagsliv paa 
Skib og Kaserne 

En af Rekrutterne havde, uvi
dende som han var, stillet et Par 
upudsede Støvler til tørre paa 
Samlingsstuen. 

Officiant X opdagede dette under 
Inspektionen, bemægtigede sig 
Støvlerne og stillede dem over i 
sit Skab. 

Ved Middagsappellen spurgte 
han saa Batteriet, hvem der 
manglede et Par Støvler. Alle vil
de selvfølgelig gerne hjem paa 
Orlov næste Gang, saa der var 
ingen, der meldte sig __ 

Paa Programmet stod Eksersits, 
men Officiant X beordrede Mand
skabet paa Stuerne til Mun-

H. H. 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar 

Tlf. Holbæk 5 og 593 

?ildUtfta/i ~ 
Autoriseret Ford Forhandler 

Rønne - Nexø 
Telf. 803 - 804 - 21 

deringseftersyn. Synderen saa sit 
Snit til i Mellemtiden at lØbe over 
paa Kontoret og hente Støvlerne 
i Officiantens Skab. Han naaede 
da ogsaa at faa pudset dem, men 
i Skyndingen fik han samtidig 
Sværte paa Fingrene, noget han 
ikke opdagede, fØr Officiant X 
stod overfor ham og saa paa ham 
med et hvast Blik. 

- Hvorfra kommer det Sværte, 
87? 

- Jo, Hr. Officiant, svarede 87. 
- Da jeg kom hjem i Gaar Aftes, 

var mine Støvler forsvundet, og 
jeg ledte selvfølgelig efter dem al
lP. Steder, men forgæves. - I Dag 
fortsatte jeg saa, og under Efter
søgningen kom jeg over i Kontor
bygningen, og tænk, Hr. Officiant, 
der stod Støvlerne i et Skab. Jeg 
blev selvfØlge!ig glad og tog mine 
Støvler med ~mig, men gu' ved, 
hvad det er for en Fyr, der gaar 
og stjæler vore Støvler?! 

87 kom paa Orlov. k. 
»k« faar tilsendt den obligate 

10 Krone-Seddel. Red. 

Hærens Demokratisering 
Vi b1inge1· et enkelt Ind

læg i vor Enquete om Hæ
rens Demokratisering. 

HÆRENS Demokratisering for
staar jeg saaledes: 

Paa bredest mulig Basis, at ska
be et Tillidsforhold imellem Offi
cerer, Befalingsmænd af Officiant
gruppen, Underbefalingsmænd og 
menige, .for derigennem at naa til 
det bedst mulige Samarbejde imel
lem disse, saavel i som udenfor 
Tjenesten, uden at det af den 
Grund gaar ud over Disciplinen. 

Samarbejde, paa bredest mulig 
Basis, opnaas efter min Mening 
ved at opretholde og udbygge den 
bestaaende Tillidsmandsordning, 
saaledes at man, - Befalingsmænd 
og menige imellem - kan mødes 
med gensidig Tillid, for derigen
nem at lØse de Opgaver, der op
staar af forskellig Art, det være 
sig m. H. t. de Arrangementer. der 
skabes for Mandskabet i Fri-tiden, 
saavel som de mere personlige 
Forhold, der kan opstaa for den 
enkelte Soldat. -

BORNHOLMS 
ANDEL SVINESLAG1 " ~ 

Rejs med de store »66<< Baade 
daglig Natforbindelse København 
og Rønne. 

Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Teater 

i 

Dette Samarbejde kan skabes, 
og det skal nok vise sig, at der vil 
komme glimrende Resultater ud 
af det, men Befalingsmændene 
maa gaa foran og vise det gode 
Eksempel. Paa den Maade vil det 
første Skridt mod Maalet være 
taget. Dernæst maa det forklares 
og derved gøre Mandskabet for
staaeligt, at det er en Ære at tjene 
sit Land og sin Konge. Det maa 
forklares, at det er til fælles Bed
ste, for Folk og Land, at han ud
dannes til Soldat, og ikke for at 
genere den enkelte mest muligt. 
Desuden maa Kadaverdisciplinen 
undgaas. Ganske vist er det nød
vendigt med en fast Disciplin for 
Uddannelsens Skyld, men for den 
erfarne og rutinerede Befalings
mand tror jeg ikke, at dette er 
noget Problem. Man kommer en
gang længst med en fast og rolig 
Optræden, fremfor den evindelige 
Skælden og Smælden, som skaber 
Trods og Modvilje. I langt de fle
ste Tilfælde kommer man længst 
med en kvik Bemærkning og et 
Smil. 

De bornholmsk'e Arbejderes 
Bageri 

Rønne - Telefon 683 

Knnd W. Jensen 
Aut. Gas- og Vandmester 

Bagerpladsen 11- Rønne 
Telf. 67 

Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Kager 

Tlf. Rønne 264 
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Maaske er det ikke nemt for 
Øjeblikket, paa Grund af den sto
re Mangel paa erfarne Befalings
mænd, at skabe disse Forhold, 
men jeg vil tro" at naar Hæren 
igen faar uddannet de manglende 
Befalingsmænd, og disse har op
naaet den nødvendige Rutine og 
Erfaring, vil hele• SpØrgsmaalet 
om Hærens Demokratisering løse 
sig ganske af sig selv, vel at mær
ke, hvis disse Befalingsmænd vil 
gaa ind for Sagen med Liv og 
Sjæl. Tom. 

»Tom«, der ikke har ønsket sit 
Navn offentliggjort, har modtaget 
10 Kr. for Indlægget. Red. 

Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Blandt de mange rigtige Løsnin

ger, der blev sendt af Kryds og 
Tværsopgave Nr. 1, blev efter 
Lodtrækning den heldige Vinder: 

Korporalselev 66/Hansen1 Kor
poral.skolen, Kasernen, Slagelse. 

Kryds og Tværs-Tikronen er 
sendt med Posten. 

Løsningen var saaledes: 

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

»ERIK,c 
Gunnar Vest 

Ll. Torv - Rønne - Tlf. 981 
Blomster, Frugt og Grøntsager 

Mejeriet Godthaab 
Rønne 

Smør, Mroll, og Fløde 
Leverandør til off. Institutioner 
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Og her er Opgave Nr. 2: 

VANDRET 35. Frihed 
1. Militært 36. Til .Tul og 

Køretøj Paaske 
7. Vinde 
8. Forkortelse 

10. Lille Bro LODRET 

11 MrnrJ.'P, •• N::ivn 
13. Forstavelse 3. Møde 
14. Øjne 4. Pigenavn 
15. Forkortelse 5. Grønlandsk 
16. Stedord Navn 
17. Skynde sig 6. Tjenestegren 
19. Landsdel 8. Troppeenhed 
20. Ulempe 9. Meddelelses-
21. Østerlandsk middel 

Fyrste 11. Højtstaaende 
22. Forkortelse Søofficer 
25. Karakter 12. Tilbagetog 
26. Dito 18. Slut 
27. Som 14 vandret 19. Forkortelse 
28. Gl. Maal 23. Jorden 
30. Kendeord ... Giver 
31. Talord 2i. Stands! 
32. Fugl 29, Eksistere 
34. Gl. Vaaben 33. ø 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) 
med Nr., Navn og Adresse indsendes i 
Konvolut mrk. »Kryds og Tværs« til 
»Folk og Værn«, Vester Voldgade 1174, 
Kbh. V. inden den 15. Februar 1948, hvis 
De ønsker at deltage i Lodtrækningen 
om Kryds og Tværs-Tikronen. 

JIUSI{: 
Hvis De foretrækker selv at lave en 

Kryds og Tværs, modtager Redaktionen 
med Glæde Forslag, og enhver her i 
Bladet offentliggjort Opgave belønnes 
med 15 Kroner. 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med 

1. Kl. Kød og Paalæg 
Tlf. Rønne 152 

Andreas P. Bidstrup 
Rønne - Telefon ll 1 

Isenkram_ og Udstyrsforretning 

Hasle Auto-Central 

J. ~'r. Westerdahl - '11f. Hasle 92 

Kender De 
Situationen? 

I vor Konkurrence om den mor
somste Tekst til ovenstaaende 
Billede fandt vi fØlgende Besva
relse anvendelig. De 15 Kr. sendes 
til »4249<<. 

Det er en stram Kost, 
at staa paa en ensom Post; 
dog er jeg en yderst betroet Mand: 
»Paa Vagt for Konge og Fædreland«. 
Med spejdende Øje har jeg staaet en 

Stund, 
men er nu. faldet i en sød Blund, 
Jeg ænser ej, at Maanen sig langsomt 

hæver 
bag min Ryg, som af Kulde bæver, 
for nu har jeg nemlig lukket alt ude, 
og lænet mit frysende Ho'de 
mod det ensomme Skilderhus, 
og jeg mærker ej Blæstens kolde Sus. 
Geværet staar saa ene og forladt, 
men paa Kolben har en Fugl sig sat 
og slaar en sørgmodig Trille ud i den 

tavse Nat, 
- men nu maa I have saa mangen en 

God Nat. 
For nu er jeg i Drømmerige, 
og tænker paa min søde Pige. 

Orlogsgast 4249, Svend Nicolaisen, 
Hornbæk Batteri, Hornbæk. 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

E. Hald's Bageri 
anbefales 

Telefon Allinge 78 

-; ~ ';,1 t. MIDDEL MOD ROTTER OG ~ 

:,l!A!J.Jil 
~~ 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET' 

Modvillige Kammerater. 
Her kan Idrætsmændene gøre 

en Indsats. De kan i Soldatertiden 
forsøge at skabe den rette Idræts
aand blandt modvillige Kammera
ter, og selv om der er Ting, 
Idrætsmændene er utilfredse med 
i Militæridrætten, bØr de allige
vel gøre en Indsats for hele 
Idrætsbevægelsens Skyld. 

Idrætten er den frie Mands Sag 
»Dansk htletik-Forbund« bØr 

afholde flere Kursus for Befalings_ 
mænd i Hæren. Samarbejde mel
lem Idrætten og Militæret maa 
man Ønske al mulig Fremgang. Gymnastikinspektør Povl Jørgen

sen om Militæridræt. 

V i tillader os at 
fØ!gende Artikel 
»Idrætsbladet«. 

citere 
efter 

Militæridrætten er ligesom Sko_ 
leidrætten obligatorisk. To Gange 
i sit Liv skal man dyrke Gymna
stik og Idræt, i Skoletiden og i 
Soldatertiden. 

Formaalet med Mili tæridrætten 
·er at skaffe Landet gode Soldater. 
Det vigtigste for en Soldat er, at 
han er stærk, hurtig og især ud
holdende og har en klar Hjerne, 
der reagerer hurtigt i enhver 
uvant Situation, og som bekendt, 
at han kan lystre. Alle disse 
Egenskaber udvikles gennem ra
tionelle Legemsøvelser, og Gym
nastik og Idræt er da ogsaa den 
væsentligste Del af Militæruddan_ 
nelsen. Gymnastik, Gang, LØb, 
Cykling, Ridning, Svømning, Ba
jonetfægtning, Orientering og 
Øvelser i Terrænet samt Lejrliv 
- hele Militærlivet er en lang 
Træning, der gaar ud paa at sætte 
Soldaten i Stand til at klare sig 
i enhver Situation. Legemsøvel
sernes Renæssance i Begyndelsen 
af det 19. Aarhundrede fremkald
tes da ogsaa fØrst og fremmest af 
militære Formaal. Baade Nachti
gall og Ling skabte deres nye 
Gymnastiksystemer for Soldater
uddannelsen, og lige op til vor 
Tid har al Gymnastik i maaske 
højere Gradi end de fleste er sig 
bevidst, været præget af militære 
Formaal. 

Der er naturligvis Forskel paa 
Militæridrætten og Forcnings
idrætten, det skyldes navnlig det 
stærke Krav om Disciplin inden 
for Militæridrætte11;. Men her lig
ger den store Fare for baade Mili
tæridrætten og Skoleidrætten. 
Idrætten har jo altid været den 

frie Mands Sag, og enhver, der har 
arbejdet med Skole_ og Militær
idræt, ved, hvor vanskeligt det er 
at skabe den nødvendige Disciplin 
blandt de ikke altid lige interes
serede Deltagere i obligatoriske 
Legemsøvelser, hvis man Ønsker 
mere end blot at kue Deltagerne 
ved skrap Kommando og Stroppe
ture - intet er lettere - langt 
sværere er det under obligatoriske 
Legemsøvelser at faa Deltagerne 
til at gaa frivilligt med. 

l 

Hærens Officerer og Befalings
mænd har gennem mange Aar 
ydet en betydelig Indsats for den 
danske Idrætsbevægelse som Læ
rere i Gymnastik og Idræt og som 
Ledere. Man tænker med Vemod 
pnn, hvad det vilde hnvc betydet 
for dansk Idræt (og for Hæren), 
hvis danske Officerer i lige saa 
hØj Grad som de svenske Office
rer var gaaet med i Idrætsbevæ
gelsen for 50 Aar siden. 

Udtagelseskampe til Fægtemesterskaberne 

I Dagene 15.-17. December afholdtes paa Hærens Gymnastikskole Udtagelseskampe 
til de allierede Fægtemesterskaber, der finder Sted ved Revieraen 17.-19. Februar. 
De fire først placerede paa hveit Vaaben blev: l{aarclc: Nr. 1 Kaptajn J, M. Lyng, 
Nr. 2 Kaptajnløjtnant E. Mønsted, Nr. 3 Overofficiant B. C. Testrup, Nr. 4 Kaptajn
løjtnant Ralf Andersen. Fleuret: Nr. 1 Overlæge Winge, Nr. 2 Orlogskaptajn Saabye, 
Nr. 3 Kaptajn Lyng, Nr. 4 Premierløjtnant Lendal. Sab_el: Nr. 1 og 2 Kaptajnerne 
J. M. J. Lyng og A, Lohmann-Kragh, Nr. 3 Kvartermester Viggo Petersen, Nr. 4 
Overlæge Winge, Billedet over disse Linjer ev fra Udtagelseskampene paa E:aarde. 

Til venstre ses bl. a. General E. Gortz, som overværede en Række af Kampene. 

Kanns Hotel M. P. Petersen 
C. Jensen Holm Slagterforretning 

Aakirkeby Aakirkeby - Telf. 45 

0 stelageret Poul Jensen 
S. P. Svendsen 

Kol.nnia.l - Vin - neli.ka.tesser Smedegade - TIJ'. 17ff 
Aakirkeby Aakirkeby - Telf. 19 
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En fin Tjans 
Enhver værnepligtig har vel paa 
et eller andet Tidspunkt i sin Sol
datertilværelse haft det, man i Ge
leddet kalder en »Tjans«. Det hØ
rer til Sjældenhederne, at man 
faar en virkelig fin »Tjans« med 
direkte Tilknytning til den mili
tære Uddannelse, men samtlige 
Rekrutter i den danske Hærs Som
merhold 1947, som fik Lejlighed 
til at blive uddannet som 
»Sprængningsmænd«, tør sikkert 
skrive under paa, at denne Uddan
nelse maa henregnes under den 
sidste Kategori. 

»Sprængningsmand!« Ordet er 
ladet med Trotyl og lyder farligt 
og spændende. I Aanden ser man 
allerede Huse og Broer styrte sam
men, kæmpemæssige Kratere og 
vældige RØgsØj!er etc., og lad det 
være sagt straks: Da Sommeren 
gik paa Hæld, og Uddannelsen var 
ved at blive færdig, opnaaede i 
hvert Fald en Del af Sprængnings
folkene at blive Ophavsmænd til 
mere eller mindre voldsomme 
Eksplosioner og Detonationer. 

Der var tre Kompagnlcr, tolv 
Sprængningsfolk i hvert Kom
pagni, hvilket gav tre til hver 
Deling, igen neddimensioneret til 

een Mand pr. Gruppe. Gennem et 
Par Maaneder gik flere Gange 
ugentlig det meste af en Efter
middag med Undervisning i 
Sprængningsteori. Det tørre, men 
iØvrigt ganske interessante Stof 
krydredes ikke sjældent af smaa 
)>skarpe<< Demonstrationer, som 
Læreren - en PremierlØjtnant •
foretog. Arbejdet med Spræng
stof er virkelig farligt, og nød
vendigvis maa man derfor fØrst 
have et ret grundigt Kendskab til 
Sprængning i Almindelighed og 
Sprængstoffer i Særdeleshed. Til 
Anskuelighedsundervisningen an
vendtes saakaldt »blindt« Materiel, 
dvs.1 at i Stedet for de forskellige 
skarpe Sprænglegemer bruger 
man f. Eks. Træmodeller. Almin
delig Ledningstraad gjorde det ud 
for Tændsnor, og som oftest fun
gerede et tomt Patronhylster som 
Tændladning. Naar Undervisnin
gen foregik i det Fri - paa Eks
sercerpladsen - var det underti
den de herligste Sprængningssy
stemer, der kunde opstaa. Staal
traad, Snore1 Pinde og Brædder, 
ja endog en Lommekniv var nogle 
af de mest benyttede Ingredienser 
i Sprængningssystemets Sammen
sætning, naar det kneb med 
»blindt« Materiale. Men var Mid-

lerne smaa, var Lysten og Iveren 
hos Sprængningsfolkene saa meget 
større, og alle gik med Glans 
igennem de afsluttende skriftlige 
Prøver, hvorefter man var klar 
til at tage fat, udstyret med en 
Fond af Viden om Sprængning, 
som ingen dansk Sabotør havde 
behøvet at skamme sig over. 

Opgaverne lod ikke vente længe 
paa sig. En Gruppe havde det me
ste af en Formiddag skudt med 
Morter - desværre uden synder
lig Held, idet seks, syv Granater 
simpelthen nægtede at eksplodere. 
Nu laa de som Blindgængere eller 
Forsagere, som det vist hedder i 
Fagsproget, spredt over Eksercer
pladsen med kun Styrehalen ra
gende op over Jordoverfladen og 
paa en yderst farlig Maade af
spærrende et ret stort Omraade. 
Og det blev i fØrste Række 
Sprængningsfolkenes Opgave at 
finde dem og medvirke til deres 
Uskadeliggørelse. Videre sjovt var 
det ikke at kravle rundt paa alle 
fire og »rode, rage og regere« i 
Jorden for at finde de smaa djæ
velske Tingester, men de kom alle 
for Dagens Lys og blev sprængt. 
Forøvrigt skete det flere Gange, 
at afskudte Mort€rgranater endte 
som Forsagere, hvorpaa Maridska
bet agerede »Minestrygere«. 

Trods alt var dette Arbejde slet 
ikke saa farligt og slet ikke det, 
Sprængningsmandskabet havde 
haabet at komme i Gang med. Men 
det kom. En Morgen gik Turen pr. 
Lastbil til Jægerspris-Lejren, og i 
et Øde Terræn et eller andet Sted 
ved Isefj ordens Bredder blev 
samtlige Rekrutter holdt over 
Daaben som helbefarne Spræng
ningsmænd. Hver Gruppe fik til
delt sin specielle Opgave, og to 
Dage i Træk genlød Luften af 
dumpe Drøn, naar en gammel 
faldefærdig Mur, et frØnnet Træ 
eller en Stump Jern blev sprængt 
i Atomer. Som et saare festligt 
Punktum byggede en Gruppe en 
»Bro« i Fjorden og sendte den til 
Himmels i Kaskader af Vand1 me
dens Bræddestumper regnede ned, 
og en hel lille FlodbØ!ge skyllede 
ind mod Kysten ... 

Lyse og mØrke Sider havde Sol
datertilværelsen. De sidste glem
mes hurtigt, men blandt de fØrste 
vil »Tjansen« som Sprængnings
mand altid være et af de bedste. 

iØrg. 



BIHSEJJLAD 

I »Brigade-Kureren« fortæller 
man denne Vittighed om Soldater
liv for en Menneskealder siden: 

- Hva'? Staar De og sover paa 
Posten? 

- Nej, Hr. Kaptajn, men jeg 
skal jo lukke Øjnene, naar Kaptaj
nen passerer Krudttaarnet med 
en tændt Cigar. 

* 

- Hvorfor er der ikke sat en ny 
Rude i, som jeg har sagt? 

- Hr. Premierløjtnant, jeg mel- · 
der, at vi sætter en ny Avis i 
hver Dag ... 

- og den norske ... 
Ved en feltforlegning gikk en 

rekrut vakt. Patruljevegen gikk 
forbi den tønnen, hvor batteriet la 
sitt matavfall. Det regnet »kjær
ringer«. Vakten gikk Ienge fram og 
tilbake Og ble surere og surere 
både i kropp og sjel. Til slutt lok 
han sin beslutning, gikk inn i teltet 
og Ja seg. 

Her faut til slutt dagofficeren 
ham og spurte, hvorfor han lå der. 

Vaklen pekte ut gjenuom telt
åpningen og sa helt rolig: -Det 
er nok ingen som tar tønnen i det 
her været! 

• 
Et SpØrgsmaal. 

Kompagniet havde faaet en ny 
Korporal. En Dag, da Mandskabet 
badede, stak han Hovedet ind i 
Omklædningsværelset og raabte: 

- Opstilling i Korridoren om to 
Minutter! 

Da lØd der en Stemme fra Bru
serne: 

Maa vi komme fØr, hvis vi 
vil? 

• 

Ogsaa en Slags Kompagni! 

Ved den danske Brigade i Tysk
land gaar i Øjeblikket fplgende 
lille Historie om en yderst militæ
risk, men ikke slet saa afholdt 
Kaptajn, der holder meget paa 
Formerne. 

Et af vore Filmsselskaber har 
haft en IngeniØr nede og installere 
Forevisningsapparater i Brigad_ens 
Biografteater. I Begyndelsen op
traadte han i civil, men da han 
blev antaget for Tysker, trak han 
i en Uniform, han fik stillet til 
Raadighed. 

En Dag, da han spadserede i 
denne Paaklædning, alt andet end 
reglementeret, møder han oven
nævnte Kaptajn. Vor IngeniØr 
havde begge Hænder dybt begra
vet i Lommerne, og Kaptajnen 
farer hen til ham. 

- Har De ikke lært at hilse, 
Mand? 

- Jo, svarede IngeniØren sin
digt, stadig med Hænderne i Lom
men, men her er jo ingen, jeg ken
der. 

- Det er dog den stiveste, jeg 
har hprt. De skal blive indberettet. 
Hvilket Kompagni hprer De til? 

- Nordisk Films Kompagni! 

' 
Sær Behandling, 

En af Jy!landspostens Medarbej
dere overværede forleden, at en 
Korporal gav sine »Mænner« fØl
gende ikke kedelige Opsang: 

- Folkens, husk, at jeres Gevær 
er mer end et Vaaben, det er jeres 
allerbedste Ven. Behandl det der
efter, tag Vare paa det paa sam
me Maade, som I passer paa jer 
egen Mor, jer Søster, jere Kære
ster. Smør det godt ind og gnid 
det omhyggeligt med, en Olieklud 
hver Morgen. 

- Hvorfor sprang De ikke over 
som de andre? 

- Hr. Premierløjtnant, jeg mel
der, at det er bedre at komme 
under end slet ikke komme 
over. 

Han vilde ringe. 
Der var mØdt mange sygemeldte 

Soldater hos Lægen, for næste 
Dag skulde der være en Fodbold
kamp i Nærheden, og der var liv
lig Efterspørgsel efter Udgangstil
ladelse. 

Efterhaanden som Patienterne 
kom ind, blev Lægen klar over 
Situationen og gjorde derfor kort 
Proces. Alle Forkølelser, Forstuv
ninger, almindelige Utilpasheder 
og paastaaede Maveonder blev al
deles orngaaende ekspederet ud til 
Tjeneste igen. 

Saa kom 53. Han havde revet 
sig paa den ene Haand og men
te nu aldeles sikkert, at der var 
gaaet Blodforgiftning i Saaret. 

- Pjat, sagde Lægen. De 
maa da ikke fortælle mig, at 
De vilde komme rendende og 
genere mig for den Bagatel, 
hvis De var civil. 

- Næ, sagde 53 sindigt, -
jeg vilde ringe efter Doktoren! 

Af en Rekruts Dagbog, 

Kartoffelskrælning. 
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Virksomheden 

I Samlingsstuen er Luften tyk 
af Cigaretrøg. Ved et af Bor
dene tager fire Mand sig en 
rask »66«, andre skriver Breve, 

et Par Smaagrupper snakker ivrigt og særdeles hØj
røstet henholdsvis Piger og Hedtoft contra Aksel Lar_ 
sen. Men henne i Hjørnet sidder et Trekløver om 
»Folk og Værn«-Radioen, Hovederne stikker de tæt 
sammen og næsten ind i Højttaleren, hvorfra Bing 
Crosby lader sin smægtende Stemme tone ud i Rum
met ... 

Hvis det nu havde været »Gammel Dansemusik« 
eller en anden Udsendelse, der havde mere almen 
Interesse og ikke krævede et saa snævert entusiastisk 
Publikum, v~r der adskilligt flere end det nævnte 
Trekløver, der havde lyttet; thi i den Del af Soldater
livet der udfolder sig indenfor Samlingsstuernes 
Vægge, spiller Mandskabsradioerne en stor Rolle. Men 
de tæller ogsaa helt godt med paa »Folk og Værn«s 
Budget! 

I »Folk og Værn«s Afdeling I finder vi den Mand, 
som forestaar Administrationen af Radioerne, Assi
stent Aage Wiuff. Og han beretter fØlgende om den 
Udvikling, der indenfor hans Gren af »Folk ogVærn«
Arbejdet er sket: 

- Da »Folk og Værn« blev startet i 1940, havde 
daværende Oberst Thomsen, IngeniØrregimentet, for 
sit Vedkommende faaet tilvejebragt en Ordning, saa
ledes at Mandskabet kunde faa Lejlighed til at høre 
Radio. Paa · dette Grundlag byggede »Folk og Værn« 
nu videre, og i Tiden indtil 29. August 1943 blev der 
anskaffet ca. 60 Apparater, der stilledes ud paa Sam
lingsstuer rn. m. Men under Begivenhederne denne 
Dag gik de fleste af disse Apparater tabt ... og ved 
Befrielsen i Maj 1945 var der kun 26 Apparater til
bage. Samtidig med, at vi paabegyndte Genopbyg-

ningen af det danske Forsvar, udbyggedes »Folk og 
Værn«-Organisationen jo, Behovet for Radioapparater 
blev stadig større, og vi imØdekom det naturligvis 
saa vidt muligt. Dertil kom i 1947 Den danske Bri
gade i Tyskland, som vi ogsaa maatte forsyne. -
Og i Dag har »Folk og Værn« ikke mindre end 650 
Apparater (hvortil kommer Brigadens) udlaant til 
Samlingsstuer og Messer. 

Det er Radiokontorets Indtryk, at Mandskabet sæt
ter stor Pris paa Apparaterne - det fremgaar bl. a . 
.af, at man altid er meget ivrig for straks at sikre 
sig et nyt Apparat, naar det, man normalt har til 
Lo.nno, er ganct i Stykker og nondt til Reparation. 
Forresten1 nu vi taler om Reparationerne ... det skor
ter desværre nogle Steder paa den rette Forstaaelse 
.af, at disse Radioapparater er udlaant til Mandska
bet, og at den enkelte har Pligt til at behandle Appa
ratet lige saa omhyggeligt, som han behandler f. Eks. 
sit Gevær eller sine Munderingsgenstande. 

- Hvor mange Apparater har Tysklandsbrigaden? 
- Der er indtil nu stillet 150 Apparater til Raa-

dighed for Brigaden, og ikke mindst dernede tror jeg, 
at de gØr god Fyldest i Soldaternes Fritid. Men des
værre er den elektriske Spænding i Brigade-Omraa
det meget variabel, hvad der jo ikke er saa »sundt« 
for Apparaterne - og forøvrigt griber det ogsaa gene_ 
rende ind i -selve Radioaflytningen. Men det er et 
Forhold, som vi desværre ikke kan afhjælpe, 

- Har Radiokontoret særlige Planer for Frem
tiden? 

- Jeg kan rØbe, at det er vort Ønske - saa snart 
Forholdene bliver dertil, men det kan jo vare meget 
længe endnu - da at faa fremstillet Apparater under 
særlig Hensyntagen til det specielle Brug, vi indenfor 
»Folk og Værn« gør af dem. 

vJn. 

Folk og Værn-Apparater 
til Reparation paa et 
militært Værksted, 
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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. 

• A. MICHELSEN 
d'L.NO••OG OIDffUIU\IILIIII 

QIIU"OLAQl 11•1 

GENERAL 
MOTORS 

r 

En smuk Bog DE bør eje 

Fra Kronprins til Konge 

Redaklionssekrelær Carl Kauffeldl, der har skrevet 

Arliklen 'i delle Nummer om Kongen som~ Soldal. 

har ogsaa skrevet den førsle populære Bog om 

Kongen, hvori han har samlet en Række Anek

doter, Glimt og Smaalræk, der fortæller om vor 

nye Konge, som Befolkningen har lærl ham al 

kende. Del er en~ dejlig Gavebog, som De skulde 

glæde Dem selv og Deres Venner med. - En Bog 

til alle danske Hjem. 

llluslrerel. Kr. 9,50 Indb. Kr. l2,7å 

Deres Boghandler har den 

CARL ALLERS BOGFORLAG 
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FOLHoGVÆBlW 
NUMMER 2. MARTS 1948 • 7.AARGANG 

Udkommer 
med 10 Numre pr. ,for 

Abonnement 8 Kr. pr. Aar 
Løssalg 1 Kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

~ .som Sø.m11.11d. 
Drengeaar paa "Dannebrog" - Kadettid og aktiv Officerstid 
Chef for "det Skib, der hedder Danmark" 

/ 

Torsdag den 11. Marts er det vor nye Konges første 
Fødselsdag efter Tronskiftet. Redaktiomsekretær Carl 
Kauffeldt~ der fornylig har udsendt Bogen »Fra Kron
prins til Konge«~ fortæller i den Anledning nogle Træk 
om Kong Frederik som Soldat og Sømand. 

FOR fØrste Gang siden Christian den Fjerde har Dan
mark faaet en Konge, der har haft en Kommando til 
søs. Frederik den Niende, der Torsdag den 11. Marts 
fejrer sin fØrste Fødselsdag som Konge, brØd med 
flere Aarhundreders Traditioner for TronfØlgere i 
dette Land, da han i 1917 traf Bestemmelse om at 
gennemgaa sin militære Uddannelse i Marinen. Andre 
af Kongehusets Medlemmer havde dog fØr ham valgt 
at gaa den sømilitære Vej. Den ældre Generation 
husker to af Christian den Niendes sønner, Prins Vil
helm, der som Georg den Første var Konge i Græken
land i næsten 50 Aar, og Prins Valdemar - »Konger
nes Onkel« - der avancerede til Admiral. Prins Carl 
- den nuværende Kong Haakon den SyVende - var 
tjenstgørende i den danske Marine, da han blev an
modet om at overtage Norges Trone, og Prins Valde
mars SØn Prins Axel er Viceadmiral. 

Christian den Tiende, der selv var uddannet ved 
Garden og havde fortsat sin Officers-Løbebane ved 
Dragonerne i Randers, stillede sine sønner frit, da de 
skulde gennemgaa den militære Uddannelse, og baade 
Kronprinsen og Prins Knud valgte at gaa til søs. 

Det var næppe nogen Tilfældighed, naar vor nye 
Konge henlagde sin første militære Inspektion efter 
Tronskiftet til Halmen. Paa Helgolandsdagen den 9. 
Maj, en af Flaadens stolte Mindedage, ankom Kong 
Frederik hertil for at hilse paa Personellet. Sammen 
med Viceadmiral Vedel - i de unge Aar Kongens 
Lærer og Manuduktør - skridtede han Fronten af, 
og i den Tale, Hans Majestæt holdt ved denne Lejlig
hed, fremsatte han en personlig Bekendelse. Idet han 
takkede Flaaden for godt Arbejde, føjede han til, at 
fru ainc mange Aar i dcna Tjeneatc havde han ait Liva 
smukkeste Minder. 

Ogsaa det fØrsle Møde med Hærens Styrker var 
hjerteligt. I Talen til Soldaterne i Værløse-Lejren 
sagde Hans Majestæt, at han vilde Ønske dem alle en 
lys og lykkelig Fremtid i Tjenesten saavel som i 
Hjemmet, og de Afdelinger, der skulde drage af Sted 
med Tysklands-Brigaden, fik en særlig Hilsen med: 
» Vi herhjemme vil fØlge Jer med Interesse, I vil blive 
et Stykke Danmark dernede«. 

Da Brigaden en Maaned senere gik over· Grænsen, 
overværede Kongen en Del af Afmarchen, idet han 
uofficielt ankom til Krusaa fra Graasten Slot, hvor 
Majestæterne netop havde taget Sommerophold. 

En tidlig vakt Interesse, 
Allerede i Drengeaarene vaktes hos Kongen den 

Interesse for Livet til SØs, der senere er blevet saa 
fremherskende. Hertil bidrog blandt andet den Om
stændighed, at han - som det hedder i en Artikel i 
Studenter-Roernes Aarbog af den daværende Kron
prins - fra sine tidligste Drengeaar har plasket om
kring i en Jolle, enten paa Aarhusbugtcn, paa Lyngby 
SØ eller ved Skagen. Endvidere havde de senere Tog
ter med »Dannebrog«, det gamle Kongeskib som Hans 
Majestæt altid mindes 
med særlig Veneration, 
stor Indflydelse. Det var 
faktisk om Bord paa 
11-Dannebrog«, Kronprins 
Frederik og Prins Knud 
fik deres virkelige SØ
mandsdaab. 

En lille Episode skal 
nævnes i samme Forbin
delse. Kong Frederik 
den Ottende havde Mi
nisteriets Medlemmer til 
Taffel paa Amalienborg, 
og daværende Prins 
Frederik kom herunder 
hen til Udenrigsmini
ateron, Grev C. W. Ahle
feldt-Laurvigen, for at 

Kronprins Frederik tog - un
der Nr. 461 - sin daglige Tørn 
med Va&"t oC" Rene;ørini:', naar 
han i Drengeaarene sejlede med 
:DDannebrog«. 
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tale :med denne. Udenrigsministeren spurgte under 
Samtalen den 9-aarige Prins, hvad han vilde være, 
»naar han blev stor«, og Svaret kom omgaacnde: l>Jeg 
vil være sømand!« - Da Grev Ahlefeldt bemærkede, 
at det vilde være et Brud paa Traditionerne, og at en 
vordende Konge maatte være Garder, replicerede 
Prinsen: »De kan da ikke nægte, at Prinsen af Wales 
er S_Ømand.« 

En nødvendig Forsømmelse. 
Som Aarene gik, blev Interessen for SØen mere og 

mere fremtrædende. Den næredes stærkt under Rej
serne med »Dannebrog«, naar dette fØrte Kong Chri
stian og Dronning Alexandrine rundt til Landets for.
skellige Egne. Baade Kronprinsen og Prins Knud fik 
Lov at tage Del i det daglige Arbejde om Bor,d ... 
saa undgik man, at de fik for mange kaade Ideer! 

Da Kronprins Frederik i 1917 var blevet Student, 
var der ingen Tvivl om, at han vilde gaa SØofficers
vejen. Marinens hæderkronede Digter Axel Jucl skrev 
til det Rusgilde, hvorved han blev indfØrt i Studen
terforeningen af sin Fader, en Sang, der i manende 
Ord hyldede den unge TronfØlger, Idet han slullet!e 
med følgende smukke Vers: 

Din Vej skal Havet være, 
som favner Danmarks Kyst, 
hvor Kristian den Fjerde 
bØd Farerne sit Bryst! 
Til Hæder for det Rige, 
som engang bliver Dit, 
vor Hilsen mod Dig stige: 
felix faustumque sit! 

Sangen blev sunget paa Melodien » Vift stolt paa 
Kodans BØlge«, forøvrigt en af de Fædrelandssange 
vor nye Konge sætter hØjest. Det vides, at han ved 
en bestemt Lejlighed har givet Udtryk for den Op
fattelse, at den oftere burde synges sammen med 
Nationalsangen som en speciel Hyldest til Flaget. 

Efter et kort Togt med Krydseren »Heimdal« be
gyndte Kronprins Frederik sin Uddannelse paa den 
gamle, traditionsrige Kadetskole i Gernersgade. Sko
len skulde begynde en af de fØrste Dage i Oktober 

Kronprins 
Frederik 
som Kadet. 

1917, og den kongelige Elev indledede med en For
sømmelse. Om Morgenen, da Kadetterne skulde give 
MØde for inden den officielle Aabning at ordne deres 
Sager, ringede han til Skolens Chef, Kommandør Hec
tor Kiær, og fik Tilladelse til at blive borte om For
middagen. Udeblivelsen var nødvendig . . Kronprin
sen skulde deltage i Statsraadet. 

Kammeratskabets Betydning. 
Hans Majestæt har aldrig lagt Skjul paa, at det 

kom til at betyde uhyre meget for ham at kunne 
indgaa i det Kammeratskab, der skabtes mellem de 
unge Kadetter. Hans eneste Privilegium bestod i at . . , 
han boede hJemme, mens de Øvrige var kaserneret 
paa Skolen. Efter Kong Christians udtrykkelige Øn
ske tituleredes han ikke »Deres kongelige HØjhed«, 
men »Kronprins Frederik«, og baade paa Skolen og 
under Sommerens Togter med Kadetskibene tog han 
fuldt ud sin TØrn med Kammeraterne. 

Kronprinsen vilde selv have fundet det unaturligt, 
om det ikke havde været saaledes. Han fulgte med i 
Arbejdet om Bord paa Skibene, han deltog i Kam
meraternes Glæder, og han nØd i særlig Grad at kunne 
gaa fra Borde, naar man befandt sig i fremmed Havn, 
hvor ingen vidste noget om, at han var Danmarks 
TronfØlger. Da man under et Togt .gik ind til Leith 
i Skotland for at tage Kul om Bord, og der var Havne
strejke, var Kronprinsen med til at lempe de nød
vendige Brændselsmængder over i Skibet, og om 
Lørdagen, naar der var Hovedrengøring af Dækket 
med Mursten og Sand, tog han Tørnen med. 

Ved en enkelt Lejlighed under et af Kadetskibenes 
Sommertogter maatte Kronprins Frederik gaa ud af 
de Meniges Rækker og optræde officielt. Det var i 
1919, da »Valkyrien« laa for Anker i Alexandrias 
Havn. Som Kongen af Danmarks Repræsentant skulde 
Kronprinsen aflægge en Visit hos den daværende Sul
tan. I fineste Uniform, med Brystet behængt med Or
dener ved Siden af Elefantordenens blaa Baand gik 
han fra Borde, mens hele Ceremoniellet for kongelige 

Søløjtnant, Kronprins Frederik, prøveskyder et Rekylgevær. 



Personer blev gennemført. Det kunde maaske være en 
helt behagelig Afveksling, men den gav ikke Anled
ning til længere Udtræden af Rækkerne. Saa snart 
Besøget i Land var forbi, og Kronprinsen var vendt 
tilbage, iførte han sig atter Kadetuniformen og var 
Ligemand med Kammeraterne. 

Da Skiven skulde bjerges. 

I Sommeren 1020 sejlede Kronprinsen med »IIeim
dal«, hvis Chef var KommandØr H. C. Gad. Kron
prinsen gik i Klasse B, næstældste, og fik derfor 
tildelt flere betroede Poster, blandt andet som Kanon
kommandØr ved en af de 12 Centimeters Kanoner, 
som han holdt i fin Orden og skØd eksemplarisk med. 

Da man en Dag efter en Skydeøvelse var i Færd 
med at bjerge de udlagte Skiver, kom Kommandøren 
til og saa, at der stod en fuldbefaren Matros paa en 
Skive, som laa og huggede imod Skibssiden under en 
FartØjsdavid, mens Vandet sprøjtede ind over den, 
og det var vanskeligt at faa Taljen fastgjort i den 
dertil egnede Strop. Kommandør Gad bemærkede, at 
et Job som dette i hans unge Dage var blevet vare
taget af Klasse B. - Det kom Kronprinsen for Øre. 
Da man laa ved den næste Skive, saa Kommandøren, 
at der var gaaet en Kadet ned for at bjerge den, og 
i næste Øjeblik genkendte han sin kongelige Elev. 
Kronprinsen klarede Jobbet, som det skulde klares, 
men han blev genne:mvaad. 

Chefen - det er mig. 
Den 20. September 1921 kunde Kronprins Frederik 

sætte SØlØjtnant-Distinktionerne paa Uniformen. Den 
4-aarige Kadetuddannelse var sluttet, og et nyt Afsnit 
af Livet til SØs kunde begynde. 

Sin første Tjeneste som SØlØjtnant fik Kronprinsen 
om Bord i Torpedobaaden »Sværdfisken«, og senere 
kom han til at sejle med »Delfinen«, »Peder Skram«, 
»Olfert Fischer« og »Niels Juefo. 

I 1927 fik han sin første selvstændige Kommando, 
idet han blev Chef for Torpedobaaden »SØhunden«, 
paa hvilken forøvrigt hans personlige Ven og Officers
kammerat, Orlogskaptajn, nuværende DirektØr L. Ro
stock-Jensen var Næstkommanderende. Ved sit 25 
Aars Studenterjubilæum i 1942 mindedes Kronprinsen 
med særlig Glæde den fØrste Kommando, idet han 
fortalte, hvorledes en Dame havde telefoneret Dagen 
efter, at »SØhunden« vat gaaet ind i Aarhus Havn, 
for at spørge efter Chefen. »Det er mig,« havde han 
svaret med Stolthed i Stemmen. - Damen var Dron
ning Alexandrine. der vilde Ønske sin Søn til Lykke, 
vel vidende hvad det betØd for ham at have faaet 
eget Skib at fØre. 

Det var iØvrigt i samme 'fale i Studenterforeningen, 
at vor daværende Kronprins for fØrste Gang officielt 
kom ind paa den Dag, da han skulde være »Chef 
for en større Skude ... for det Skib der hedder Dan
mark«. 

I 1929 blev Kronprins Frederik udnævnt til Kap
tajnlØjtnant, og som saadan gjorde han to Aar efter 
Tjeneste i Fiskeriinspektionsskibet »Beskytteren«, 
hvis Næstkommanderende han var. I 1935 avancerede 
han til Orlogskaptajn, i 1937 til KommandØrkaptajn 
og i 1939 blev han Kommandør. Som Kommandør var 

Kronprinsen til Raadighed for Staben paa »Niels 
Juel«; og en Tid under Krigen var han tjenstgørende 
i Marineministeriet, hvortil han om Morgenen kom 
cyklende fra Amalienborg. 

Da Kronprinsen i 1945 var udnævnt til Kontreadmi
ral, var det forbi med den aktive Tjeneste. 

• • 
For første Gang siden 1912 skal vi i Aar fejre 

Kongens FØdselsdag paa en ny Dato. Kong Frederik 
fylder 49 Aar. Den unge Søofficer, der oplevede sin 
hidtil stolteste Dag, da han førte den liile Torpedo
baad ind i Aarhus Havn, er blevet Chef for »det Skib, 
der hedder Danmark«. Som Admiral er han Flaadens, 
som General Hærens Øverste, og det Kongeskib, der 
bærer Navn som det, han i sine Drengeaar fik grund
lagt sømandskundskaberne paa, er nu hans Skib. I 
den fØrste Sommer efter Tronskiftet har det ført Kon
gen og Dronningen rundt i Landet fra den ene straa
lende Modtagelse til den anden ... »Dannebrog« sej
lede i 1947 dobbelt saa stor en Distance som i nogen 
tidligere Sommer. 

»Skibet Danmark« er ude paa Genopbygningens 
store Hav, det har ikke bliden BØr, men BØlgeslagene 
gaar undertiden hØjt. »Det skal være mit Maal at føre 
Skibet gennem Tiderne og fØre det sikkert i Havn,« 
sagde Kong Frederik, , da han talte om sin første 
Kommando og »den gamle Chef« Kong Christian. Ved 
Hans Majestæts fØrste Fødselsdag som Konge kan vi 
mindes disse Ord, der bedre end noget andet angiver 

, den Kurs, han vil styre. 
Carl Kauffeldt. 

Danmarks nuværende Kongepar om Bord paa »Dannebrog«. 
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.llleeV~GM,-
Fornylig vendte Winston Churchill hjem 
fra sit Ferieophold i Marokko. Veloplagt 
og smilende stiger »Old Winnie« ud af 
Flyvemaskinen paa Northolt Flyveplads 
- og nu taler han atter i det engelske 
Underhus manende Ord til sine Lands

mænd. 

Men i Radioen kan man være heldig at 
fange en RØst, der saa at sige kommer fra 
en helt ai:den Verden end Churchill's -
paa det nederste Billede taler Jugosla
viens Hersker, Marskal Tito1 i Radioen fra 
sit Arbejdsværelse i Belgrad. Josef Brozs 
(som Titos rigtige Navn er) Rolle i det 
storpolitiske Spil om Balkan hØrer abso
lut ikke til de mindste. 



USA-Tropper indskibes her i »en 
Havn et eller andet Sted i USA« 
- og naar disse Linier læses, er 
Tropperne sikkert ankommet til 
deres Bestemmelsessted: Middel
havet. J ævnfØr Billedet paa fo

regaaende Side af den kommu
nistiske Marskal Tito. Han lader 
maaske netop et Par Ord falde 
om 2>amerikansk Imperialisme . ,q: 

Men . det er ikke alene paa Bal
kan, Problemerne hober sig op. 
Tyskland er fortsat Storpoliti
kens maaske allerstørste Pro
blem, og vi ser her en af de ikke 
sjældne Hungerdemonstrationer i 
Ruhr. Billedet er taget i Essen, 
hvor 15.000 Arbejdere demon
strerede, Skiltet til hØjre giver 
som i en Nøddeskal hele Proble
met, der staar: :t-Vi Ønsker Mad, 
saaledes at vi kan arbejde«. 

-<-•,: ';'-':'.- ,._ . -~---,---

/ • .. 

Den danske Offentlighed fulgte 
med stor Interesse den romanti
ske Historie om Kong Michael og 
Prinsesse Anne, der jo nok nu 
faar hinanden, efter · at Kong 
Michael har abdiceret. Paa Bil
ledet, der er udsendt af Associ
ated Press, ses et Glimt af Be
folkningen i Bukarest, da Ru
mænien udraabtes til Republik 
efter Kongens Abdication. 



Af Forfatteren, Kaptajnløjtnant Jørgen Halck. 

DEN engelske Kaptajn af Fodfolket George Green
field har skrevet en Bog: ,De dØde bærer ikke Me
dailler«. Den handler om Slaget ved El Alamein, men 
mest handler den om Mennesker og Menneskeskæb
ner, om Frygt og Heltemod, om Dødsangst og Kam
meratskab - den fortæller os om Soldaterne og Offi
cererne, disse anonyme Skuespillere i et Verdens
drama paa en af Verdenskrigens barskeste Scener. 

Baggrunden er Ørkenen, den umaadelige, bræn
dende SandØrken, hvor For.aar, Sommer og Efteraar 
ikke er Aarstider, men kun Datoer paa Kalenderen. 
Her glØdede Solen ned og Sandet og det blindende, 
kvælende Støv trængte ind alle Vegne og lagde sig 
som en Hinde overalt. Sommetider kom 1>Khamsii
nen«, den hede Vind, der river Sandet op til en van
vittig Dans, og gjorde Dag til Nat og dækkede Ørke
nen med en gullig Vrede af sveden Mørke. 

Ørkenen ved El Alamein - den snævre Front saa 
nær ved Nildeltaet1 hvortil den 8. Arme havde truk
ket sig tilbage efter det katastrofale Nederlag ved 
Gazala Hundreder af Kilometer vestpaa - og hvor 
Armeen nu laa og kæmpede desperat mod Overmag
ten for at redde Nildeltaet og sig selv. 

Fra Juli til August 1942 - i de kritiske Maaneder 
fØr den endelige Fremrykning stod de to Hære over
for hinanden som Boksere, der var for udmattede til 
at foretage sig noget efter deres sidste store Kraftan
strengelse, og som nu maatte vente til de fik Kræf
terne tilbage. Rommels sejrsikre Afrika Korps bela
vede sig paa det FremstØd1 der skulde bringe det til 
Kairo og ind i Nildeltaets Skygge, mens den udmat
tede 8. Arme bed sig fast i Terrænet og forsøgte 
desperat paa at holde ud, indtil Forstærkninger af 
Mandskab og Tanks, der blev sendt fra England Syd 
om Kap det gode Haab, kunde komme til Undsæt
ning. 

Efterhaanden som Juli blev til August og August 
gled ind i September - og de to Hære blev større 
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og større, faldt der en mærkelig Ro over Fronterne. 
Paa sine Steder befandt de to Hære sig kun et Par 
Hundrede Meter fra hinanden1 paa andre to Kilo
meter eller derover. Sommetider faldt en Granat med 
en fjern Fløjten, og en sort Paddehat af Røg og Støv 
groede op af det tørre Sand og drev væk i den hede, 
stillestaaende Luft. Men stort set var alting roligt om 
Dagen. 

Om Natten var der mere Aktivitet. Endelig kunde 
man bevæge sig lidt selv i Frontlinien, uden at et 
Maskingeværs tørre Hosten tvang en ned, man kunde 
trække Vejret - og Luften var ogsaa noget kØligere. 
Patruljerne drog ud i Ingenmandsland1 dette Sted1 

hvor alle Tuer er som Øjne1 hvor den mindste Lyd 
lyder som Torden, og hvor de anspændte Mænd føler 
sig meget smaa. Sommetider kom Patruljerne tilbage, 
ofte kom de aldrig tilbage. Men, som sagt, stort set 
var Fronten rolig - hele Verden ventede med Spæn
cling paa det næste Træk - og hernede - i den Øde 
Ør ken1 laa Mænd paa Vagt - og ventede. 

Venteperiode eller ikke - nu som fØr var Solda
ternes værste Fjender Fluer. Disse Millioner af klæb
rige Fluer, som vi, der deltog i Ørkenkrigen; vil 
huske, naar alt andet er glemt. Disse Fluer lod os 
aldrig i Fred. De satte sig i Sværme paa Munden, 
krØb ind i Ørerne,- blev fede af Ligene og Snavset 
fra Latrinerne, tumlede i Lag ned i Teen, klamrede 
sig til svedende Lemmer1 sad som sorte Skorper paa 
hvert eneste Saar - medbringende Dysenteri og Ør
kenbetændelse. De flyttede sig ikke, naar man slog 
dem ihjel, men nye Sværme overtog den nervened
brydende Kravlen. Man kunde vænne sig til Fjen
dens Kugler - til aarevis af deprimerende Tilbage
tog, opstemte Fremrykninger, selv til det svidende 
Sand - men aldrig til Fluerne. 

Dette fortæller Greenfield om i sin Bog1 der er saa 
velskrevet, at den er sand. Den beskriver ikke Ørke
nen og Soldaternes Følelser, den udstraaler den At-



mosfære1 vi levede i - og bringer de Aar tilbage i 
deres nøgne Realitet. 

Hovedformaalet er imidlertid at beskrive Soldater
nes Følelser - fØr Kampen og under Slaget ved El 
Alamein - Frygten og Heltemodet - de to Ting, 
der som oftest fØlges ad. Indledningen er et Citat fra 
»Kong Henrik d. Fjerde«: 

»Hvem har Æren? Han, der dØde i Onsdags? 
Føler han den. Nej. Er den da ikke til at mærke? 
Nej, ikke for de dØde. Men lever den da ikke 
med de levende? Nej, hvorfor ikke? Det taaler 
Bagtalelsen ikke. Derfor vil jeg ikke have med 
den at skaffe. Æren er kun et Ophængsskjold 
for en AfdØd. - Her ender Falstaffs Katekismus.« 

Nu maa jeg sige1 at det fremg.aar tydeligt1 i hvert 
Fald for gamle Ørkenrotter, at Greenfields Bataillon1 

som han beskriver, lige var kommet ud i Ørkenen. 
El Alamein var deres første store Slag - og derfor 
var deres spændte Forventning, deres Reaktioner 
overfor det Forestaaende, deres positive og negative 
Indstilling overfor Opgaven og Problemerne langt 
skarpere end hos andre, der allerede i Aarevis var 
blevet sløvet af Tilbagerykningens demoraliserende 
Kvaler og Fremrykningens frygtblandede Opstemt
hed - og paa dette Tidspunkt enten havde overvun
det eller var blevet besejret af vore Komplekser -
og derfor nØje vidste, hvor god eller daarlig en Ind
sats, vi kunde forvente af os selv og vore Kamme
rater - ja, selv af visse Batailloner, Brigader - og 
;forskellige Nationaliteter og Folkeslag. 

Uden at det bliver nævnt i Bogen, fremgaar def 
tydeligt, at det drejer sig om en berømt Division, 
der næsten blev udryddet ved Dunkerque, og som 
nu i 1942, med overvejende nyt Mandskab, for fØrste 
Gang ved El Alamein skal i Ilden. Det er unge Mænd, 
der ganske vist har elsket deres første Kvinde, men 
endnu ikke dræbt deres første Mand. 

Vi lærer et repræsentativt Udsnit af den engelske 
Hær at kende, En Hær, der Mand for Mand skyder 
daarligere end Sydafrikanerne, raaber mindre op og 
bander mindre end Australierne, er mindre iderige 
end Franskmændene, mindre farverige under Frem
rykningen end Polakkerne og Inderne, men som, naar 
det gælder sammenbidt Udholdenhed, stædig Patri
otisme og Offervilje - i Lighed med New-Zealæn
derne, er uovertrufne. 

Bataillonens Officerer er Mænd, der har boet i 
pæne Forstadskvarterer, og som blot for et Par Aar 
siden havde været nervøse, hvis de var kommet for 
sent til Toget paa Vej til Kontoret, Mænd, som havde 
haft søde Koner, der havde stoppet deres Strømper 
- og som nu skrev Breve til de samme Mænd i 
Ørkenen, uden at vide, at deres Mandfolk med de 
stive Flipper og det mørke Tøj, v.ar blevet haardere, 
magrere, kraftigt solbrændte Mænd, som havde set 
meget til Livet og en lille Smule til Døden. Blandt 
dem var· der unge professionelle Officerer, hvis trod
sigt opadbøjede Overskæg og aabne Blik vidnede om, 
at de var sikre paa sig selv og deres Skæbne, men 
de fleste var Kontorister, Akademikere, Skolelærere 
og andre, hvis Uddannelse maaske havde gjort dem 
mere ironiske, men mindre sikre og selvbevidste. 

Vi møder Obersten - han er typisk - med den 
professionelle Officers strenge Ansigt og tætklippede 
Overskæg, hØj og tynd, en praktisk Mand. hvis Tan
ker let omsættes til Beslutninger. Hæren er hans Liv 
og han Ønsker ikke andet, for han kan ikke forestille 
3ig noget andet. lian holder af et Glas Whisky, en 
smuk Kvinde og en god Hest - alle de Ting, der 
virker direkte paa Sanserne og ikke kræver indvik
lede Reaktioner. Han er ligefrem, ærlig og undertiden 
modig, 

Roland er en anden Type. En fyldig, venlig Ama
tørofficer, en Autoritet paa SpØrgsmaal om Højfinans 
og Kvinder, Emner, som den .almindelige Mand Iøler 
betydningsfulde, fordi han ikke kender meget til dem. 
Roland længes efter Picadillys straalende Lys, Lon
dons Larm og Tempo, velskabte Flasker og Kvinder, 
Forretningsvennerne. Han er Bataillonens Kyniker, 
men .afholdt, fordi man føler, at hans Kynisme er 
hans Sikkerhedsventil. »Hvad er hele dette Nummer 
værd om Døden eller Æren? Det kan ikke hjælpe 
min stakkels Enke,« siger han, »Æren kan ikke sætte 
mit Ben paa, hvis en forbandet 88 Millimeter Granat 
slaar det af. Hvis jeg kommer igennem Lotteriet, vil 
Alamein ikke skaffe mig min Forretning tilbage efter 
Krigen. Det bliver ligesom sidste Krig. Bare slaa paa 
Tromme og kalde dem Helte, saalænge de slaas, men 
bagefter, naar de søger Arbejde, saa beklager vi, vi 
har ikke noget i Dag.« Hvis man spurgte en Mand af 
Rolands Temperament, hvorfor han saa havde meldt 
sig frivilligt, svarede han: »Jeg burde have talt med 
en Hjernespecialist fØrst.« Og dog - den samme 
FØielse, der fik Kynikeren Roland til at melde sig i 
1939, fik ham ogsaa - trods alle sine Ord om »dum
me, klirrende Medailler« til under Alameinslaget at 
redde flere Menneskeliv og vinde en Tapperheds
dekoration. 

Der er den unge Løjtnant. Teatralsk, usammensat, 
let paavirkelig. Han er et elsket Enebarn af aldrende 
Forældre og har nydt en kostbar Halv-Uddannelse 
paa en lille højere Skole. Han har lært at tro, at Eng
lænderne automatisk staar højere end Udlændingene, 
fordi de spiller Cricket og tager kolde Bade. Han 
har ofte i Aanden set sig selv vinde Victoriakorset -
og har set sig selv som den beskedne Helt bagefter. 

Før Angrebet: Engelske Tommier ligger parat i en camoufleret 
Maskingeværrede. 
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Og saa gaar Angrebet løs: Infanteriet stormer frem, under
støttet af amerikanske Tanks. 

Han dØr selvfølgelig ogsaa Heltedøden ved at udrette 
noget teatralsk, heroisk unyttigt. 

Her finder vi dem alle, saaledes som vi kendte dem 
i Ørkenen og lærte at klassificere dem som Typer og 
vurdere dem som Mandfolk og Ledere, af hvis mo
l'ah;ke Handlekraft vore Liv nan ofte afhang. 

Som Baggrund for disse Personer har vi den menige 
engelske Soldat. Djærv, uhyre blasfemisk, undtagen 
naar han taler om sin Kone, en modig Soldat, fordi 
han ofte mangler Indbildningskraft, i Besiddelse af 
en ironisk Humor, der ofte fik ham til at betragte 
Forberedelserne til Slaget som en uhyre SpØg og 
selve Slaget som en daarlig Vittighed. Han er modig, 
men ha~er store Gebærder. Han er ikke, som Ty
skerne saa ofte var, af et romantisk Temperament, 
der kunde finde noget tragisk eller retorisk at sige 
overfor den umiddelbare Udsigt til Døden. Nej, han 
var ikke romantisk, men sentimental og skjulte Sen
timentaliteten bag sin Ironi - det var hans Sikker
hedsventil. · 

Hovedpersonen er en Officer, der lider af en rig 
Fantasi. Det er et Helvede for en Frontsoldat. Han 
er SØn af en af Regimentets Chefer, der lever for 
Traditionerne og for sin SØ ns Karriere. SkØnt han 
er professionel Officer, har hans Nerver een Gang 
fØr, ved Dunkerque, faaet ham til at svigte sine Mænd. 
Bagefter havde han vundet Militærkorset ved at ud
rette noget fantastisk, som hans desperate Nerver 
tvang ham til at gØre. Alle tror, han er tapper, und
tagen han selv og Obersten, som synes, at der er 
noget ved hans Øjne, som minder om en Hest, der 
kan hoppe som en Fugl, men lige saa godt finde paa 
at vægre sig ved det fØrste Spring. 

Nu g:aar han i Ilden som Leder af Mænd, skØnt 
han inderst inde ved, at han mangler Rygrad, men 
han JZØr sit bedste for at overvinde sin Svaghed for 
sin Fars Skyld, den stolte Mand, der vilde tage sin 
DØd af Sorg, hvis Sønnen svigtede. 

Han klarer sig ogsaa - trods den sjælelige Frygt, 
der ofte hos den fantasirige Soldat kan blive saa 
stærk, at den forvolder ham legemlige Smerter, han 
klarer sig gennem Ingenmandsland, gennem Fjendens 
Forpostlinie, i Nærkampen - indtil Spærreilden fra 
de fjendtlige Batterier bryder !Øs. 

Jeg vil gerne fas:tsfaa igPn, ::it Pn 8oJrlafa,: værste 
Fjende er hans Fantasi. Selv den mest hærdede dØr 
flere Gange om Dagen i sine egne Tanker. Hver ene-
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ste Granat har hans Nummer skrevet paa sig, synes 
han. 

Ventetiden fØr Angrebet er enerverende. Man tæn
ker paa det kommende Slag. Begynderen er angst 
for det ukendte og Døden. Veteranen og Lederen er 
bange for at blive angst og for at vise sin Frygt. 
Alle de Ting, der i Tidens LØb er blevet fjerne, ryk
ker pludseligt ind paa Livet af en. Smaa banale 
Fredsminder faar en ny dyrebar Betydning. Ens Kone 
og Kære staar levende foran en. Ventetiden gØr en 
rast!Øs. 

Artilleriilden giver en Udløsning_ Man er ikke mere 
alene og ubeskyttet. Granaterne paa Vej mod Fjen
dens Linier er noget haandgribeligt. Man fØler sig 
støttet. 

Turen ud i Ingenmandsland begynder. For hvert 
Skridt, man kommer frem, uden at der bliver aabnet 
Ild - ellc:r uden man træder paa en Landmine -
tænker man - »saa kom vi saa langt«. Naar Kugle
regnen pludseligt bider ind i Rækkerne, gaar Solda
tens Moral enten i Stykker og han kaster sig ned, 
1Øber bort - eller gaar frem. Det afhænger af hans 
Uddannelse1 hans Tiltro til den Sag, han kæmper for 
- og paa hans Officers FØrerevner. Det er lettere at 
være modig for en Officer end for en Menig. fordi 
hans Uddannelse har vænnet ham til Tanken om, 
at det er ham, det afhænger af. 

Pludselig er man inde paa Livet af Fjenden. Nær
kampen begynder. Den er ikke, som de fleste fore
stiller sig den. Den er en Slags Drøm, hvor den 
Stærke ofte holder sig tilbage og den Svage gaar paa. 
Angsten hos den ene erstattes af BlodtØrsten hos den 
anden. Og saa - efter nogen Tid - ofte mens man 
stadig er i Berøring med Fjenden, melder der sig en 
Reaktion - baade hos Fjenden og os. Jeg har set det 
flere Gange. Det er som man ikke kan længere. Tan
ken om yderligere Blodsudgydelse virker kvalmende 
og hæmmende paa ens Bevægelser. Jeg har set engel
ske og tyske Soldater slaas med bare Næver, skønt 
de begge havde ladte Pistoler i Haanden, jeg har set 
Venner og Fjender argumentere og hive og slide i 
hinanden, mens K_ampen rasede omkring dem. Det 
lyder maaske usandsynligt, men det er sandt. Der er 
Grænser for, hvad et Menneske kan udholde. I Nær
kamp vinder de bedst uddannede Soldater altid, fordi 
de fØlger deres Ledere, der er trænet i at fortsætte, 
indtil den anden Side ikke kan længere. Brutalitet og 
Fanatisme vinder ingen Nærkampe. Disciplin og 
HaardfØrhed tæller udelukkende. Tyskerne frygter 
iØvrigt det kolde Staal, og er ude af deres Milieu, 
naar de ikke længere kan bruge Ildvaaben. 

Imi~lertid fortsætter Fremrykningen. Man faar 
dann1;1t Pt RrohovP<l inr!Pnfor FjPnr!Pns forreste Stil
linger. Hans Infanteri har trukket sig tilbage og man 
venter igen - saaledes som vi ogsaa gjorde ved Ala
mein - paa at vore Tanks skal kØre igennem vore 
nylig vundne Stillinger og fremad. 

Efter al denne Skydning og Skrigen er her pludse
ligt uhyggelig stille. Man venter, enten paa det fjendL 
lige Modangreb eller paa den fjendtlige Spærreild1 

der vil forsøge at udrydde os og aflaase de Stillinger, 
vi har taget. Vi foretr.ak Modangrebet. Man kunde i 
det mindste se Fjenden. Igen var det noget haand
gribeligt, noget, man kunde forsvare sig imod og slaa 



tilbage. Hvis Modangrebet kom, bjæffede Maskin
geværerne igen; de Døde blev ramt for anden Gang 
og de levende maaske for fØrste Gang. Men det var 
ikke saa slemt. Man havde en Opgave, man skulde 
holde dette Brohoved, det gjaldt om at hænge fast, 
indtil Afløsningen kom. Velsignet Ord, dette - Afløs
ningen. 

Men ofte kom Fjenden ikke. I Stedet sendte han 
en vedvarende Regn af Granater imod os - fra Ka
noner og Morterer - Spærreilden. Det var altid Kri
gens mest frygtede og hadede Øjeblik. 

Hver eneste Mand ligger i sit hastigt gravede Skyt
tehul. Alene med sig selv og sine Tanker - og hver 
eneste Ma:nd med Følelsen af, at han er forladt af 
Gud, af sine Kammerater og Generalkommandoen. 
Jorden ryster under hver Bombeeksplosion. Man 
kryber sammen i et HjØrne, gØr sig saa lille som 
muligt og iagttager, hvordan Sandet siver ned paa 
Grund af Rystelserne. Bombesplinter fylder Luften 
med deres Summen, og man forsøger med de bare 
Næver at kradse sig dybere ned i den beskyttende 
,Tord. Hvert :Minut er c;om en Levetid. Det er værre 
end Stukaerne, for der er intet, man kan foretage 
sig, og ingen synlig Fjende at fyre paa. Man hører 
Granaterne komme og venter, at de vil ramme en. 
Som Regel falder de 5-6 Meter borte i de andre 
Fyres Skyttehuller. Det sker, at en Mand ikke kan 
udholde det længere. Han rejser sig Og lØber bort -
væk fra det hele. Og saa er han færdig. Ofte springer 
en Mand ned i en .anden Mands Skyttehul, fordi han 
ikke kan udholde at være alene. Man forsøger paa 
at holde Mor.alen oppe ved at tænke paa andre Ting 
- men det er lidt svært. 

Spærreilden kræver en stærkere moralsk Rygrad 
af Soldaten end noget andet. Hver Mand er isoleret. 
Her er ingen Officer, der kan tænke for en, skælde 
en ud og bortlede ens Tanker fra de Øredøvende Brag, 
der sØnderslider Nerverne og river ens Selvagtelse 
bort. 

Det er i dette Øjeblik, man lærer sine Medmenne
sker at kende - og man opdager, at Grænsen mellem 
Begreberne Mod og Fejghed ikke er saa bred endda. 
Selv den gode Soldats Nerver skriger, at han skal 
trække sig ud af denne Ild, hans Forstand forsøger 
at overbevise ham om, at det vilde være fornuftigt, 
da »dette jo alligevel er Selvmord«, men en indre 
Følelse, dikteret ,af Kammeratskab, Pligt og Disciplin 
kræver, at han holder ud og overvinder en værre 
Fjende end Granatnedslagene - sig selv. 

Der er ingen Officerer eller Menige, der ikke ken
der til Frygten før og under et Slag. Det er en modig 
Mand, der kan overvinde denne Frygt, saaledes at 
han ikke lader sig mærke med den og udfØrer sit 
Arbejde tilfredsstillende. Hvis han kan gØre mere 
end det - opmuntre de andre og indgyde sine Kam
merater med den Tillid, han iØvrigt sjældent selv 
fØler - saa er han i Besiddelse af Heltemdd. 

De andre - der lØber bort - og jeg har kun set 
fire Tilfælde, de er maaske ikke i Besiddelse af Mod, 
men derfor er de ikke nødvendigvis Kujoner. Moralsk 
og fysisk Mod er to forskellige Ting, og en Mands 
NPrvi:=ir kan v:gro nan nedbrudte nf do Oplevel:,e1, han 
har haft, og af den udviklende Fantasi, han bærer 
rundt paa, at han ikke kan beherske sig længere. 

Ogsaa Ørkenkrigen krævede sine Ofre. 

Det sker ogsaa meget ofte, at en Soldat kan være 
tapper den ene Dag og fejg den næste - det kommer 
an paa hans Øjeblikkelige Følelser - og paa, hvem 
der holder Øje med ham - og det kommer an paa 
hans Sindstilstand. Ganske unge Mænd er som Regel 
tapre, fordi de ikke kender meget til Livsfaren -
og undervurderer den. Den virkelig tapre Mand ken
der Frygten - og besejrer den. 

Maaske er der ganske enkelte Soldater, der ikke 
kender til Begrebet Angst, men det er ganske faa, 
og det er Mænd, hvis Følelsesliv er saa afstumpet, og 
hvis Nervesystem er saa uudviklet, at de ikke tæller 
med. Moderne Bevægelseskrig og moderne Vaaben 
stiller de største Fordringer til Infanteriets Nerver 
- og den eneste Modvægt mod denne Kendsgerning 
er en fast Disciplin og en haard, realistisk Forhaands
uddannelse. 

Men hvad med Hæderen - og Æren? Hvor stor en 
Andel af den, hvis der er nogen, tilkommer de Døde? 
Det er et af de SpØrgsmaal, George Greenfield stiller 
os. »Dulce et decorum est pro patria mori« - »Det 
er .sØdt og hædcrfuldi at dØ for sit Fædreland«. Er 
det det? Greenfield besvarer ikke SpØrgsmaalet di
rekte, men hver eneste Mand af de gamle Ørkenrot
ter i den 8. Arme kunde have givet ham Svaret. Vi 
tilbragte flere Aar med at diskutere det SpØrgsmaal. 
Det er aldrig sØdt for en Ungdom at skulle dØ -
selv for Fædrelandet - det er altid rædselsfuldt -
og hvis det er for Fædrelandet altid hæderfuldt -
og desværre ofte nødvendigt. 

Og de Døde fra El Alamein - og andre Steder. 
Lad os ikke beklage dem. De dØde ikke forgæves. 
De var Helte, fordi de tog en alvorlig Beslutning. 
De vidste, hvad Prisen var, og betalte den, - men de 
fik ogsaa en Belønning, Ikke Medailler ganske vidst 
- thi de Døde bærer ikke Medailler - men noget 
langt større. De vil i hvert Fald aldrig komme til 
at leve i denne Tids.alder, hvor daarlig Samvittighed, 
Egoisme, Misundelse og Fejghed florerer som aldrig 
fØr. De dØde, for at vi kunde faa Lov til at leve 
videre - og de overlod det til os andre - de spræl
levende - at raabe op om Indsats. 

Nej, »De dØde bærer ikke Medailler« - men de 
lever i deres Kammeraters taknemmelige Minde -

. og en Dag, naar Historien om Verdenskrigen mod 
Tyranni er blevet skrevet, vil vore Børn omtale dem 
med ÆrbØdighed. 

Jørgen Halck. 



1 Chefen for Sjællandske Division, Generalmajor 
Bjerregaard, inspicerede den 28. Januar Høvelte
lejren. Paa Billedet overværer Generalen interesse
ret 21. Bat. 5. Komp.s l\lorterafdelings Færdig
heder. 

2 Ved Brigaden fordriver man de lange Vinter
maaneder med bl. a. Indendørssport. I de store, 
tyske fhv. Hangarer gaar det nu løs med Haand
bold, Badminton o, s. v. 

3 Paa Sankelmarl.:sdagen 6. Februar holdt 21. 
Bat. paa Høvelte Kaserne Parade, ved hvilleen en 
ny Fane blev indviet. 

4: Et Glimt fra. Træningen paa Hærens Gymna
stikslrnle til de allierede Fægtemesterskaber, som 
fandt Sted i Nice 12.-17. Februar. Danmark del
tog med 12 Fægtere fra Hæren og Søværnet. 
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5 For nogen Tid siden omkom to danske Sømænd ved Stevns. 
Efter et Skibsforlis gik fire lUand i Redningsbaaden, men kun 
to af dem nnnede levende i Land - ved 1\Ions Fyr, efter at 
Jollen først var drevet forbi Stevns Fyr. Paa Billedet ses Fyr
mesteren pna l\Ions Fyr, Tidcmann, gennem sin Kikkert spejde' 
ud over Havet fra Fyrets s,,alegang. 

0 En n.f de første Dage i Februar løb Torpedobaaden 
1)Holm(c af Stabelen paa Orlogsværftet. Cl1efen for J{ystflna
den, J{ontreadmirnl Bjørn Andersen, der ses til højre paa Bil
ledet, udtalte et Held og Lykke for Torpedobanden. »Holmcc er 
den femte af I{riegerklassens seks nye Torpedobande. Se 
iøvrigt Artiklen Side 14. 

'1 I Aar er det 300 Aars-Dagen for CliriStinn 
den Fjerdes Død. Der Jmn i den Anledning 
'\'ære Grund til at bringe en Gengivelse af 
denne l{ultegning af Otto Bnclte, forcst:llcn
de forskellige danske Søhelte, samlet om
kring den gamle Sømandslrnnge, Billedet til
hører Soe-Lieutcnant-Selskabet. 

0 

8 Saadan saa det danslm Artillerisl,ib i)Niels 
Juefo ud før Besættelsen. 29. August ble,• (let 
som bekendt grundsat af Besætningen, men 
senere hævet af Tyskerne og sat ind i J{am
pene om Leningrad. Russerne sænkede Skibet 
i den finsl;:e Havn Kotlta, og efter lnad der 
meddeles fra Finland, yiJ man nu prøve at 
hæve det danske Artilleriskib. 



Krieger
Gruppen 

Danmarks 
seks nye 
Torpedobaade 

Torpedobaaden »Krieger« fotograferet under sin første Prøvesejlads. 

En værdig Gruppe for den danske Marine 

NAAR disse Linier læses, har Torpedobaaden »Krie
ger« sikkert været ude paa sin fØrste Sejlads og 
maaske har den endog faaet tildelt sin Hjemby, lige
som det er Tilfældet med Fregatterne »Holger Dan
ske« og »Niels Ebbcsen« samt Torpedobaadene » Wille
moes« og »Huitfeltt«. 

Torpedobaaden »Krieger«s Besætning har i ca. to 
Maaneder været paa en Forskole om Bord i Kaserne
skibet »Fyen« paa Holmen. Kaptajnløjtnant H. Nør
gaard, der har været Skoleforstander, udtaler, at 
Hovedformaalet med Skolen er at uddanne de værne
pligtige, der er udstukket til Besætning i »Krieger<<, 

saa godt som muligt, saavel i almindelig militær Ud
dannelse som i den specielle Tjeneste, hver enkelt 
Mand er udset til, den Dag Kommandoen hejses. 

De første Uger af Skolen er gaaet med samlede 
militære Øvelser, en Fortsættelse af den Uddannelse, 
alle de værnepligtige har faaet paa Eksercerskolen 
ved Frederiksværk. Under denne samlede Uddannelse 
har alle paa Skolen, saavel Befalingsmænd som vær
nepligtige, deltaget i Maskinpistolskydning og har 
faaet en Gasmaskeuddannelse paa en særlig Trænings.. 
bane, der er indrettet i Gasbeskyttelsesmagasinet paa 
Holmen. De værnepligtige har desuden haft Roning, 

OVOMf.lLT 
Friske Æg, frisk Mælk og Malt 
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Torpedobaaden »Krieger« paa Vej til Lynetten for at blive afmagnetiseret. 

Sømandsskab, Artilleri og Torpedolære med mere. For 
en Del af Besætningen er der desuden oprettet et 
Kursus i RØgdykning. 

Den sidste Del af Skolen er Specialuddannelse. Ved 
den· Udstikning, der fandt Sted allerede inden For
skolen begyndte, er der taget Hensyn til Fagkund
skaber fra det civile Liv. Saaledes er for Eksempel 
de, der skal betjene Torpedoer, Maskinarbejdere, Ra
dartjenestens Folk er Elektrikere eller Radiointer
esserede. Torpedogasterne er uddannet paa Torpedo
værkstederne, Artillerigasterne i Artillerihallen paa 
Holmen - en Bygning, der rummer Eksemplarer af 
alt det Skyts, der normalt bruges i Flaadens Skibe. 
Radargasterne har faaet en særlig Uddannelse paa en 
Radarskole paa Luftmarinestationen. 

De værnepligtige har endelig sammen med deres 
Befalingsmænd deltaget i de Prøveture, Orlogsværftet 
har haft, saalcdes, at de paa Skolen har faaet en 
Formsmag paa den praktiske Tjeneste om Bord. Bil
lederne viser »Krieger« paa en af disse Prøveture. 

Størstedelen af de Befalingsmænd, der er tilkom
manderet »Krieger« har virket som Lærere ved For
skolen, og man maa haabe, at Besætningen er blevet 
indarbejdet som et godt og solidt Hele. 

»Krieger-Gruppen«, der bestaar af Torpedobaadene 
»Krieger«, »Krabbe«, »Bille«, »Buh!«, »Hammer« og 
»Holm« skal erstatte de seks Torpedobaade, som Ty
skerne tog fra det danske SØværn i 1941. »Krieger«, 
der er den første, og som har givet Gruppen Navn, 
er fuldt udrustet paa 382 Tons. Besætningen er paa 
63 Mand. »Krieger er ikke nogen stor Torpedobaad, 
idet dens Længde er 63,9 m og dens største Bredde 
6,4 m. Af den Grund er der ikke megen Plads til Be
sætningen, men alt er indrettet saa praktisk som mu
ligt. 

Er L,vef besuærh"gf 
graaf eller f,-;sf, 

Ryg. THOMASEN Shag 
og hli11 Oplimisf. 

T01-pedobaadens Maksimumsfart er ca. 29 Knob, en 
Hastighed, der ligger lidt under den hØjst tilladte pr. 
Bil paa Danmarks Landeveje. Dens Maskinkraft er 
6900 H.K. 

Ligesom der har været Vanskeligheder med at faa 
Materialer til Baadenes Bygning, har der været store 
Besvær ligheder med Armeringen af dem paa Grund 
af manglende Valuta. Det var i fØrste Omgang Me
ningen at bevæbne »Iµieger« med to 40 mm Rekyl
kanoner, men man har forelØbig maattet nøjes med 
tre 37 mm samt tre 20 mm Kanoner som Erstatning. 
Endvidere bestaar Armeringen af to 45 cm U dskyd
ningsapparater, hver med tre TorpedorØr, 2 Dybde
bombemorterer og et Dybdebombelad agter. Endelig 
har »Krieger« Mineskinner, saaledes at den kan tage 
op til et halvt Hundrede Miner med om Bord. 

Der er ingen Tvivl om, at disse moderne TorJ;)edo
baade, naar de alle er færdige vil blive en værdig 
Gruppe for den danske Marine. 

Saildr. 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære i Statsbanernes Kino over hele Salen 

STATSBANERNES KINO 
K0AFNHAVNS HOVEDBANEGAARD 
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Politi Station 
Nr.5. 

BRIGADENS ~ 
Paa disse Sider viser vi Dem nogle Glimt af det daglige Arbejde, Mili
tærpolitiet udfører ved Den danske Brigade i Tyskland. Militærpolitiet 
var i Begyndelsen udsat for nogen Kritik, men har i Tidens Løb vundet 
stedse mere good-will, og givet er det, at Militærpolitiet - M. P., som 
det i daglig Tale kaldes - er en Nødvendighed i Brigadeomraadet. -
Paa Billede Nr. 1 ses en af Brigadens Militærpolitistationer, netop som 
Stationens Mandskab afleveres til Chefen. Og paa næste Billede ses en 
MF.er - let kendelig med rødt Overtræk paa Kasketten, det hvide 
»Seletøj« og de hvide Gamacher. - En af de Opgaver, der paahviler 
MP., er (3) at sætte Færdselsskilte op. Det drejer sig ikke alene om 

ARB 



LITÆRPOLITI 
)ER Advarselsskilte, men i lige saa høj Grad om almindelige Vejviserskilte. 

For øvrigt er Færdselsreguleringen jo ikke gjort med Skilte alene. Hvor 
der er livlig militær Trafik, maa en MP.er tage Affære, saadan som det 
ses paa Billede Nr. 4. Og naar som helst Brigadens Køretøjer rykker ud 
i Kolonnekørsel, er der MP.ere med som Ordonnanser (5). De kan være 
rene Troldmænd paa deres Motorcykler, og med en ikke ringe Virtuosi
tet dirigerer de Kolonnerne igennem de tyske Ruinbyer. - Endelig ser 
man paa det sidste Billede, Nr. 6, hvorledes Militærpolitiet fører en 
meget nØje Kontrol med al Kørsel i Brigadeomraadet. En Chauffør 
fremviser sin Kørselstilladelse. 



Styrken afleveres til Skolechefen. 

"Folk og Værn" besøger Statens Luftværnsskole 

C B U lige saa nødvendig nu som under Krigen! 

Korpset, der hentede KZ-Fanger hjem længe inden Bernadotte-Aktionen 

- Hvad, laver alle de CBU'er egentlig? 
- Ja, hvem ved de t! Hvo1for er det Korps mon 

ikke blevet nedlagt, da Krigen holdt op? 
Ordskiftet er karakteristisk for den danske Befolk

nings Indstilling til CBU i disse Aar. Under Besæt
telsen var det ganske klart, at CBU jo havde en 
Opgave, en vigtig Opgave, at tage Vare paa. Men 
nu, Krigen er holdt op ... ? CBU-Korpsets Opgaver 
var nØjc forbundet med Krigen og eventuelle Krigs
Katastrofer, som man (ræsonneres det) nok nu kan 
tillade sig at se bort fra, al den Stund Krigen er forbi 
for Danmarks Vedkommende, i hvert Fald foreløbig. 
Og CBU koster tilmed mange Penge. Men -

- Ja, men Krigen kan komme igen, fØrend vi ved 
af det, og jeg vil derfor anse det for ansvarsløst at 
tro, at et lille Land som Danmark i den ellevte eller 
maaske i den tolvte Time skulde kunne improvisere 
et anvendeligt Civilforsvar, endsige et slagkraftigt 
CBU-Beredskab. Da CBU (det Ildet man endnu ha1·) 
nødvendigvis med sine dyrekøbte Erfaringer fra den 
si\lste Krig maa danne Kernen i en kommende Ny
ordning, er det til syvende og sidst billigere stadig at 
opretholde Korpset end at nedlægge det! 

Civilforsvarets taktiske Reserve 
Denne Udtalelse fremsættes af den konstituerede 

Chef for Statens Luftværnsskole, Skoleofficer C. V. 
John Rass. Spørgsmaalene i det til lndlednmg citerede 
Replikskifte bØr ikke staa ubesvarede, og »Folk og 
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Værn«s Medarbejder har derfor aflagt Bernstorff 
Slot, hvor Luftværnsskolen har til Huse, et Besøg. 
Forinden Skolechef Ross uddyber Bemærkningen om 
Nødvendigheden af stadig at opretholde CBU, rede
gør han for Korpsets korte, men ingenlunde begiven
hedslØse Historie: 

- CBU er jo et Krigens Barn. Det oprettedes 21. 
Juli 1941, og dets Befalingsmænd skulde være Befa
lingsmænd fra Værnene med teknisk Uddannelse i 
det civile Liv eller udgaaede fra de kommunale eller 
private Brand- og Redningskorps, saaledes at man 
paa forsvar lig Vis kunde uddanne det værnepligtige 
Mandskab, som indkaldtes til CBU. Hensigten med 
alt dette var, at CBU - der maatte kunne tage sig 
af Brandslukning, Rednings- og Ryd.ningstjeneste m.v. 
- som en mobil Reserve skulde staa parat til at bi
staa Kommunernes og private Redningskorps i Kata
:,Lrofetilfældc, hvor diBsa ikke knnrlP klare Opgaven. 
Der var altsaa Tale om en »Civilforsvarets taktiske 
Reserve«, og Mandskabet indkaldtes da ogsaa paa 
fuldkommen lige Fod med Hærens og Fl.:1adens. Det 
gør det forØvrigt stadig. De værnepligtige skal helst 
civilt være Tømrere, Murere, Mekanikere eller lig
nende - altsaa uddannede i Fag, hvorfra de allerede 
inden Indkaldelsen vil have nogen praktisk Erfaring 
med Hensyn til de Opgaver, de vilde faa at lØse in
<.hmfo1· CDU. Dc3udcn sko.I vi natur]igvi~ h:;ivP. det 
nødvendige Mandskab til Administration (Kontor) og 



til Sanitetstjeneste (f. Eks. læge_ og farmaceutstude
rende). 

Men i 1941 manglede vi foruden Mandskabet ogsaa 
Materiel, og det var fØrst og fremmest Køretøjer. Nu 
var det Tilfældet, at en Del KØretØjer tilhørende store 
danske Firmaer stod ubenyttede hen paa Grund af 
RE;striktioner m. v., og disse Køretøjer fik vi rekvi
rcrcL. Det var Varebile1, La~Lvogne af enhver Art 
- og vor Opgave var at faa dem konstrueret om til 
vort specielle Behov. Det lykkedes saa godt1 at vi 
(desværre!!) endnu kører med de samme ombyg
gede Vogne. 

CBU -Skolen ældre end CBU! 
- Man stod fuldkommen paa bar Bund, da CBU 

skulde bygges op? 
- Ja, fors.aavidt - men ogsaa kun forsaavidt. Vi 

kunde jo nemlig bygge paa de Erfaringer, man alle
rede havde gjort i Udlandet - og det benyttede vi 
os af med udmærket Resultat, f. Eks. har vi ikke 
behøvet at ændre saa meget som en Pakningsliste fra 
di!n"gang inden for vore Ainbulance_ og BrandkØre
tØjer! 

Der blev oprettet Kolonner over hele Landet, hver 
Kolonne bestaaende af 120 værnepligtige plus 17 Of
ficerer og Befalingsmænd, samt Køretøjer og Materiel. 
Det drejede sig om en nordjydsk, midtjydsk, Østjydsk, 
sydjydsk, fynsk og sjællandsk Kolonne samt Halv
kolonner i Sydsjælland, paa Lolland-Falster og Born
holm og en speciel Ordning for Grænseomraadet. 

- Er Skolen her forøvrigt ikke ældre end CBU? 
- Jo, den blev oprettet allerede i 1939 til Uddan-

nelse af Instruktører indenfor Civilbeskyttelsestjene
sten., Siden 1941 har CBU's Mandskab og Befalings
mænd faaet deres Uddannelse her. 10 pCt. af de vær
nepligtige udtages til Undergruppeførerskolen og for
retter derefter Eftertjeneste som værnepligtige Befa
lingsmænd ved Kolonnerne. 

CBU i Ilden 
- CBU fik aldrig en egentlig »Ildprøve«? 
- Jo! i allerhøjeste Grad! Det skete faktisk slet 

ikke faa Gange; jeg kan give Dem nogle Stednavne, 
saa husker De sikkert, hvad der er sket der af Krigs
hændelser: Esbjerg, Vejle, Aalborg, Aarhus, Odense, 
TØnder - Sønderjylland i det hele taget - Kolding, 

Slangerne skal lægges ud. 

Næstved med Havnebranden, København m. fl., ja 
og lige midt i Befrielsen skete jo Katastrofen paa 
Bornholm. 

Men en af vore større Opgaver var KonvojkØrslerne 
pao. Ty3kland, hvo1· vi hentede syge Skandmaver hjem 
fra Koncentrationslejrene. Faktisk tror jeg aldrig, 
Offentligheden har faaet at vide, hvor stor en Ind
sats CBU gjorde paa dette Felt - mange Maane<ler 
forinden Grev Bernadotte greb ind. Allerede i De
cember 1944 havde vi paa Initiativ af Socialministeriet 
og Kontorchef AarØe den første Transport af syge 
Koncentrationslejrfanger, der fra de tyske Rædsler 
blev hentet op til menneskeværdige Kaar nordpaa. 
Senere kom saa Dansk R,Øde Kors og Svenskerne 
m.fl. med. 

Og efter Kapitulationen havde vi en Overgang Be
vogtningen ,af en Del Flygtningelejre. Efterhaanden 
som Hæren kom paa Fode igen og fik indkaldt Mand
skab - i Modsætning til Hæren og Marinen eksiste
rede CBU jo hele Besættelsestiden igennem, hvad der 
gav os rige Muligheder til Arbejde baade paa den ene 
og den anden »Front«, men den Historie lader vi nu 
ligge ... som sagt, efterhaanden som Hæren kom paa 
Fode igen, afløste Soldater os ved Flygtningebevogt
ningen og vi kunde atter helt ud hellige os vore fag
lige Opgaver og Uddannelse, hvilke Job vi har endnu 
den Dag i Dag. Med »vore faglige Opgaver« tænker 
jeg bl. a, paa Brandbevogtningen i samtlige Flygt
ningelejre, hvoraf nogle jo er saa store som normale 
KØbstæder. 

Skrap Træning - haard Disciplin! 

-Og De tror altsaa, det vilde være dumt at ned
lægge CBU nu? 

- Absolut. Se bare til Udlandet, hvad man der gØr 
for at opretholde og udvide Civilbeskyttelses-Foran
staltningerne. Der har man saa sandelig indset det 
nødvendige i, at der fortsat bestaar organiserede 
Kolonner til Varetagelse af Civilbeskyttelsen. Ganske 
vist . . . dersom man var aldeles sikker paa, at der 

Paa Statens Luftværnsskole lægger man ikke mindst Vægt paa 
den fysiske Træning, som Gymnastikken giver. 
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En realistisk Brandøvelse. 

aldrig mere kom Krig, saa burde man omgaaende 
nedlægge saadanne Korps som CBU. Men da vor For
stand siger os, at en ny Krig eller Katastrofe tvært
imod er alt .andet end utænkelig, er vi nØdt til nu -
selv om vi har Fred - at ofre baade Mandskab og 
Penge, saaledes at vi i en given Situation vil kunne 
klare os selv, saa et dygtigt og trænet Mandskab vil 
kunne imØdegaa eventuelle Katastrofetilfælde. Og 
CBU kan naturligvis ogsaa sættes ind, seivom Kata
stroferne skulde indtræffe i Fredstid. 

- Alt dette kræver et fØrsteklasses Mandskab ... 
- Ja! Paa Sessionerne under Krigen var det ogsaa 

kun fØrsteklasses Folk, der blev taget til CBU, og 
vi er stadig nØdt til at stille mindst lige saa store Krav 
til vore Folk som de væbnede Værn. Hæren har til 
Opgave med Vaaben i Haand at forsvare Landet, vi 
har til Opgave uden Vaaben at redde, hvad reddes 
kan, ud af en Krigs Kaos; det kræver en skrap Træ
ning og absolut en jernhaard Disciplin. - Nuvel, 
hvordan Fremtiden vil forme sig for CBU, det af
hænger af den Kommission, som i Øjeblikket er ved 
at fastlægge Rammerne for det fremtidige Civilfor
svar og ikke mindst af den ansvarlige Regering. CBU 
sorterer under Statens civile Luftværn, som igen 
hØrer direkte under Indenrigsministeriet. 

Kvinder til Værnetjeneste i CBU 

- Er CBU og DKB ikke ved at knytte et nært 
Samarbejde? 

- Jo, de to Korps har jo til Dels fælles Opgaver, 
og i Udlandet er Kvinderne forlængst traadt ind i 
Civilbeskyttelsestjenesten, saa det er kun rimeligt, at 
Arbejdet ogsaa koordineres herhjemme. Vi har alle
rede i nogen Udstrækning arbejdet sammen og har 
haft stor Glæde .af det, bl. a. undervises DKB'erne 
af CBU-Instruktører. Kvinder kan jo i hØj Grad gøre 
Nytte indenfor Ordonnans- og Meldetjenesten, For
plejnings- og Plejetjenesten (Sanitet) o. s. v. Det bli
ver forØvTigt nu saadan, at Kvinder frivilligt kan 
melde sig til at forrette Værnetjeneste indenfor CBU, 

Skolechef Ross underviser i Teori. 
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saaledes at af hver Kolonne bestaaende af ca. 120 
Mand kan de 30 erstattes med Kvinder. Dette har 
affØdt, at man opretter en Forsøgsskole, hvor de unge 
Kvinder skal uddannes. Denne kvindelige CBU-Skole 
begynder i Næstved dette Foraar ... 

Medens Samtalen med Skolechef Ross gaar paa, 
det er en Formiddag, faar Skolens Hold af Befalings
mandselever den daglige Omgang Træning og Ekser
cits. Det er en Skole, hvor der bestilles noget! Hver 
Formiddag praktisk Tjeneste, hver Eftermiddag Teori. 
Og det er et overraskende stort Antal Fag, der er 
afsat paa Timeplanen. Der kræves slet ikke saa ringe 
en Viden om bl. a. Fysik og Kemi af CBU's Befa
lingsmænd. 

Af de 800 unge Mænd, der nu aarligt indkaldes til 
CBU, kræves meget, men endnu mere naturligvis af 
de, som kommer paa Befalingsmandsskole. I denne 
Vinter faar bl. a. 30 unge Mennesker deres Befalings_ 
mandsuddannelse paa Bernstorff Slot. Det var en kold 
TØrn den Formiddag, Vejret var raat med Slud og 
Tøsne. Og dog gik det som sædvanlig ]Øs med Slange
udlægning, Redningsøvelser, kunstigt AauU.et.lræt, 
Gymnastik, Gas- og RØgdykkertjeneste o. s. v. o. s. v., 
alt helt eksercermæssigt. Eksercitsen vænner CBU'
erne til roligt og hurtigt, uden overflØdig Reflekte
ren, at ud.føre den Ordre, der gives dem - uanset 
F.are, uanset Forvirring og Kaos. 

- Det er ikke, fordi vi vil vænne Mandskabet af 
med at tænke selvstændigt, siger Skolechefen. Vi 
er tværtimod til en vis Grad nØdt til at regne med, 
at CBU'erne under visse Omstændigheder kan handle 
pr. Konduite. Men det har simpelthen i Praksis vist 
sig, .at uden en forudgaaende streng Eksercits har 
Mandskabet svært ved at klare de Opgaver, der stil
les dem, 

Man kan altid diskutere, om et Land skal have et 
Forsvar - eller ej! Men intet ansvarsbevidst For
nuftsvæsen af i Dag tør paastaa, at Landet ikke har 
Brug for et effektivt Civilforsvm·! Det har den sidste 
Krig tilstrækkeligt tydeligt fØrt Bevis for. 

Og - siger Skolechefen - til Slut en ikke uvæ
sentlig Bemærkning: den Uddannelse, som den vær
nepligtige unge Mand modtager i i CBU, vil han 
mange Gange senere i Tilværelsen faa baade Nytte 
og Glæde af - ikke alene til Bedste for ham selv, 
men ogsaa til Gavn og Glæde for hans Omgivelser 
Samfundet. vJ n. 



et 

Mandfolke
Arbejde 
Indtryk fra Lodsstationen 
i Esbjerg 

Af værnepligtig Journalist 
TORKILD RAVN Den gamle, men solide Lodskutter »EsbJerg,r staar ud af Danmarks vestligste Havn paa Vej 

mod »Barren«, 15 Kilometer ud for Esbjerg, hvor Lodsen bliver sat om Bord i den Damper, 
der ønsker at komme i Havn. 

DEN lille graa Marinekutter med Splitflaget danser 
op og ned paa Bølgerne, og Gang paa Gang stikker 
den Stævnen i Vandmasserne, saa de grønne salte 
VesterhavsbØlger sender deres Kaskader ned over 
Dækket og de Ombordværende. Alle maa holde sig 
godt fast for ikke- at blive slynget over Bord ved de 
voldsomme Bevægelser. 

Det er Marinens Patruljekutter K 13, som er sta
tioneret i Esbjerg med en værnepligtig Konstabel, 
Sætteskipper Johannes Sørensen, der er 21 Aar, som 
Fører. Det var ham og hans Mandskab, Marinerne 
Finn Westerbrck og Arne Jacobsen samt den civile 
Motorpasser H. Pedersen, der i Forbindelse med Che
fen for Marinestationens Velvilje, satte os i Stand 
til at deltage i en spændende og interessant Dag med 
Lodserne i Esbjerg. 

Lodsvæsenet i Esbjerg bestaar af fire Lodser med 
Lodsformand Knud H. Petersen i Spidsen samt Be
sætningen paa Lodskutteren »Esbjerg«, nemlig Ma
skinist Poulsen, der har været tilknyttet Lodsvæsenet 
i Esbjerg i 28 Aar, Bedstemand søren Spangsberg, 
Matros Charles Sørensen og Matros LØjborg. 

Tidligt om Morgenen var jeg blevet ringet op af 
Lodsformand Petersen, som meddelte, at nu gik Lods
kutteren ud, og at vi skulde skynde os, hvis vi vilde 
med Kutteren ud paa Dagens Arbejde. Vi skyndte os, 
men da vi naaede Havnen, Pressefotografen og jeg, 
var Kutteren netop sejlet. En Henvendelse til Marine
stationen lØste imidlertid Problemet, og nu er vi paa 
Vej ud af Esbjerg Havn om Bord paa K 13. Sejlturen 
gaar gennem Graadyb mellem Fanø og Skallingen, 
der begge danner en Slags naturlige Moler for Dan
marks vestligste Havn, og da vi fØrst er naaet uden 
for »Molerne«, begynder Bølgerne og Dønningerne at 
spille Bold med vort lille Far!Øj. Vi skal 8 Kvartmil 
ud, hvor Lodskutteren ligger for Anker og venter paa 
en norsk Kreaturdamper, »Hillevaag«, der er chartret 
af et dansk Rederi og sejler mellem Esbjerg og Bel
gien med sin levende Last. 

Vi kan ikke se Land mere, men Skipperen Johannes 
Sørensen kender Farvandet og dets Vejvisere i Form 
af BØjer, og snart Øjner vi gennem Skumsprøjtet den 
grønne 50 Tons Lodskutter forude. Den er til Ankers 
og ligger og »ruller« paa BØlgerne. 

Inden længe naar vi paa Prajehold. søen er for 
svær til, at de to Skibe- kan gaa paa Siden af hinan
den, men Lods Jacobsen, som er Fører for Lodskutte
ren paa denne Tur, raaber tilbage over vor Petrole
umGmotorn Dunk.an, at m:an vil s;ætte en MntnrjollP 1 
Vandet og hente os. Den lille grØnne Jolle gynger 

faretruende op og ned, men Bedstemanden kender 
Turen, og selv om han af og til forsvinder for vort 
Øje i en Bølgedal, kommer han stadig nærmere. Snart 
ligger han paa Siden af K 13, og nu kommer det van
skeligste. Vi skal springe ned i Jollen, naar Søerne 
netop lige har lØftct Jollen op til K 13 og i passende 
Højde med vor Lønning; efter et Par nervepirrende 
Sekunder sidder vi velbeholdne i Jollen. Den danser 
bort fra K 13, der atter sætter Kursen mod Esbjerg, 
og vi raaber en Tak for Hjælpen. 

Jollen nærmer sig nu Lodskutteren, og lidt efter er 
vi om Bord, hvor vi modtages af Lods Jacobsen. 

- Vi har ventet i flere Timer her. »Hillevaag«, som 
jeg skal fØre ind til Esbjerg, er aabenbart forsinket, 
saa der er ikke andet at gøre end at vente videre. Der 
kommer iØvrigt en Damper »Hanne Clausen« inde fra 
Esbjerg med Lods om Bord. Ham skal vi have her
over, naar han kommer herud; saa er hans Lodsning 
forbi. 

Lodsen inviterer os ned i Varmen i den hyggelige 
Kahyt, men vi finder snart op igen. Lodskutteren lig
ger som omtalt for Anker, hvorfor den ruller paa en 
ejendommelig Maade, der giver en ikke mindre ejen
dommelig Fornemmelse i Maven og Smag i Munden. 
Jeg maa op i frisk Luft, og saa gaar det ligesom lidt 
bedre. For at hjælpe paa Helbredet

1 
sætter Lodsen 

Motoren i Gang og sejler frem og tilbage1 og søsygen 
fortager sig - og vi 
venter stadig paa Skib. 

Inden vi tog ud, havde 
jeg en Samtale med 
Lodsformand Petersen, 
der har været Lods i 
Esbjerg i 26 Aar. Lod
sen bakker paa sin Pibe, 
der aldrig forlader hans 
Mundvig, og beretter 
om Lodsernes Arbejde. 
Det bliver fortalt med 
ganske almindelige Ord, 
men bag det hele faar 
man tydeligt Forstaael
sen af, at det er et Ar-

En ægte Sømandstype, Lods
formand Knud H, Petersen, 
Esbjerg, med den karakteri
fitislrP- PihP-, som sjældent 

forlader hans Mundvig. 



Der maa hales godt til for at faa 
Lodskutteren tæt ind til Kajen, 
men Bedstemand Spangsberg har 

Kræfterne til det, 

Maskinist Poulsen holder et vaa
gent Øje med den kraftige Diesel

motor. 

bejde som kræver Mandfolk. I bælgmØrke Vinter
nætte'r med Storm og Is, naar selv de større Skibe 
bliver slynget op og ned paa Bølgerne, maa Lodserne 
være paa deres Post ude ved Barren uden for Esbjerg, 
Skibene kan 1kke gaa ind selv, naar de da lirke ken
der Farvandet som deres egen Bukselomme, og hvor
dan Vejret end er, udfØrer Lodserne deres farefulde 
Gerning. I den lille grønne Jolle bliver de sat over 
til de store Handels- eller Passagerskibe, som skal 
ind i Havnen, eller bliver hentet tilbage til Lodskut
teren efter endt Sejlads ud fra Havnen og Graadyb. 
Lodserne har et ansvarsfuldt Hverv, og hver Gang de 
gaar om Bord i et Skib, er det dem, der har Ansvaret 
for, at Skibet bliver lodset frem uden Tab af Menne
skeliv eller Ødelæggelse af Materiel. Og der er aldrig 
sket alvorlige Ulykker i Esbjerg. Vesterhavet er slemt 
til at vise Tænder, og Lodserne i Esbjerg - og for
øvrigt ogsaa andre Steder - er paa en udsat Post, 
men aldrig har de svigtet. 

- Somme Tider har vi maattet lede Skibene ind 
med Lodskutteren, da SØen var for hØj til, at vi kunde 
blive sat over i Jollen, men det sker nu ikke tit, for
tæller Lodsform.and Petersen. 

- Har De aldrig været ude for farefulde Situatio
ner? spørger vi. 

- Næh, siger Lodsformanden, det kan jeg ikke 
mindes. 

SelvfØlgelig har Lodserne været ude for slemme 
Situationer, men de bryder sig ikke om at tale om det. 
De tager det som en Selvfølge, at de engang imellem 
sætter deres Liv paa Spil for andre Menneskers Sik
kerhe<.I. 

Om Lodsvæsenet fortæller Lodsformand Petersen, 
at der har været Lodseri i og ved Esbjerg ogsaa fØr 
Havnen blev bygget midt i sidste Halvdel af forrige 
Aarhundrede. 

- Vi er paa en Maade en selvstændig Institution, 
fortsætter han, men vi indsender hver Maaned Regn
skabet til Lodsdirektoratet under Marineministeriet, 
som vi er underlagt. Vi træffer dog selv vore Dispo
sitioner og er ret uafhængige. 

- Hvordan bliver man Lods? 
- Man skal være Navigatør og kan saa ansøge. 

Hvis man bliver antaget, oplæres man i Faget af de 
ældre Lodser, og det er den bedste Maade at faa Ud
dannelsen paa. I de første to Aar af »Læretiden«, kan 
den unge Lods sige Nej til vanskelige Opgaver, hvis 
han mener, at han ikke kan magte dem, og han faar 
saa mindre Opgaver at øve sig paa. 

- Hvorledes er Fortjenesten? 
- Vi faar Penge efter Skibenes Størrelse, Dybde-

Kreaturdamperen »Hanne Clausen« har naaet Banen og kan 
herfra fortsætte Rejsen uden Lods. Lodskutterens grønne Mo
torjolle har netop hentet Lodsen og er paa Vej over til os jgen. 

Damperen giver lidt Læ for Bølgegangen. 
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gaaende m. m., og de BelØb, s<=!m vi fire L?dser her 
tjener ind, deles mellem os. HØJst demokratisk. 

Vi venter stadig om Bord paa Lodskutteren, men 
pludselig dukker »Hanne Clausen« op i Østlig Retning, 
inde fra Esbjerg. Det smukke, moderne Skib kommer 
nærmere og nærmere, og der bliver Travlhed om 
Bord paa Lodskutteren. Motorjollen bliver atter sat 
i Vandet og Matrosen sejler over mod »Hanne Clau
sen«. Pa~ Afstand kan vi se, hvorledes søerne snart 
bærer Jollen op mod Lønningen paa Motorskibet og 
snart Iaar LØmlingen til at lØfte sig hØjt over Jollen. 
En Lejder hænger ned langs Skibssiden, og en Mand 
klatrer ned og springer i Jollen i det rette Øjeblik. 
Det var Lodsen, som havde ført »Hanne Clausen« ud 
af Havnen, og med et Farvel, der bliver baaret af 
Vinden over imod os, fortsætter »Hanne Clausen« sin 
Færd og er snart forsvundet i Vinterdisen over Havet. 

Jollrn gaar atter tilbage til Lodskutteren, men sam
tidig faar vi Øje paa en stor sort Silhouet, der toner 
frem af Disen mod Vest. Det er »Hillevaag«, der en
delig nærmer sig. Lodsen fra »Hanne Clausen« bliver 
i Jollen, og sammen med Lods Jacobsen springer vi 
om Bord for at komme over til »Hillevaag«. Atter 
danser vi hen over BØlgerne, og vi entrer op paa 
»Hillevaag«s Dæk, først Lodserne, og bagefter Foto
grafen og jeg. Han belæsset med sine fotografiske 
Apparater og 'l'asker, jeg med min Blyant. 

Kaptajnen paa »Hillevaag« ser noget desorienteret 
ud over Invasionen. men alt bliver forklaret, og vi 
sætter Kursen mod Esbjerg, mens Lods Jacobsen staar 
paa Broen og af og til giver en kort Kommando til 
Rorgængeren. · 

Men alt gaar ikke helt efter Planen. Næsten lige 
saa pludseligt, som MØrket kommer i Troperne, læg~ 
ger Taagen, alle Søfarendes værste Fjende, sig. Den 
er hvid og mælkeagtig, og Skibets Fart maa sættes 
ned. Lodsen stirrer ud i Taagen, og med korte Mel
lemrum brydes Stilheden, som hidtil kun har været 
understreget af den sagte Dunken af Maskinerne i 
Skibets Bund, af ØresØndrrrivende Hyl fra »Hille
vaag«s DampflØjte. Den skal advare eventuelle Forbi
passerende Skibe, og en Kutter, der pludselig dukker 
op forude, glider ogsaa uden om os i god Behold. 

Der f'l' en mærkelig Stemning over det hele. Der 
lyder af og til fjerne ligesom vatindpakkede Hyl ude 
fra Taagen. Det hele virker uldent og ubehageligt, for 
nok er det lyst, men alligevel kan vi kun se Vand 
faa Meter uden om os. 

Pludselig lyder et Damphyl foran os. Vi sætter 
Farten endnu mere ned og venter spændt, og en Bug
serbaad med en stor Kulpram dukker op. Snart pas
serer den os og forsvinder i Taagen. Og saa aner vi 
Esbjergs yderste Moler. Flere og flere af Havnens 
Bygninger og Kraner dukker op i det hvide Slør, og 
Spændingen tager af. Vi staar langsomt ind i Trafik
havnen, og kort efter er vi fortØjet ved Kajen. Atter 
har Lodsen bragt et Skib velbeholdent i Havn. 

Nede fra Skibets Mandskabslukaf'er og Vaskerum 
lyder der mere livsglade end egentlig smukke Toner. 
Det er Mandskabet, som er ved at gøre klar til at 
gaa i Land. Efter Sliddet paa Søen er det ganske rart 
til Afveksling at komme paa »det tørre« igen! 



fils"'' OG KASERNE 

»2).en ?i,eJuie 2)ag,« 
»Folk og Værn«s Teatertourne rejser i den
ne Tid med et bemærkelsesværdigt frans1.: 
Skuespil, nDen fjerde Dag«, skrevet af 
Dramatikeren Armand Salacrou, der 
hermed introduceres i Dnnmar]i:. I alle de 
Garnisoner og Byer, hvor 1>Den fjerde Dag« 
har været forevist, har Stykket vakt megen 
Opmærksomlied - ikke mindst i Kraft a1 
sit Emne: Okkupationstiden, den franske 
Frihedslramp; men det er intet Ordinært 
Reportagestykke, ban.ret som det er af en 
stor Ide. »Den fjerde Dag« er en Opfor
dring til aktivt Forsvar for de menneske
lige Værdier, 
Hovedrollerne udføres af Poul Miiller (der 
iøvrigt ogsaa. J1ar iscenesat), Elsa Kourani, 
Gunnar Strømvad, Gerda Flagstad, Carl 
Ottosen, Gyrd Lyfqvist, Søren Pedersen, og 
paa vore Billeder fra Opførelsen a.f »Den 
fjerde Dag« ser man dem. som Stildtere, 
Kollaboratører, Borgerskab og Frllieds• 
kæmpere. 
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HÆRENS DEMOKR.ATISERING 
Vi bringer et sidste Ind

læg i vor Enq~ete om 
Hærens Demokratisering. 

Demokrati i abstrakt Belysning. 

I den københavnske Dagspresse 
kunde man medio Januar finde et 
Indlæg, der stærkt kritiserede den 
bestaarnde Orlovsordning for de 
bornholmske Styrker og krævede 
Ordningen revideret. Dette Indlæg 
kom som en Overraskelse for man
ge af Soldaterne i St. Almegaards
lejren, idet man nok her havde 
Ønsket SpØrgsmaalet rejst, men 
ikke paa den Maade som her var 
taget i Anvendelse. Man kunde 
have Ønsket at faa Spørgsmaalet 
rejst gennem Kompagniernes Tals
mænd, som jo er der til det sam
me. Nu fremkom der et Indlæg, 
som ovenikØbet var underskrevet 
»Bornholms Soldater«, et Udtryk 
som dækker over samtlige born
holmske Soldater, medens Sand
heden er, at det kun kan være en 
ringe Drl af dem der staar bag 
det. I dette Indlæg viser man den 
største Foragt for Hærens Demo
kratisering, men glemmer helt, at 
man selv ved den anvendte Frem
gangsmaade har rettet en Haan 
mod Demokratiet. Det fØrste Krav 
Demokratiet stiller til os er at 
prøve ad Forhandlingens Vej, og 
da de fremsatte Krav var beretti
gede, selv om de vedfØjede Kom
mentarer ikke var det, kunde man 
saa udmærket have bragt Sagen 
frem til Forhandling ad Tjeneste
vejen, i Stedet for at benytte Lej
ligheden til anonymt at fremsætte 
en Række taagede Udtalelser ret
tet mod St. Almegaardslejrens Be
falingsmænd. Naar man kræver 
Demokrati, maa man ogsaa selv 
vise demokratisk Sindelag. Slige 
Tilsnigelser gØr kun Samarbejdet 
mellem Befalingsmændene og de 
menige vanskeligere, og de mod
virker den Demokratisering, som 
Soldaterne selv kræver gennem-

ført, og som de paagældende, der 
staar bag ved Indlægget, ogsaa 
kræver gennemført i Indlægget. 

For at støtte de fremsatte Krav 
har man yderligere fremsat en Del 
urigtige Oplysninger om Marinens 
Orlovsforhold. Man skrev, at Ma
rine-Soldaterne (endnu engang 
dette forældede Udtryk der burde 
være udryddet forlængst. Det hed
der Orlogsgast nu om Dage!) havde 
fast Orlov hver tredie Uge. Dette 
er ikke rigtigt. Orlogsgasternc har 
de samme Rettigheder til at søge 
om Orlov som Soldaterne i St. 
Almegaardslejren, men ingen af 
dem har fast Orlov hver tredie 
Uge. Det er muligt, at Orlogsga
sternes Ansøgninger har større 
Chancer for at blive imødekom
met end Soldaternes, men det er 
sikkert fordi, der er færre Folk. 

Hvis man havde rettet Fore
spørgsel ad Tjenestevejen, og hvis 
dette ikke havde givet Resultat, 
ad Tjenestevejen sendt en Hen
vendelse til Forsvarsministeren, 
vilde man have undgaaet at mis
bruge den Frihed Demokratiet by
der os, og vel ovenikØbet have 
naaet en hurtigere Nyordning end 
det nu bliver Tilfældet. Lad os 
ikke se Gentagelser af denne Hand
lemaade, for det er mere end noget 
andet en saadan ansvarslØs Frem
gangsmetode, der modarbejder Sol
daternes sande Interesser og De
mokratiets endelige Gennemførel
se. 

Orlogsgasten. 

»Orlogsgasten«, der ikke har Øn
sket at faa sit Navn offentliggjort, 
har modtaget 10 Kr. for Indlægget. 

Redaktionen skal undlade at 
knytte Bemærkninger til dette 
sidste Indlæg; men vil næste Gang 
komme med en samlet Bearbej
delse af alle de til Bladet indgaae
de Artikler. 

Eksempel 
til Efterfølgelse 

Aarhusiansk Soldater
forening uddeler Legater til 

værnepligtige 

Den 21. Oktober 1947 fandt der 
paa Eksercerpladsen ved Lange
landsgades Artillerikaserne i Aar _ 
hus en i sin Art enestaaende Be
givenhed Sted, idet 2 Menige, 710 
MøUer fra 7. Artilleriafdeling og 
223 Harry Th. Hansen fra 9. Artil
leriafdeling, hver belønnedes med 
en Legatportion paa Kr. 25. Le
gatportionerne er indstiftet af 
» VaabenbrØdreforeningen for Aar
hus og Omegn« - Landets ældste 
Soldaterforening. 

Legaterne er ment som en Be
lØnning til saadanne værnepligtige 
af Hær og Flaade i Aarhus Gar
nison, som i Tjenestetiden, men 
udenfor befalet Tjeneste, har vist 
særlig paaskØnnelsesværdigt Ini
tiativ eller usædvanligt godt Kam
meratskab. 

N aar netop disse 2 nævnte blev 
fremdraget, skyldtes det deres 
Indsats i Fritiden, idet 710 Møller, 
der i det daglige Liv er Lærer, 
har organiseret og betjent Regi
mentets Mandskabsbibliotek, me
dens 223 Hansen, der i det civile 
Liv er Mekaniker, ogsaa under 
Værnepligtens Aftjening har bi
staaet paa Afdelingens Automobil
værksted og givet sine Kammera
ter værdifuld Haandsrækning med 
Eftersyn og Pasning af Afdelin
gens KØretØjer, langt ud over, 
hvad Tjenesten paalagde ham. 

Det er V.aabenbrØdreforeningens 
l\.Iening, at der aarlig skal uddeles 
4 Legatportioner, nemlig 3 til 
værnepligtige af Hæren og 1 Por
tion, der uddeles paa Flaadens 
Dag, den 2. April, til en Marine
soldat under jydsk Marinekom
mando, der har Station i Aarhus. 

Bryggeriet STJERNEN * A/sMONTANA 
Øl og .J,1ineral,ande Monttrffaarden . Monttrgadt 19 . TtlJ. 9246 (8 Ltdning1r) 
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Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 3 

Vandret: 
1. Er .Tægerspris

lejren. 
8. Sympatitilken-

degivelse. 
9. Betragtede. 

10. Pote. 
12. Flaadeenhed. 
15. Automobil-

mærke. 
17. Søgte. 
18. Udbrud. 
19. Land. 
20. Plademærke. 
21. Handelsudtryk. 
22. Dyr, 
24. Rust. 
25. Karakter. 
26. To ens. 
27. Hæld. 
28, Dækning • 
29. Kendeord. 
30. Rækker. 
32. Runer. 
33. Ret. 
34. Afsnit. 
37. Benægtelse. 
38. Møblerne. 
40. Legemsdel. 
42. Fjols. 

43. Bundt, 
45. Ham, der gør 

rent paa Stuen. 

Lodret: 
1. Stad. 
2. Slider. 
S. Affald. 
4. Overgivne. 
5. Kan Geværet 

være. 
6. Fare. 
7. Gud. 
8. Underafdelin

gen. 
11. En af Militærets 

Opgaver. 
13. Tam. 
14. Signalet. 
16. Brændstof. 
18. Formode, 
23. Røg. 
24. Far. 
31. Paalæg. 
35. Lyd. 
36. Som 19. vandret. 
38. Adstadig. 
39. Alene .. 
41. Tone. 
44. Kendeord. 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) 
med Nr., Navn og Adresse indsendes i 
Konvolut mrk. »Kryds og Tværs« til 
»Folk og Værn«, Vester Voldgade 117•.t, 
Kbh. V. inden den 15. Marts 1948, hvis 
De ønsker at deltage i Lodtrækningen 
om Kryds og Tværs-Tikronen. 

Alle Arter af 

Dersom De foretrækker selv at lave en 
Kryds og Tværs, modtager Redaktionen 
med Glæde Forslag, og enhver her i 
Bladet offentliggjort · Opgave belønries 
med 15 Kroner. 

Ovenstaaende Opgave er indsendt af 
Garder Nr. 298/47 I Bent Thorsing Niel
sen, Livgardens Kaserne. 

Løsning 

af 

Opgave 
Nr. 2 

Præmien 
paa 10 Kr. for rigtig Løsning af Opgave 
Nr. 2 tilfaldt efter Lodtrækning: 

Ord. 621//47 Jensen, Kornetskolen, 
Helsingør. 

Jeg 
ku' tænke mig 

at Hærens forskellige Afdelin
ger vilde aabne Porten lidt me
re for at give Befolkningen 
Indblik i, at der gØres en Ind
sats for at give Danmark et 
Forsvar. 
Samt at de forskellige Afdelin
ger foretog March og Køreture 
igennem de nærmeste Byer, og 
paa Byens aabne Pladser lod 
Befalingsmændene give Befolk
ningen en Oversigt over de for
skellige Vaabens Formaal og 
Anvendelse, (med selvfØlge!igt 
Hensyn til eventuelle Militær
hemmeligheder). Det skulde 

nok give Borgerne en større 
Interesse og Indsigt i, at det 
hele ikke bare er »·at lege Krig«. 

32/45, Børge As1dy, 
Edw. Griegsgade 62, Ø. 

T.ak for Indlægget! De 15 Kr. 
sendes med Posten. Red. 

f/11.eJtd.a.r;,,s~ilJ 
paa 

Skib og Kaserne 

Vi kom »ind« i Efteraaret 47, og 
nu er vort Kompagni smeltet sam
men gennem de fælles Oplevelser 
og Erindringer. Det er jo sikkert 
rigtigt, hvad der saa ofte siges, at 
vi fortrinsvis vil huske Soldater
tidens mere muntre Episoder, og 
i alt Fald er jeg overbevist om, 
at jeg sent vil glemme »53«. Han 
er en sindig Jyde, lidt tung i det, 
har sandt at sige ikke opfundet 
den dybe Tallerken; men han er i 
Besiddelse af en vis Snuhed og et 
eget,' troskyldigt Lune, som tit og 
ofte har mildnet Rekruttidens 
Trængsler for os. 

Forleden spurgte vores Delings
fØrer »53«, hvad han først gjorde, 
naar han skulde pudse Gevær. 
»Ser efter, om det er min egen 
Bøsse!« svarede »53«, og vores 
Jubel fik ham ikke til at for
trække en Mine. 

En anden Gang spillede han en 
af Kammeraterne et Puds. Denne 
sidste gik en Aften ude paa Gan
gen og morede sig ubetænksomt 
ved at »sparke Fodbold« med en 
andens fint nypudsede Støvle. 
»53« saa imidlertid sit Snit til at 
faa fat i en af »Fodboldspillerens« 
egne, ligeledes nypudsede Støvler,· 

MlllTÆREFFEKTER 
HUER - KNAPPER - LÆDERTØJ - ETC. 

I M PO R_T. A F A U TO M O B I L E R 

Salgsafdeling Værksteder 

Gothør:sgadu 14J Uplandsgade 72 

C: 11064 '511 fJAfJW 
GULDTRÆKKERIET KGS. NYTORV, KØBENHAVN 
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og i et ubevogtet Øjeblik byttede 
han dem om, saaledes at da Kam
meraten fortsatte »Fodboldspil
let«, var det med - sin ege:n Støv
le. Fem Minutter efter saa den alt 
andet end nypudset ud. Og der 
var nær blevet Slagsmaal ud af 
det; men »53« havde jo Latteren 
og saadan set ogsaa Retten paa 
sin Side, saa den gæve »Sports
mand<< skulde alligevel ikke have 
noget klinket! 346/47 II 

- Tak for Indlæget! De 10 Kr. 
er sendt med Posten. Red. 

6 Skridt freni og 5 til Siden 
Af. Journalist Bent Eilertsen. 

I et Hjørne staar en lille for
skræmt Potte. Den klemmer sig 
undseeligt helt ind i Krogen. Den 
staar saa forfærdelig iØjnefaldende 
netop der, og det stØder aabenbart 
dens nedarvede Blufærdighed. Den 
vil gerne skjule sig i MØrket un
der Sengen, men nu staar der alt
saa en Gang i det strenge Regle
ment, at den skal staa netop i det 
Hjørne. Saa maa den lille Potte 

resignere og nøjes med at hænge 
lidt mistrøstigt med Hanken. 

Gulvet har 352 Knaster, de nøg
ne gule Væge 307 Ridser prentet af 
tidligere Beboere. Der sidder 2 
Fluepletter paa 15 Lys Pæren i 
det meget hØi!oftede Rum, og Var
merøret har 10 Kalkklatter fra 
sidste Gang, der blev hvidtet Loft. 

Tapre Tretten 

Sengen klager sig jammerligt, 
hver Gang man ulejliger den. Det 
Brædt, der stpcker ud fra Væggen 
og skal tjene som Stol. er en For
længelse af en tilsvarende »Stol« 
inde hos Beboeren ved Siden af. 
De to Naboe::re kan, naar Tiden 
falder dem for lang - og det gør 
den konstant - sidde og vippe. 
Naar Naboen sætter sig paa sit 
Drædt, gaar Drædtet herinde et 
Par Centimeter i Vejret. 

~ 10 ·~ 
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Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Ko.ger 

Tlf. Rønne 264 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med 

1. Kl. Kød og Paalæg 
Tlf. Rønne 152 

Rejs med de store »66« Baade 
daglig Natforbinde!se København 
og Rønne. 

Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 

,~ 

-~\~ ~ = 
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Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

De bornholmske Arbejderes 
Bageri 

Rønne - Telefon 683 

BORNHOLMS 
ANDEL SVINESLAGTERI 

Midt i Værelset er der en Jern
ring hamret ned med store Spir. 

Bedre end at tælle Faar. -
En Mand gaar uophØrligt paa 

Kryds og Tværs i Værelset: 6 
Skridt frem, 5 til Siden. Det er 
den nærmeste Genvej til at blive 
komplet tosset, samtidig med, at 
det er den eneste- Udvej for ikke 
at blive det. Efter at Knaster, 
Ridser, Fluepletter og Kalkklatter 
er talt, efter at han har raslet et 
Par Hundrede Gange med Ringen 
i Gulvet og vippet et lignende An
tal Gange paa Brædtet ind til Na
boen, er der ikke stort flere Ud
veje til at faa Tiden til at gaa end 
at vandre paa Kryds og Tværs i 
Værelset: 6 Skridt frem, 5 til Si
den. 

Mejeriet Godthaah 
Rønne 

Smør, Mælk og Fløde 
Leverandør til off. Institutioner 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Tea.ter 

rl~~,{!1(/ 
Autoriseret Ford Forhandler 

Rønne - Nexø 
Telf. 803 . 804 . 21 
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C,;!-., "··-• SkØnt Beboeren ikke er det fjer-
neste sØvnig, længes han efter at 
V ærten skal afbryde Lyset - det 
kan nemlig kun ske ude fra i dette 
mærkelige Hus. Hall har fundet en 
Fagon at faa Tiden til at gaa med1 

naar Lyset slukkes. Det hjælper 
ikke at tælle Faar, næh, det er 
anderledes virkningsfuldt at kaste 
en Tændstik ud i MØrket og saa i 
Natskjorte og paa alle fire kravle 
rundt paa Gulvet og lede efter 
den. N aar han har gentaget det en 
halv Snes Gange, kan han omgaa
ende falde i søvn i den snakke
salig Seng. 

»Mysteriet« opklares. 

Naar det tilfØjes1 at der er Trem
mer for Vinduerne kan ingen være 
i Tvivl om, at Værelset er en 
Fængselscelle. Fængselscellen er 
en af de mange i Kastellets Arrest. 
Manden er Arrestant, og Arre
stanten det er mig. 

Det er ikke almindeligt, at man 
lader Arrestanter - nu altsaa Ex
Arrestant - komme til Orde i et 
Blad. Nogle vil endda maaske ryn
ke paa Næsen og synes at det stri-

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - Tlf. Hasle 92 

Poul Jensen 

Kolonia! - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar 
Tlf. Holbæk 5 og 593 

der mod god Tone, men lad dette 
c; tjene som Advarsel for andre Sol

dater samtidig med, at det kan 
være en Trøst for dem som i 
Fremtiden uværgerlig vil ryge ind 
for at »gnave Tremmer« - som 
det kaldes mellem os erfarne. For 
selvom man har forbrudt sig og 
kommer bag Laas og Slaa, er der 
ingen Grund til at fortvivle. Det 
er ganske vist ikke noget Pensio
nat, man indsættes i. Det er en 
Straf, som Meningen er. Men paa 
den anden Side er det ikke værre, 
end man kan holde det ud, og det 
faar en Ende - selvom de længste 
Timer utvivlsomt er dem, der hen
leves i Cellerne. 
!~,;_,., __ 

Fængselsstraffe for smaa Forseelser 
er nødvendig. 

Jeg »sad« i fire Dage som Vagt
arrestant - den mildeste Form 
for Fængselsstraf indenfor Militæ
ret - og da det ikke er vanæren
de, er mit forholdsvis uplettede 
Rygte stadig i nogenlunde god 
Behold. Til min Undskyldning 
tjener, at der ikke skal saa for
færdelig meget til fØr en Soldat 
kan faa nogle Dage i »Skyggen«. 
Dette skal ikke være nogen bitter 
Mands Beretning1 ej heller nogen 
Bebrejdelse mod Militæret. For
nuftig Eftertanke vil nemlig over
bevise En om, at Fængselsstraf
fen er nØdvendigt for Militæret -
ogsaa for de smaa Forseelser, man 
i det civile Liv ikke vilde være 
kommet »ind« for. Det vil være 
umuligt for Befalingsmændene at 
faa enkelte af de indkaldte til at 
overholde de Ordensregler der nu 
en Gang er gældende, hvis man 

Rigtige Varer til rigtige Priser 
- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

M. P. Petersen 
Slagterforretning 

Aakirkeby - Telf. 45 

-
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ikke som sidste Udvej1 naar Ad
varslerne ikke hjælper mere, har 
Fængselsstraffen. 

En Ret og to Vrang. 
Som Vagtarrestant har man vis

se Fordele: Man maa ryge 3 Ci
garetter eller 3 Piber, Tobak om 
Dagen, og man maa læse - saa
vidt Lyset tillader det. Bevæbnet 
med en 500 Sider tyk Bog blev jeg 
en Aften lukket ind i en Celle. 
Jeg fandt hurtigt ud af, at Værket 
var for tungt til at læse i de Om
givelser. I Stedet bad jeg Arrest
medhjælperen om et Blad. Jeg fik 
udleveret et der hedder »Flittige 
Hænder«. Fra Kl. 18 til Kl. 21 
læste jeg om en Ret og to Vrang, 

om Moster Julles Æblekage og om 
Garbo, der stadig sværger til Pi
palukerne, selvom de ikke læn
gere er paa Mode. Alligevel var 
det en Vederkvægelse at have an
det at give sig til end at studere 
Gulv, Vægge og Loft eller vandre 
hvileløst omkring paa Gulvet. 

Naar man bliver fri. 
Minutterne blev til Timer, Ti

merne til Dag, og en Dag aabnedes 
Porten saa for mig. Jeg var fri. 
Det var en underlig FØlelse at gaa 
hen ad Gaden. Gade!ysene fik En 
til at misse med Øjnene. Travle 
Storbymennesker hastede forbi for 

Fortsættes Side 31. 

E. Hald's Bageri 
anbefales 

Telefon Allinge 78 

H.H. 

Averter i 

FOLK OG VÆRN 
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"Folk og Værn" viser Film for Norges Konge 
To Folk og Værn-Folk præsenterede danske Film for 

hØjtstaaeri,de Nord mænd. 

TO af Filmtjenestens Folk, Produktionschef Jørgen 
Bagger og Instruktør Helge Robbert, har fornylig gæ_ 
stet det norske Undervisnings- og Velfærdskorps j 

Oslo bl. a. for at sætte sig ind i Filmforholdene der. 
Chefen for den norske Velfærdsinstitution, Oberst 

Brandstorp, tog hjertelig imod de danske Filmfolk, 
og hans Næstkommanderende, Major Erichsen, og 
Chefen for den norske Filmtjeneste, Bernhard Lar
sen, arrangerede et Par Forevisninger af de Folk og 
Værn Film, der var bragt med derop. Første Forevis
ning var for en Kreds af hØjtstaaende Militærperso
ner med Forsvarsministeren, Statsraad Hauge, i Spid
sen og ved en senere Lejlighed fik de to Danskere 
den Ære at vise Film for Hans Majestæt Kong 
Haakon. 

Ved den f Ørste Forevisning blev der bl. a. rullet et 
Par af de populære »Glimt fra Hær og Flaade«, som 
vakte almindelig Begejstring. Denne Form for Film 

er noget endnu ukendt indenfor den norske Hær og 
Flaadc, og man diskuterede Muligheden for at prøve 
en saadan Serie. 

Under den senere Forevisning for den norske Kon
ge, vistes Kongefilmen »Kongen er dØd - Kongen 
leve«. Kong Haakon er selv med i Filmen, og stærkt 
bevæget kommenterede Majestæten Filmen, der nØje 
fØlger hans Broder paa hans sidste lfærd til Roskilde 
Domkirke. » Vi arbejder paa Gr,ønland« blev ogsaa 
kØrt for Majestæten, der bagefter udtalte sin Aner
kendelse af de smukke Billeder. 

De to Filmfolk udtaler efter Hjemkomsten til Dan
mark, at den norske Filmtjeneste kun har produceret 
et Par Film, roen derimod indkøbt et meget stort 
Antal amerikanske og engelske Instruktionsfilm til 
Undervisning i Forlægningerne. 

Mens man herhjemme saaledes ligger langt over 
Norge i Produktionen af Militærfilm, raader det nor
ske Forsvar over langt flere Forevisningsapparater, 
har eget Laboratorium med Lager og Værksted, hvor 
Film- og Radioapparater repareres. 

Billedet er taget under tl'en første Forevisning af »Folk og Værnit-Film i Oslo. I bageste Række fra venstre ses: Kong Haakons 
Adjudant_, Orlogskaptajn Rygg, Chefen for Søforsvaret, Viceadmiral Horne, Chefen for Luftforsvaret, Generalløjtnant Øen, og 
Næstkommanderende i Forsvarsstaben, Admiral Danielsen, i næste Række: Chefen for Forsvarsstaben, Generalløjtnant 0. Bei'g, 
!i'orsvarsmlnlsteren, Statsraad :r. Chr. Hauge, og Statssekretær Bryhn. I første ilække: Ministerens Adjudant, Løjtnant Eugen, 
Produktionschefen for »Folk og Værn«s Filmtjeneste Jørgen Bagger, Chefen for Forsvarets Undervisnings- og Velfærdskorps, 

Oberst Brandstorp, og Instruktør Helge Robbert. 
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BIKSEMAD 

MEGET FORNUFTIGT 
Nyindkaldte 84 Hansen er ikke 

særlig klØgtig. Han kommer der
for altid meget Jet ud for SpØrgs• 
maal. F. Eks. som dette: 

- Kan 84 sige mig, hvor mange 
Dage, der er i et Aar? 

- Syv! 
- Vil De forklare Dem nær-

mere? 
- Ja, Søndag, Mandag, Tirsdag, 

Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag. 
Flere kender jeg ikke! 

(Lolland Falsters Social-Dem.). 

• 

- Hør! ska' De ikke hilse Man.cl? 
- Joh - men jeg t1·oede, vi var 

Uvenne1· eµer den Historie i Mor
ges, Hr. Oberst. 

(»Hjemmeværnet«) . 

• 
Oberstens Støvler. 

Skopudseren ved Rundetaarn -
ogsaa mange fra Provinsen kender 
ham - fejrer i disse Dage sit 25 
Aars Jubilæum, og i Dagens An
ledning har han regnet ud, at han 
har pudset over en Million Par 
Sko. 

- Spredt over hele Dagen, for
tæller han til Kristeligt Dagblad, 
kommer Svajerne og SortbØrs
agente1·ne - og saa de travle For-
1·etningsfolfo, der standser Bilen 
med et Ryk udenfor. De har -
aah saa travlt .•. Soldaten kommer 
jo ogsaa paa Besøg, mest ovre fra 
Garderkasernen. De ofrer hellere 
lidt af Dagpengene for at slippe 
for det kedelige Pudsearbe3de. Jeg 
kan huske en Oppasser, de1· altid 

kom lØbende med Oberstens StØv• 

. ti\l 

ler . . . * ~

1 søens Pessimisme. 

Det fortælles, at to Marinere 
under Krigen drev rundt sammen iJ.\::,qil!i!IF'" 
paa en Tømmerflaade. Pludselig 
en Dag, efter at de havde drevet 
i flere Døgn, springer den ene op 
og skriger: 

»Hurra, den er fin, en Mast i 
Sigte, en Mast i Sigte!« 

Den anden synes fuldstændig 
uberørt, og sorgfuldt bemærker 
han: 

»Ak, hvad nytter det. Vi ejer jo 
ikke et Sejl.« 

• 
Hvem var mon de to? 

En Flaadeofficer havde været 
saa letsindig at indgaa et Vædde
maal med en General. Man væd
dede om, hvem der var den stær
keste paa de vaade Varers Om
raade. 

Man startede i fin Form. Begge 

Af en Rekruts Dagbog 

Hvem er Deres nærmeste 
Fo1·esatte? 

- Hr. Premierløjtnant, jeg mel
der, at jeg er gift. 

kl.ueile de iØrste 20 Sjusser uden 
Blinken, og man gik af Nemheds
grunde over til Cognac'er. Det gik 
uden videre Snak. Man hØrte kun 
Flaadeofficerens regelmæssige Or
drer til Tjeneren: 

- Tjener, en Cognac til! 

Da der var gaaet en Stund, lØd 
der en kraftig Snorken, afbrudt af 
sømandens Stemme: 

- Tjener, en General til? 
(»Jy!landsposten«). 

-_,......-->:;;;,--,,:§;),, ~ 

::_,,. '(IA~, :.·•· •.~·· ·i )~) 
. -\~/ 

~~ \\'. ~.,J;{~ 
,. 

Soldatens Mareridt. 
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Virksomheden 

I den store Julemesse i Fo
rum i KØbenhavn i Dagene 
omkring 1. December forrige 

Aar lagde man Mærke til en Stand, arrangeret af 
~Folk og Værn« og propaganderende for Soldaterbe
søg i Hjemmene. >Luk Døren op for SoldaterbesØg i 
Hjemmene<t, var Standens Motto - gid HusmØdrene, 
hvis Stilling til denne Sag jo sikkert er afgørende, 
har taget sig disse Ord til Hjertet! Men da Køben
havns Husmoderforening stod som Julemessens Ar
rangør, er Mottoet næppe forblevet upaaagtet, spe
cielt da Husmoderforeningens Formand Fru Mary 
Atlung, gav sin Tilslutning til Sagen i Form af en 
Indlæg i den fremlagte Pjece. 

Det var Folk og Værns Tegneafdeling, der havde 
sat Standen op, og iØvvrigt var det ikke fØrste Gang, 
Tegneafdelingen udadtil, overfor Offentligheden, tog 
sig af Kampagnen for Soldaterbesøg i Hjemmene. -
Vi har tidligere haft en Udstilling med det samme 
Formaal i Aarhus, siger Tegneafdelingens Leder, Re
klamekonsulent Jørn Kimer, og vi fra Tegneafdelin
gen er specielt interesseret i at skabe Interesse for 
denne nærmere Tilknytning mellem Soldaterne og 
Garnisonsbyernes Hjem. Jeg tror, at det er en af de 
betydningsfuldeste af de Opgaver, Folk og Værn tro
ger op. Ved en Kongres i Dansk Reklameforening for_ 
nylig talte jeg med en Reklamemand fra Esbjerg, og 
han nævnede for mig, at han i Esbjerg By vilde starte 
en Kampagne for Kontakt mellem By og Værn. Det 
var morsomt og opmuntrende, fol'ekom det os, dette 
Tegn paa, at ogsaa Befolkningen er interesseret i 
Foretagendet. Og nu er man i Færd med at tilrette
lægge en Kampagne. Der lægges ud i Esbjerg, og si
den tages en Række jydske Byer »paa Stribe«. 

so 

- Men alt dette er vel trods alt kun en lille Del 
af Tegneafdelingens Opgaver? 

- Ja, vi har saa sandelig nok om Ørene! For Tiden 
arbejder vi stærkt med grafisk Undervisningsmate
riale til Fritidsundervisningen i bl. a. Samfunds
lære. . . grafisk Undervisningsmateriale, det vil sige 
Tavler af forskellig Art, >tegnet Statistik< o. s. v. Des
uden beskæftiger vi os med Udarbejdelsen af en Slags 
»Haandbog« for Fritidsudvalgene, i Samarbejde med 
Instruktør Rose: saaledes at Udvalgene der kan faa 
Tips og gode Raad, og i det hele taget staar Tegneaf
delingen naturligvis de Øvrige Afdelinger indenfor 
Folk og Værn bi med Raad og Daad, hvilket vil sige 
Plakater, Tekstforslag, Skitseudkast, Programmer, 
Annoncer m. ro. Folie og Værns Pjecevirksomhed læg
ger jo ogsaa i hØj Grad Beslag paa vores Arbejds
kraft, og i adskillige Tilfælde har vi ogsaa bistaaet 
lokale Garnisoner, hvor man var i Færd med at sætte 
Revyer op. Den Vejledning, som af Krigsministeriet 
udsendes til de unge Mænd inden Indkaldelsen, skal 
ogsaa fikses op og moderniseres - ja, alt i alt har vi 
nok at tage os til, ser De! Vi søger som sagt at skabe 
den næreste Kontakt med Folk og Værns øvrige Af
delinger, saaledes at Tegneafdelingen vil kunne ar
bejde direkte for Garnisonerne, saavel naar de't gæl
der rent oplysende som mere underholdende Virk
somhed. Vi har lært, at en Ide skal ikke paatvinges, 
men samarbejdes ... 

- Hvor gammel er Folk og Værns Tegneafdeling? 
- Det er omkring et Aar siden, at Tegneafdelingen 

reelt blev oprettet. Jeg startede i sin Tid indenfor 
Folk og Værn som værnepligtig Tegner, men Sving 
i Foretagendet kom der fØrst, da vi kunde oprette en 
særlig Afdeling ude paa Baadsmandsstrædes Kaserne, 

hvor vi nu har en udmær
ket Tegnestue. Og Ram
merne omkring Tegne
afdelingen er efterhaanden 
kommet helt i Orden, saa
ledes at vi paa en effektiv 
Maade skulde kunne ud
fylde vor Plads i Folk og 
Værns hele Arbejde. Det 
er da ogsaa saadan nu, at 
de Menige, der i deres 
civile Liv er Tegnere, kal
des herind for at gøre Tje
neste i Tegneafdelingen ... 

vJn. 

Reklamekonsulent Kimer drøf
ter sammen med en værneplig
tig Tegner, Ole 13:yskov, Skit
serne til en ny Folk og Værn
Plakat. 



f:Lit.ten '1w, Esso - lnatu:ien, 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

6 STu•idt fre1n og li til Siden 
Fortsat fra Side 27. AKTIESELSKABET 
at vride saa megen Tid ud af Dagen som mulig, men 
dernede sad stadig nogle og kæmpede for at faa Tiden 
til at gaa. Hvordan mon det gik den lille »Ingeniør« i 
Celle 5. Jeg mødte ham en Dag ude paa Gangen. »Ka' 
du faa Tiden til at gaa, Kammerat,« spurgte han. :,Du 
skal bare give dig til at lØbe rundt paa Gulvet, indtil 
det sejler for dig, saa begynder du at lØbe den anden 
Vej - og til sidst er du saa udmattet, at du ud
mærket kan sove paa Gulvet ved Varmerøret.« Han 
delte sin sidste Cigaret med mig, Jeg skriver det, selv
om det faktisk er et Brud paa Reglementet. Ingen 
forestiller sig, hvor dyrebar en Cigaret er under disse 
Omstændigheder. Den lille IngeniØr er som Kamme
rat stor, uanset hvad han saa sad for. 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 

I min Rekruttid sagde min Kaptajn engang i Tje
nesteforhold, at det ikke altid er de daarligste Solda
ter, der sættes i Fængsel. Det lØd en Smule paradok
salt i mine Øren, men efter at jeg har truffet den lille 
»Ingeniør«, tvivler jeg ikke paa, at det kan være rig
tigt. - Mig kan det saa samtidig være en Trøst. 

Min EfterfØlger i Celle 6 har en Smule mere at 
give sig til end jeg havde. Nu er der 311 Ridser paa 
Væggen - 4 mere, en for hver Dag. 

Bent Eilertsen, 

KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

B.K. 
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Mange Tusinde Vejrtelegrammer strømmer daglig 
pr. Fjernskriver ind til det uundværlige Institut 

Dette er den unge Dame paa Meteorologisk Institut, hvis 
Stemme er kendt over hele Landet. »Hvordan bliver Vejret 
i Morgen?« spørger vi, og det er hende, der hver Dag i Ra
dioen giver Svaret - selv om hendes Spaadom maaske ikke 

altid slaar fuldstændigt til ... 

SANGFORENINGEN »MorgenrØden«s Skovtur med 
Damer har ofte staaet og faldet med Vejret, og For
manden plejer gerne at lytte intenst til Vejrudsigten 
fra Meterologisk Institut i Radioen i Dagene fØr denne 
store aarlige Begivenhed. Meteorologerne har nogle 
Aar spaaet Regn, hvorfor Formanden har aflyst Ud
flugten, og Dagen oprandt derpaa med straalende Sol
skin. Andro Aar har det været omvendt, og atter nogle 
Aar - og det er de fleste - har Vejrudsigten vist sig 
at være rigtig. 

Udover denne ene Gang om Aaret lytter Formanden 
og vi almindelige Mennesker kun sjældent til Vejr
udsigten. Hvis vi gør det, er det blot for af Nysger
righed at faa konstateret Vejret, og vort Liv ændres 
ikke, hvad Vejrudsigten saa end spaar. Til syvende og 
sidst vil vi allesammen helst have vort eget Vejr, men 
den Side af Sagen varetager ~Meteorologisk« jo ikke. 

Kumbel udtrykker det saa kØnt i et Gruk: 

Planterne trænger til Væde, 
vi andre vil ha' det tørt -
saa hvad skulde Vejrguden gøre, 
hvis begge Parter blev spØrt? 

Der burde laves en ny Slags Vejr 
som passede begge godt -
som færdselsmæssigt var Solskin 
og landbrugsmæssigt var vaadt. 

Mens det at tilfredsstille vores Nysgerrighed er den 
mindste Del af Instituttets Mission, er til Gengæld de 
reelle Opgaver af allerstørste Betydning for Skibs
fart, Flyvning, ja, alle Erhverv, som Vejret kan have 
Indflydelse paa. 

»Folk og Værn«-Bladet har aflagt det berømte In
stitut, der blev oprettet i 1872, og som henhører 
under Marineministeriet, et Besøg. Vi blev venligt 
modtaget af Instituttets Leder, Direktør H. Peder
sen, og Chefen for Vejrtjenesten, Statsmeteorolog 
Lysgaard, viste os rundt i den gamle Bygning paa 
Toldbodvej. 

Mens vi gaar rundt, fortæller Hr. Lysgaard, at 25 
Mennesker er beskæftiget ved Meteorologisk Institut, 
og vi ser tydeligt under Rundgangen, at der er stor 
Pladsmangel. Lokalerne er trange og slidte. Der er 
Huller i Gulvene og Gardinerne, Model 1850, hænger 
i Laser. Pudset er faldet af Murene flere Steder, og 
hele Bygningen er forfalden og ganske utidssvarende. 

Da vi foreholder Hr. Lysgaard disse Iagttagelser, 
svarer denne, at Meteorologisk Institut trænger til en 
helt ny Bygning, men at det selvfølgelig er vanskeligt 

3 



at faa gennemført en saadan Opførelse, saa længe 
Bolig- og Materialesituationen er, som den er. 

Og hvorledes bliver nu Vejrudsigten til? Først kom
mer vi ind i Fjernskriverrummet. Her tikker fire 
store Fjernskrivere hØjlydt Døgnet rundt og modtager 
Telegrammer fra alle Egne af Europa og nærmeste 
Omegn. Telegrammerne afsendes alle i en bestemt 
Kode, bestaaende af Tal, og Grunden hertil er, at Te
legrammerne vilde blive alt for lange, saafremt der 
skulde bruges almindeligt Sprog. Hvert Døgn indløber 
der mange tusinde Telegrammer, som deciffreres, og 
nogle unge Damer, som har gennemgaaet lang Tids 
Træning, indtegner Meddelelserne om Vindretning, 
Temperatur, Fugtighedsgrad, Tryk ro. m. paa et Vejr
kort. Tegnene er mystiske for en almindelig Læg
mand, men af dem kan Fagmændene hurtigt se, hvad 
Vej Vinden blæser. Lavtryk og HØjtryk bliver indteg
net paa Kortene, som ogsaa forsynes med Isobarer, 
d. v. s. Linjer, der angiver, at der er samme Tryk langs 
Linjerne. Meget videnskabeligt, men let forstaaeligt, 
naar fØrst Meteorologen har forklaret Sammen
hængen. 

Der er hektisk tr,avlt paa Instituttet om Formid
dagen, for Vejrudsigten skal gØres klar. Alle Mel
dinger alle Vegne fra skal indtegnes paa Kortene, som 
en Kyndig derpaa ser paa, og han laver ud fra Kor
tenes Krusseduller sin Spaadom om, hvorledes Vejret 
vil bliv~ inden for de kommende 24 Timer. Paa vort 
SpØrgsmaal om, hvordan det kan være, at der engang 
imellem spaas forkert, svarer Hr. Lysgaard, at Insti
tutet jo skal spaa 24 Timer ud i Fremtiden, og at de 
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Hvilket Legetøj for hvert Barn: en stor rød Gummiballon, fyldt 
med Brint. Men det er ikke Legetøj. Den bærer den lille Radio
sender, som fortæller om Vejret højt op i Stratosfæren fra 

Vejrstationen paa Kastrup Lufthavn, 
Foran Ballonen ses Afdelingsmeteorolog Ansgar Jensen, 

vandrende Luftlag, som bestemmer Vejret, ikke altid 
følger de Baner, som man har ment, de vilde følge. 
Smaa Ændringer kan betyde et andet Vejr .. 

Der skiftes Vagt paa Institutet om Middagen, og, 
som Hr. Lysgaard udtrykker dei, den Meteorolog, der 
har haft Vagt om Formiddagen, »afleverer Vejret« 
til Afløseren, d. v. s. at han forklarer Afløserne, hvilke 
Resultater man har naaet, til Afløserne kom. 

I LØbet af et DØgn tegnes der fire store, fire mindre 
og fire smaa Vejrkort. Det er et stort Arbejde, men 
det skal gøres, for at Vejrudsigten og Meldingerne fra 
de forskellige Landstationer og Vejrstationer paa Van
det (Fyrskibe o. lign.) kan blive saa nøjagtige som 
muligt. 

- Og her er saa Danmarks ældste Studie, siger 
Hr. Lysgaard, idet han smækker en DØr op. Det er 
Studiet, hvorfra Vejrmeldingerne udsendes, - et gan
ske almindeligt trangt Værelse med en Vaskekumme 
i det ene Hjørne· og et P.ar Borde. Det eneste, der ad
skiller det fra ethvert andet Værelse, er den lille Mi
krofon, som er anbragt paa Bordet. Foran den sidder 
den unge Dame, hvis Stemme bringer de vigtige Med
delelser til Skibene paa Havet og Flyvemaskinerne i 
Luften. Vejrmeldingerne har reddet mange Menneske
liv i Aarenes LØb og har umaadelig Betydning. Intet 
Slag, hverken paa Land eller Vand eller i Luften, 
bliver udkæmpet, fØr Meteorologerne har sagt god 
for Vejret. Det v.ar næsten Meteorologerne, der be
stemtei hvornaar Invasionen i Frankrig i 1944 kunde 
finde Sted, og Meteorologerne bestemmer mange 
Skibes Ruter. De fleste Redere og Skibsførere retter 
sig altid efter Meteorologisk Instituts Meldinger, og 
hellere gaa en Omvej end sætte Besætningernes Liv 
og Skibenes Ladninger til. 

Hr. Lysgaard fortæller et morsomt lille Træk. I 
Begyndelsen af 1930'erne foregik der en international 
Kapsejlads i Nærheden af danske Farvande. En Eng
lænder laa med sit Fartøj for en flov Vind i Helgo
landsbugten og kunde ikke komme videre. Imidlertid 

Alle Arter af 

MILITÆREFFEKTER 
HUER - KNAPPER- LÆDERTØJ - ETC. 

GULDTRÆKKERIET KGS. NYTORV, KØBENHAVN 



!)en lille Radiosender, som k~n vejer 200 Gram, bliver anbragt 
1 dette Kølehus nogle Minutter før Ballonen bliver sendt til 
Vejrs. Grunden er, at Radiosenderen straks paa Farten fra 
Jorden skal have Luftens Temperatur, da Maalingerne ellers 

ikke bliver nøjagtige. 

opfattede han paa sit Radioapparat, da han kunde 
lidt Dansk, den danske Vejrberetning, som han ret
tede sig efter, og han kom ind som en flot Nr. 1. 

- Det er sjældent, vi faar Tak for vort Arbejde, 
siger Hr. Lysgaard, men denne Englænder sendte os 
et varmt Takkebrev og en stor Pakke Chokolade. Sligt 
virker opmuntrende. 

Hver Nat Kl. 3 og hver Eftermiddag KL 16 stiger 
der op fra et Hjørne af Kastrup Lufthavn en stor, 
hvid Gummiballon, som vilde kunne fryde ethvert 
Barnehjerte. Men Barnets Fryd vilde hurtigt blive til 
Taarer, hvis det fik at vide, at Ballonen stiger 15-20 
Kilometer op i Luften, hØjt op i Atmosfæren, hvor 
den paa Grund af Trykket sprænges og falder ned 
paa Jorden igen som en uformelig Klump Gummilaser. 

Til Ballonen er fastgjort en snild lille Radiosender 
med forskellige Sonder, der skydes ind efterhaanden 
som Ballonen stiger, og Radiosenderens Signaler -
ikke Beethoven eller Landbrugsforedrag, men en 
Række Hy 1 og Pift - opfanges paa Jorden af en spe
ciel Radiomodtager. Hele Apparatet er en af Meteoro
logisk Instituts mange Maader at skaffe sig Oplysnin
ger om Vind og Vejr, Tryk, Temperatur og Fugtighed 
i forskellige HØjder paa. Ballonerne sendes op uden 
for en Barak, hvor den aerologiske Afdeling af In
stitutet har til Huse, og som ledes af Afdelingsme
teorolog Ansgar Jensen. 

Denne fortæller os under vort Besøg, at Ballonen 
bliver fyldt med Luftarten Brint, som er lettere end 
Luften, og at den kan stige helt op til 20 Kilometer 
fra Jordens Overflade, d. v. s. helt op i Stratosfæren. 
Heroppe er Ballonen blevet betydeligt større. Luft
trykket bliver mindre og mindre, jo højere Ballonen 
kommer op, og den kan blive indtil 4 Meter i Dia
meter - en anselig Størrelse. 

Radiosenderen vejer ca. 200 Gram og er lavet efter 
et finsk System. De forskellige Sonder skydes ind 
efterhaanden af en lille Mølle, som drives af Vinden. 
Kun ca. 30 pCt. af de opsendte Sendere faar Institutet 
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tilbage. De fleste gaar tabt, men hvis man er saa hel
dig at støde paa Resterne af en sadan Sender, der er 
faldet ned paa Jorden igen efter sin Lufttur, kan man 
ved Aflevering til Meteorologisk Institut faa 10 Kr. 

Modtageren nede paa Jorden er forsynet med en 
Papirrulle, og en Meteorolog indtegner nogle Kurver 
med en Naal, der kan skydes frem og tilbage over 
Rullen. Ud af en Højttaler kommer Signalerne fra 
Senderen hØjt Oppe i Luften, og naar Signalerne lyder 
dybest, skal han trykke Naalen ned. Han fortsætter 
med dette Arbejde lige saa længe, som Signalerne 
kommer, og af Kurverne, der fremkommer paa Pa
piret, kan Meteorologerne uddrage, hvorledes Tempe
raturen, Trykket og Fugtighedsgraden er i de for
skellige Højder. Bal!onen stiger iØvrigt 275-300 Meter 
i Sekundet. 

Om Natten bliver der sat et særligt Pejleapparat 
paa Ballonen sammen med Senderen, hvorved Ballo
nens Position kan pejles med en kæmpemæssig Ram
meantenne, der minder om de store tyske Radaranten
ner, som bl. a. findes endnu ved Jyllands Vestkyst. 
Herved kan man udregne Vindstyrken i de forskellige 
Højder, noget, der ogsaa har stor Betydning for Vejr
udsigten. 

Det er et stort og meget videnskabeligt Arbejde, 
der udfØres af Meteorologerne, og kostbare Instru
menter staar til deres Raadighed, men intet kan være 
for kostbart, naar man tager i Betragtning, hvilken 
stor Betydning det har at vide i Forvejen, hvorledes 
Vejret vil blive. Meteorologernes Arbejde kan ikke 
overvttrrlPrPsi hvilkPt FlyvningPn:;, og RkihsfartPns 
Folk vist uden Tøven vil skrive under paa. 

Vtpl. Torkild Ravn. 
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kan i Aar fejre 25 Aars Jubilæum 

SKOLEN HVOR TEORI OG PRAKSIS ARBEJDER HAAND I HAAND 

INDTIL 1892 fik Artilleriets Officerer deres videre
gaaende Uddannelse i Skydning paa det saakaldte 
»Artilleriets Skydekursus«, der oprettedes hvert Ef
teraar og varede en Maaneds Tid. Men disse Kursus 
ophørte uden at der traadte noget andet i Stedet, og 
fØrst den 1. April 1923 blev en egentlig Artilleriskyde
skole oprettet. - Denne kan saaledes fejre 25 Aars 
Jubilæum 1. April i Aar. 

Allerede fem Aar fØr Skolens Oprettelse var Kravet 
om en Artilleriskydeskole blevet rejst af Kaptajn V. 
A. Wilkenschildt gennem en ArtikP.l i »Dansk Artil
leritidsskrift«; og 27 fremtrædende Artilliriofficerer 
gjorde sig ved Indlæg i Tidsskriftet ligeledes til Tals
mænd for Skolens Oprettelse. Skolen fik til Huse i 
Artillerivejens Kaserne i København med en Forsøgs_ 
virksomhed liggende paa Faste Batteri. Dens Opgaver 
er mange: at fremme Kendskabet til Skydningens 
Teori og til Artilleriets Anvendelse og Virkning samt 
at udøve en videnskabelig Virksomhed til Fremme af 
Artilleriets Skydning. Endvidere at fØlge den skyde
taktiske Udvikling samt at foretage Prøver og For
søg, der har til Formaal at lØse specielle skydetelmi
ske Problemer, og at give Betænkning herom. I 
SpØrgsrnaal vedrørende Nyanskaffelser af Materiel 
samt ved Udarbejdelsen af reglementariske Bestem
melser af praktisk og skydeteknisk og taktisk Art, 
skal Skolen desuden bistaa Generalinspektøren for 
Artilleriet og er ogsaa ved Anlæg og Indretning af 
Skydepladser for Artilleriet raadgivende. 

Undervisningen gives Skolens Elever paa en lang 
Række Kursus, der er af gennemgribende Betydning 
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for at opretholde Officerernes teoretiske og praktiske 
Skydefærdighed. Et Par Gange om Aaret er der Kur
sus for Elever i Artilleriets Løjtnantsskole. Det saa
kaldte »Almindeligt Kursus« er for Premierløjtnanter 
og Befalingsmænd af Officiantgruppen, og hvert an
det Aar er der udvidet Kursus for Kaptajner, Kap
tajnlØjtnanter og Premierløjtnanter. Et specielt »Sky
dekursus« har bl. a. til Hensigt at give et Overblik 
over Artilleriets Standpunkt, og heri deltager Oberst_ 
lØjtnanter og Kaptajner m. fl. samt Officerer fra an
dre v'aaben. For Tiden afholdes endvidere Aftenkur
sus for Officerer af Reserven samt hjemsendte LØjt
nanter og Kornetter. 

Radar og andre Ting. 

Et lige saa vigtigt Hverv som Undervisningen har 
Skolen i permanente Undersøgelser m.m.; og i Anled
ning .af det nyligt overstaaede Jubilæum har »Folk og 
Værn« haft Lejlighed til at se, hvad der foregaar i de 
forskellige Afdelinger. Fælles for dem alle er, at de 
mellem Aar og Dag gennemplØj er adskillige militære 
Fagbade og Bøger, for derigennem at fØlge Artilleriets 
Udvikling udenfor Landets Grænser. En Afdeling har 
f. Eks. som Speciale Studiet af Raketter og Krudt 
samt indreballistiske Problemer. 

En Afdeling, hvor det teoretiske og praktiske ar
bejder intimt sammen, er Afdelingen for Behandlin
gen af svagstrømtekniske SpØrgsmaal. Den videnska
belige Udvikling indenfor den moderne Krigsførelse 
har nødvendiggjort Oprettelsen af denne Afdeling, 



som hovedsagelig besæftiger sig med Grundelemen
terne i Radar og Mikrobølgeteknik. Afdelingen er for 
Tiden bl. a. i Gang med Udvikling af en Metode til 
konstant Maaling af Projektilets Hastighed i Banen 
og Projektilets Flyvetid, baseret paa Anvendelsen af 
Mikrobølger. Man har ligeledes taget SpØrgsmaalet om 
det eksakte Grundlag for LydmaaLinger op til Be
handling, idet det er Hensigten derved at naa frem 
til et Apparatur, der kan fremstilles paa danske Fa
brikker uden Anvendelse af den kostbare udenlandske 
Valuta. Endvidere gives der Undervisning i Anven
delse af Artille1·iradar. Skal Afdelingen lØse disse om
fangsrige Opgaver og være paa HØjde med Udviklin
gen, maa den formentlig udvides betydeligt. 

Balistisk Kontor. 

Ca. 600 firecifrede Tal indgaar i de Tabeller, som 
Hærens tekniske Korps skal have fra Artilleriskyde
skolen for at kunne fremstille en lille Del af en Luft
maalskorrektØr. Hvis en enkelt Mand skal sidde og 
11ilregne ilisse alenlange Talkolonner, vilde det tage 
det meste af hans Tid, men heldigvis har Afdelingen 
allieret sig med nogle af vor Tids mest moderne Reg
nemaskiner, saa Arbejdet derved lettes betydeligt. 
Kontoret, hvis væsentligste Opgave er at fremstille 
Skydetabeller til Artilleriet, blev i 1942 udskilt fra 
Forsøgsafdelingen paa Faste Batteri og har nu Loka
ler paa Artillerivejens Kaserne. 

Som et Eksempel paa en vigtig Side af Kontorets 
Arbejde kan anføres, at Mandskab herfra og fra For
søgsafdelingen rykker i Marken, hvis f. Eks. en ny 
Type Luftværnskanon skal indskydes. Deres Job er 
Fotografering ·af Skuddenes Baner, og hertil anvender 
man nogle Kæmpekameraer, der placeres i Landska
bet i Omegnen af Kanonen. Filmene studeres senere 
under Mikroskop, og paa den Maade finder man gen
nem et stort Beregningsarbejde frem til de helt rig
tige Skudbaner. Har man f. Eks. skudt een D.ag og 
affyret ca. 150 Skud, vil der bagefter være Arbejde 
for fire Mand 6-8 Uger! Til dette Arbejde anvendes 
værnepligtige med polyteknisk eller anden videnska
belig Uddannelse. 

En Luftværnskanon indskydes. 

Paa Faste Batteri ligger Forsøgsafdelingen, som nu 
ogsaa hØrer under Artilleriskydeskolen, men er bety
delig ældre. Den kan i Aar fejre sin 80 Aars Fødsels
dag. 

Det er et temmelig stort Apparat, der skal sættes 
i Sving, hver Gang et Skydeforsøg lØber af Stabelen, 
men da »Folk og Værn« forholdsvis tidligt paa Mor
genstunden arriverer til Skydestandpladsen ved Av
landshage paa Amagers Sydspids, er alt gjort klar. 
Det eneste, man har ladet ude af Betragtning til For
søgets Afholdelse, er Vejrguderne. Men de har aaben_ 
bart til Gengæld været Fors,Øget unaadigt stemt; for 
Løbet paa den store 10,5 cm Luftværnskanon peger 
truende mod et Maal, der er indhyllet i et klamt, graat 
Taagetæppe. Foreløbig lyder der derfor næppe noget 
større Knald, saa v1 benytter Lejligheden t1! at spørge 
om, hvad Forsøget i det hele taget drejer sig om. 

Skolens Chef, Oberst E. M. B. Prebensen, ved sit 
Arbejdsbord. 

Det drejer sig aabenbart om et Forsøg for søartiUe
riet, og det er Projektilets Hastighed og Trykket i 
Kanonens Kammer, der skal maales. I Virkeligheden 
saare simpelt altsammen! Faa Meter foran Kanonen 
staar med Mellemrum Jq store Trærammer, hvorigen
nem. Projektilet vil p3Ssere. Rammerne staar i For
bindelse med Maalervognens Kondensatorkronografer 
- et dansk Maaleinstrument af Verdensklasse, som 
registrerer den Tid, det tager Projektilet at tilbage
lægge Strækningen mellem de omtalte Rammer. Til 
at maale Trykket i Kammeret anvendes en saakaldt 
»Chrusher«, der indeholder en Kobbercylinder. »Chru-

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære i Statsbanernes Kino over hele Selen 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 
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Fra et Skydeforsøg paa Avlandshage. Kanonen rettes ind med 
en Mundingskikkert, der gør Sigtet nøjagtigt. 

sheren« anbringes i Kanonens Kammer, og naar Skud
det er faldet, tager man den ud og maaler, hvor meget 
Kobbercylinderen er trykket sammen. Under disse 
Forsøg maaler man som oftest ogsaa Kanonens Til
bageslag (Rekyl). 

Ved Skydepladsen paa Avlandshage ligger iØvrigt 
en hel lille Gaard, som ejes af Artilleriskydeskolen; 
men Amagerfælled har for Resten været brugt som 
Skydeplads i henved 300 Aar. I 1934 erhvervede man 
sig yderligere et udmærket Skydeterræn ved SejrØ
bugten, Vesterlyng, der anvendes ved særlige Forsøg. 
Endvidere skyder Artilleriet baade paa Kalsmærsk 
Hede og et Skydeterræn ve~ Jægerspris. 

Skolen er blevet for lille. 

For Artilleriet er Artilleriskydeskolen ganske uund
værlig, og dens store og dygtige Arbejde faar yder-
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ligere Glans, naar man ser, hvor beskedne Lokalefor
hold, der arbejdes under. Et længe næret Ønske er 
da ogsaa Udvidelse af vore Lokaler, fortæller Skolens 
Chef, Oberst E. M. S. Prebensen. Jeg vil ikke lægge 
Skjul paa, siger Obersten, at Pladsen er blevet alt for 
snæver for os. Øverst paa Ønskesedlen staar egen 
Øvelsesafdeling, hvor alt kan gennemprøves i Praksis. 
Selve Kasernen skulde jo gerne udvides. Vi har fak
tisk kun eet Lokale, der egner sig til Undervisning! 

Hvorvidt Oberst Prebensens Byggeplaner har Chan
ce for snarlig Virkeliggørelse, skal vi ikke spaa om 
- det store Byggeri indenfor Hæren er jo for Tiden 
i Støbeskeen - men kun bemærke, at det er vort 
Indtryk, at de Lokaleforhold, hvorunder Artillerisky
deskolen arbejder, næppe staar i noget rimeligt For
hold til den Indsats, Skolen yder, og den store Betyd~ 
ning, den sikkert fortsat vil have for Artilleriet. 

iØrg. 

Artilleriskydeskolen anvender et saakaldt »Skydespil« - et 
i;tort Land,,;;knb~panornma - til nt opøvf! F'rn1·rliehF!rl1m i Bat~ 
teriskydninger. »Skydningen« foregaar paa den Maade, at Ob~ 
servatøren staar paa en Forhøjning foran Panoramaet, retter 
Kikkerten ind og giver en Skudkommando. »Nedslagene« mar
keres, som Billedet viser, af en Mand, der puster Røg op paa 
Stedet, som Observatøren har udpeget. Set ovenfra ligner det 
meget et virkeligt Granatnedslag, naar der pustes Røg op i 
Landskabet. Panoramet er lavet efter engelsk Mønster af to 
værnepligtige, en Arkitekt og en Kunstmaler. De brugte det 

meste af deres Tjenestetid til Arbejdet. 



i Storpolitikken før og nu 

Efter det norske Tids
skrift »Militær Ori
entering«, der udgi
ves af»Forsvarets un
dervisnings- og veL 
færdskorps«, bringer 
vi denne Artikel, 
skrevet af Gunnar 
RØise. Det turde 
være unødvendigt ·at 
oversætte Artiklen, 
som rummer en Ræk
ke interessante Be
tragtninger over et 
ofte overset storpoli
tisk P1·oblem af me
gen Interesse. 

A.F GUNNAR RØISE 

OMKRING de store elvene i China, Hoangho- og 
Janktsekiang, oppsto det for henved 4000 år siden en 
sivilisasjon og et samfunn som bygde på jordbruk og 
utstrakt bruk av kunstig vanning. Landet var godt 
beskyttet mot ytre fiender. I nord og vest var det 
svære Ørkener og hØye fjellkjeder, og i Øst og sØr lå 
Stillehavet. Dette kulturområde var geografisk skarpt 
atskilt fra omverdenen, og her utviklet det seg en 
sivilisasjon som gjenom lange perioder fikk vokse i 
fred og som ble prcget av de stedegne forholrl i China. 
Gjennom århundrer fant det ikke sted noen påvirk
ning fra andre kulturer. De erobrerfolk som med mel
lomrom strømmet inn over China fra hØysletten i 
Nord- og Sentral-Asia ble absorbert av kineserne som 
var langt tallrikere, og erobrerfolk.ene antok snart 
kinesernes seder og skik.ker uten å tilføre det gamle 
kinesiske samfunn noo egentlig nytt. De fremmede 
erobrere ble i hØyden den herskende klasse gjennom 
noen tid, men det Økonomiske liv og de soSiale forhold 
i landet ble ikke påvirket av slike rent overflatiske 
politiske forandringer. 

På Romerrikets tid for omkring 2000 år siden ble 
det drevet en viss handel med China. Silke og kryd
derier fra China ble byttet mot elfenben og edle 
steiner på handelsplasscne i Sentral-Asia; men det 
var ingen direkte forbindelse mellom de to kulturom
råder. Araberne fant sjØveien til China allerede i' det 
7. årh undre, og de opprettholdt handelsforbindelse 
med kineserne i flere hundrede år. Under mongol
styret i China i det 13. århundre kom Marco Polo til 
landet, og han var i en årrekke en betrodd mann hos 
keiseren, Kublai khan. Hans forsØk på å opprette han
delsforbindelse med Vesten fØrte imidlertid ikke til 
noe resultat. 

Da portugiserne hadde funnet sjØveien til India, 
nådde de også snart frarn til Chinas kyster. De satte 
seg fØrst fast i Kanton, men ble snart fordrevet av 
kineserne. Spanjerne nådde China litt senere, men 
blev også avvist. Hollenderne kom til China i 1604; 
men de blev også snart fordrevet fordi de forsØkte å 
skaffe seg militære støttepunkter. Engelskmennene 
kom litt senere og opptrådte meget forsiktigere. De 
innskrenket seg til å drive fredelig handel, men ble 
likevel mØtt med mistcnksomhet, som andre utlen
dinger. I 1757 gjennomførte China statsmonopol på 
utenrikshandelen, og utlendingene kunne bare drive 
handel med et eget kontor i Kanton som repre-

Kinesiske Tropper i Nordkina. De er pakket godt ind! 

senterte den kinesiske 
stat. Det britiske ostindi
ske kompani fikk efter 
hvert et faktisk mono
pol på China-handelen 
gjennom sine handels
privilegier i Kanton. 
Men det var i begynnel
sen vanskeligt å få av-
sat.t varr:-r i China, og '-, ____ ,_ _____ __,, 
utlendingene måtte be-
tale de kinesiske varer med sølv. Men så begyndte 
Det ostindiske kompani å selge opium, og denne 
handelen fikk snart et slikt omfang at Chinas 
handelsbalanse ble passiv. Det kinesiske embetsverk 
ble korrumpert gjennom bruken av opium og Chinas 
finanser kom snart i vill uorden. Opiumshandelen ble 
ofte drevet som smuglervirksomhet og sjØrØveriet fikk 
en blomstring som aldri fØr, Utlendingenes hensyns
lØse handelsmetoder skapte en sterk fremmedfiendt
lig bevegelse, og uttryket »de fremmede djevler<< skri
ver seg fra denne tiden. 

I 1839 utstedte den kinesiske regjeringen forbud mot 
opiumshandelen og et stort engelsk lager av opium 
ble omhyggelig brent i Kanton. Samtidig oppmuntret 
den kinesiske regjering den fremmedfiendtlige beve
gelse blant befolkningen. England svarte med krig, og 
i den berømte »Opiumskrigen« led kineserne et for
smedelig nederlag. 

Fredsbetingelserne var meget harde. China måtte 
avstå Hang Kong og betale en svær krigsskadeserstat
ning. Fem av de viktigste havnebyer ble åpnet for fri 
handel med utlandet, og dermed var statsmono!)olet 
på utenrikshandelen brutt. I disse fem såkaldte trak-



tathavnene ble det opprettet store internasjonale by
delcr, hvor utlendingene fikk fullt selvstyre og ikke 
var underlagt kinesisk lov og rett. Denne såkalte eks
territorialrett ble ikke opphevet f,Ør i 1941. Da China 
ikke kunne betale erstatningssummen, overtok eng
elskmennene kontrollen over det kinesiske tollvesen 
og tok erstatningen av tollinntektene. 

De andre stormakter tiltvang seg etter hvert de 
samme rettigheter som engelskmennene hadde skaffet 
seg gjennom Opiumskrigcn, og China ble gjennom 
denne utvikling nærmest en halv-koloni. En oppr,Ørs
bevegelse i midten av forrige århundre som stilte seg 
som mål å modernisere China og å avskaffe den her
skende feudale samfunnsorden, ble slått ned med 
st,Øtte fra stormaktene. Utlendingene var interessert 
i et svakt og tilbakeliggende China og var klar over 
at en nasjonalistisk regjering ville true deres ,Økono
miske interesser. 

China måtte også avstå store landområder og gj,Øre 
andre innrømmelser til stormaktene. I 1884 annek
terte franskmennene de tidligere kinesiske lydland 
Annam og Tonking, og omtrent samtidig tok engelsk
mennene Burma. Russerne tok kystprovinsen nord for 
Amur i 1859 og anla havnebyen Vladivostok. Etter 
krigen med China i 1895 tok japanerne Formosa, og 
samtidig måtte China anerkjennc Koreas uavhengig
het. Litt senere fikk russerne rett til å bygge en jern
bane tvers gjennom Mandsjuria til Vladivostok med 
en sidearm til Dairen ved Gulehavet. Her , anla de 
flåtestasjonen og festningen Port Arthur. Frankrike 
fikk store gruvekonsesjoner i SØr-China, og Tyskland 
fikk liknende rettighcter i provinsen Shantung, hvor 
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byen Kiaochow ble utbygd til et f!åtes!Øttepunkt. Eng
land forpaktet Weihaiwei ved Gulehavet og fikk rett 
til å befeste dette område. Bare Amerika holdt seg 
utenfor kappl,Øpet om konsesjoner og forpaktnings
omrUder og hevdet isteden den såkalte »åpne d,Ørs 
politikk«, som gikk ut på at alle lands borgere skulle 
ha samme handelsrettigheter over hele China. 

Etter »Bokseropr,Øret« i 1901 så det en tid ut til 
at China skulle bli delt mellom stormaktene. Det som 
reddet China var at slormaklene ikke kunne bli enige 
om delingen av byttet. Bokseroppr,Øret sto under le
delse av det kinesiske borgerskap og hadde en bred 
tilslutning blant b,Øndene. Målet var å bryte feudal
herrenes og det korrupte byråkratis makt og å om
danne China til en moderne stat etter europeisk møn
ster. Denne bevegelse var samtidig fremmedfiendtlig 
idet utlendingene fik:k skylden for de stadig Økende 
skatter og avgifter, som vesentlig ble brukt til å 
betale erstatninger å renter på utenlandske lån. Frem
medhatet ,Økte også fordi de billige utenlandske indu
strivarer trengte inn på det kinesiske marked og ut
konkurrerte de kinesiske håndverksprodukter. Opp
r,Øret ble slått ned av en internasjonal hær, og China 
måtte forplik:te seg til å betale en erstatning på 1.2 
milliarder kroner - en fantastisk sum etter datidens 
forhold. 

Kampen om herredømmet i Mandshuria f,Ørte i 1904 
til krig mellom Japan og Russland. Krigen ble i sin 
helhet utkjempet på kinesisk område, og japanerne 

Gaadefulde Kina ... En Tigger er segnet om i en af Shanghais 
Sidegader, men Strømmen af forbipasserende ænser ham ikke! 



seiret. Russerne måtte avstå Port Arthur og området 
omkring til Japan, som også ovcrtok de øvrige rus 
siske Økonomiske interesser i SØr-Mandsjuria. Rus
serne beholdt imidlertid kontrollen over Nord-Mand
sjuria. Japanerne fikk også herredømmet i Korea, som 
i 1910 ble annektert og omdannet til en japansk 
provins. 

Revolusjonen i 1911. 

Under krigen mot stormaktene i 1901 forsØkte det 
kinesiske keiserhus å vinne borgerskapet for seg ved 
å love reformer til statens styre og stel!. Men da kri
gen var slutt, viste det seg at regjeringen hverken 
hadde vilje eller evne til å gjennomfØre reformer som 
ville bety noen virkelig modernisering av samfunnet. 
Regjeringen og hoffet i Peking fortsatte å være sen
trum for det feudale China, mens den revolusjonære 
bevegelse vokste seg stadig sterkere over hele landet. 
I 1905 måtte regjeringen love landet en forfatning 
etter europeisk mønster, og det skulle opprettes lokale 
parlamenter i de forskjellige provinser. Disse provins
parlamentene ble revolusJonens v1ktigste sentrer~ og 
i 1911 brØt det ut en oppstand som snart bredte seg 
over hele landet. Keiserhuset ble avsatt og republik
ken proklamert i Nanking. Sun Yat-sen, som var de 
revolusjonæres fØrer, ble valgt til republikkens før
ste president. Den tidligere keiserlige øverstkomman
derende, Yuan Shikai gikk over til republikanerne og 
ble snart lederen for den konservative flØyen av re
publikanerne. Han avløste Sun Yat-sen som president, 
og dermed stanset alle planlagte reformer. Republik
kens hovedstad ble flyttet tilbake til Peking og Yuan 
Shi-kai oppkastet seg allerede i 1913 til faktisk dik
tator. Sun Yat-sen og de ledende republikanere flyk
tet til utlandet. Den mislykte revolusjonen i 1911 
skaptc forutsetningene for de senere uavbrutte bor
gerkriger, som begynte for alvor da Yuan Shi-kai 
dØde i 1916. China ble da et hjelpelØst bytte for de 
forskjellige militære herskere som hadde tatt makten 
rundt om i provinsene. 

Den første verdenskrig. 

Da krigen begynte i 1914 mistet China den beskyt
telse som lå i den innbyrdes rivalisering mellom stor
maktene. De europeiske stormakter blev innviklet i 
en krig i Europa, og Japan fikk i en årrekke forholds
vis frie hender i Øst-Asia. Japanerne gik med i krigen 
mot Tyskland og erobret de tyske støttepunkter og 
Økonomiske interesser i provinsen Shantung. I 1915 
satte de fram 21 krav til China, som den kinesiske 
regjering måtte gå med på da hverken Amerika eller 
de andre stormakter hadde anledning til å gripe inn. 
Disse kravene betydde i virkeligheten at China ble 
stilt under et Økonomisk og politisk formynderskap 
av Japan. Japanerne var midlertid klar over at deres 
herredømme i China bare kunne bevares hvis de sto 
så sterkt ved fredsslutningen at de andre stormak
tene ikke våget å gripe inn. I 1916 sluttet derfor et 
hemmelig forsvarsforbund med det tsaristiske Russ
land, som i mellomtiden hadde salt seg !asL i YLre 
Mongolia. Japanerne forsØkte også å hindre at China 

gikk med i krigen på de alliertes side, fordi det ikke 
ville ha China som likebcrcttigct dcltaker ved freds~ 
forhandlingene. Dette lyktes ikke, og China erklærtc 
Tyskland krig etter oppfordring fra Amerika. 

Da den russiske revolusjon brØt ut i mars 1917 gikk 
Russland tapt som Japans forbundsfelle i spillet om 
China. Bolsjevikene erklærte forsvarsavtakn med Ja
pan for ugyldig og offentliggjorde teksten på den. 
Like etter sØkte japanerne kontakt med tyskerne, 
åpenbart for å sikre seg de russiske rettigheter i 
Mandsjuria og Mongolia. Men Tyskland brØt sammen 
fØr noen avtale ble undertegnet. Under de senere in
tervensjonskrigcr mot Sovjet-Samveldet rykket store 
japanske styrker inn i Øst-Sibir, og planen gikk ut 
på å erobre de russiske områder helt fram til Baikal
sjØen. ForsØket på å skape en selvstendig stat i Øst
Sibir fØrte imidlertid ikke fram, og i 1922 måtte de 
japanske tropper trekke seg tilbake. 

Under fredsforhandlingcne i Versailles viste det seg 
snart at Japan sto isolert, og at det ikke ville være 
mulig å bevare alle de erobringer som var gjort i 
China under krigen. På Washington-konferansen i 
1922 måtte japanerne gi slipp på de fleste rettig
heter de hadde skaffet seg i China, bortsett fra SØr
Mandsjuria. 

De avtaler som ble inngått i Washington skapte en 
ny maktbalansc i Det fjerne Østen. Tyskland var nå 
satt helt utenfor og Sovjet-Samveldet ble overhodet 
ikke tatt med på råd. I de fØlgende årene fikk de 
andre stormakter nok med å forsvare sine særrettig
heter i China, hvor det like etter krigen vokstc fram 
en bred nasjonal folkebevægelse som skapte en helt 
nu situasjon. 

Den kinesiske revolusjon. 

Chinas nasjonalrevolusjonære folkeparti, Kuomin
tang, ble dannet like etter keiserdØmmets fall i 1912. 
Partiet var meget uensartet sammensatt, hadde ikke 
noe fast program og derfor heller ingen virkelig hand
lekraft. Følgen var at partiet uten kamp lot Yuan 
Shi-kai ta makten. VenstreflØyen i partiet med Sun 
Yuat-sen i spissen forsØkte etter nederlaget å reise 
en opprØrsbevegelse, men opprØret ble slått ned, og 
lederne måtte flykte til utlandet. 

Like etter den fØrste verdenskrig rdste den revolu
sjonære bevegelse igjen hadet. I 1920 dannet Kuomin
tang en nasjonalrevolusjonær regjering i Kanton med 
Sun Yat-sen som sjef. Omtrent samtidig ble Chinas 
kommunistiske parti dannet. Sun Yat-sen sluttet for
bund med' kommunisterne og innkalte samtidig po
litiske og militære rådgivere fra Sovjet-Samveldet. 
Kantonregjeringens mål var å frigjØre China fra stor
maktenes formynderskap, og den stilte også opp et 
radikal program for reformer og modernisering av 
landet, deriblant en meget vidtgående jordreform som 
skulle gjØre slutt på feudalherrenes makt og skape en 
selvstendig og sclveiende bondestand. For å nå disse 
mål måtte' det føres en krig både på den indre og den 
ytre front. Sentralregjeringen i Peking måtte styrtes 
og de mange lokale krigsherrer som behersket de en
k.dLe Provin~e1 meJ. ~ine private armeer måtte slås. 

Fortsættes i næste Nr. 

11 



-!- Efter et BesØg ved Den 
ukendte Soldats Grav un
der Triumfbuen i Paris 
marcherer en Afdeling nor
ske Faldskærmsjægere, som 
fornylig opholdt sig i den 
franske Hovedstad, atter 
bort. De norske Soldater 
havde i Paris overværet 
Premieren paa den franske 
Film »Slaget om det tunge 
Vand«, i hvilket »Slag« dis
se Soldater havde spillet en 
betydelig Rolle, idet de var 
med til midt under 'Besæt
telsen at Ødelægge Tungt
vandsanlæggene i Norge. 

Tyskerne brugte som be
kendt det »tunge Vand« til 
deres Atombombe-Eksperi
menter. 

,t,. En australsk Forsknings
ekspedition i Sydpolar-Om
raadet hejser det austral
ske Flag paa Heard Island, 
der ligger 3200 miles Syd
vest for Melbourne. Heard 
Island er nu en videnska
belig Base. Øen er iØvrigt 
kun 25 miles lang og 9 
miles bred og »befolket« af 
Sæler og Pingviner. 

-+ KaropeneiNordgrækenland 
vedvarer. Efter et Slag 
mellem Regeringstropper 
og Partisaner fører de sej
rende Rcgcringotroppcr 150 
Fanger bort. 



Palæstina 

Men selv de vold
somste Uroligheder i 
Jerusalem, tre Reli
gioners hellige By, 
kan ikke forhindre 
det religiØse Livs Ud
foldelse. Her eskor
teres en rcligiØs Pro_ 

cession igennem 
Byens Gader af ara
biske Riffelskytter. 

Det palæstinesiske Problem er 

aabenbart uløseligt. Mord og 

Sabotage hører vedvarende til 
Dagens Orden, og det er efter 

alt at dØmme tvivlsomt, om 
Delingsplanenoverhovedetkan 

gennemføres efter de oprinde

lige Linier. Vi bringer her et 

Par Billeder fra et af Atten
taterne - sandsynligvis for

øvet af Araberne. En Bombe 
eksploderede i det iØdiske 
Forretningskvarter i Jerusa
lem. Resultat: 52 dræbte Jø
der og 97 saarede. Paa Bille

c'lPrnf' Pr Opryilnings- og Und

sætningsarbejdet efter Eks

:i;:ilosionen i Gang i Ben Yehuda 
Street. 



Ba1nborg i Dag 
1nen om 

40 Aar er .Byen 

genopbygget 

AF PER AMBY 

Hambo1·g, i Fcb1·ua1·. 

NORDEKSPRESSEN suser hen over Nordvesttysk
lands ensformige Lavland paa Vej mod Hamborg. En 
af Tysklands mange Ruinbyer, Bremen, ligger alle
rede bagude, og i LØbet af et Par Timer ruller Toget 
ind paa Hovedbancgaarden i den gamle Hansestad. 
For den der er vant til at se Ruiner og Elendighed, 
virker Hamborg egentlig ikke særlig overraskende. 
Hovedbanegaardens nøgne Skeletdele rager trodsigt 
op mod den graa Februar Himmel, og Støvregnen læg_ 
ger sig paa Cementgulvet som et Tæppe, der snart 
bliver til en uappetitlig æltet Masse Snavs, som Sko
ene synker ned i. Saaledes er det første Indtryk af 
Hamborg en regnfuld Februar Morgen. 

Paa Perronerne staar Hundreder af Mennesker og 
venter paa de tyske Tog. De skutter sig mod Vinden, 
der suser lukt gennem de nøgne Banegaardshaller. 
Mange er daarligt klædte, og paa Ryggen bærer de 
næsten alle en Rygsæk med deres personlige Ejen
dele, unge og gamle, Kvinder og Børn. Det er paa en 
Maade en moderne Folkevandring. Mange er Flygt
ninge eller hjemsendte Soldater, der søger et Sted at 
bo. De finder det paa Banegaardens Restaurant, maa
sk,e i en Bunker, i en ubenyttet Kælder, eller blot et 
Sted i en Opgang. 

»Den eneste Chance«. 

Udenfor Banegaarden faldt jeg i Snak med en gam
mel Kone. Hun sad paa et af Trinene med Rygsækken 
ved Siden af sig og Armene støttet under Hovedet 
som i fortvivlet Selvopgivelse. Hun fortalte, at hun 
var flygtet fra den russiske Zone, og paa et SpØrgs
maal om hvad der var blevet af hendes Familie, sva
rede hu~: »Min Mand er i Krigsfangenskab. Jeg har 
ikke hØrt fra ham i 5 Aar. Mine Børn er dræbt. Mit 
Hjem er udbombet. Jeg er alene tilbage, og sØger at 
finde et Sted, hvor jeg kan være. Ingen kan eller vil 
hjælpe mig. Jc-g har ingen Penge og Arbejde. Nu maa 
jeg forsøge Sort-Børsen her i Hamborg. Jeg har lidt 
at sælge - og det er min eneste Chance.« 

Det er blot en af de mange Tragedier, der af Skæb-
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ncn er skyllet op i Hamborg. Der er Tusinder af dem, 
og ingen kan hjælpe. Man har det Indtryk af Tysk
land i Dag, at der kun gælder een Lov: den stærke
res·. Resten maa gaa til Grunde eller dØ. I Virkelig
heden en moderne Bekræftelse paa Darwinismens 
Teori, men en grel Modsætning til den Til værelse, der 
leves af Millioner af Tyskere i Dag, er de Forhold, 
hvorunder f. Eks. Englænderne lever. Det er ikke 
fordi det er forargeligt i nogen Henseende - det er 
nemlig saa nær engelske Forhold som muligt - men 
det springer stærkt i Øjnene. 

Hotel » Vier J ahreszeiten«. 

Gaar man fra Hovedbanegaarden ned ad Glocken
wieser-Wall videre over Lombaras Briicke til Neuer 
J ungfernsti~g - saa er man ved Hotel » Vier J ahres
zeiten«. Det tidligere tyske Hotel er nu britisk Offi
cersklub og kaldes ogsaa ved sit engelske Navn »Four 
Seasons«. Det er en stor 6-Etages Bygning, der set 
ude fra er ren og velholdt med en pragtfuld Udsigt 
over Binnen-Alster mod Ballindamm og videre frem 
mod »An der Alstcr«. 

Betjeningen er helt igennem tysk. Der ydes paa 
dette Hotel en Service, der slaar alt, hvad man op
lever hjemme. Drikkepenge er et ukendt Begreb, ja 

Hotel Hammersø 
Sandvig, Bornholm 

Smukt beliggende paa Danmarks eneste 
Klippeø. Udsigt over Hammerens \·ældige 
Klipper. 
Stor, hyggelig Have. 4 Min. til Sandvig 
Badestrand. 
Hotellet nyistandsat og nymonteret. 
Rindende Vand og Centralvarme. 

M. Kjær. 

Tlf. 8umhlg 0-l 



Hotel »Vier Jahreszeiten«, der nu er britisk Officersklub og i 
mange Henseender et helt Eldorado. 

ganske simpelt forbudt. Der hviler en international 
Atmosfære over Hotellet, som er vanskelig at finde 
andre Steder, idet Officerer, ofte med Familie, fra 
praktisk talt alle Nationer, bor her, enten paa Gen
nemrejse eller fast. Der er fØrst og fremmest Eng
lændere og Amerikanere, Russere, der dog som Regel 
ikke bor paa Hotellet, men kun af og til spiser der, 
Der er Nordmænd og Danskere, svenske Røde Kors 
Folk, Franskmænd, Belgiere, Hollændere, o. s. v. -
men naturligvis ingen Tyskere. 

Hvad det koster. 

Et Enkeltværelse med Bad koster 9 Shilling og 6 
pr. Nat. Der er rindende koldt og varmt Vand paa 
Værelserne samt Telefon. Ønsker man sit TØj presset, 
koster det en Shilling ekstra - og saa leveres det en 
Time senere. Maden er naturligvis engelsk, men alde
les vidunde11ig, og tle1, fintles alle tle originale Vine og 
Drinks, som vi kun ser Etiketten af hjemme i Dan
mark. Et Glas ægte Sherry koster 1 Shilling og 6, en 
Flaske Champagne 17 Shilling, en Flaske ægte fransk 
Rødvin 12 Shilling, og det engelske EksportØl, »Guin
ness<< koster 1 Shilling. 

I Forhallen findes et lille Udsalg af forskellige Va
rer som Parfumer, Ure, Fyldepenne, Toiletsager, Hals
tørklæder o. s. v. som faas for rimelige Priser. Her 
staar dejlige dybe Lænestole, som trætte Gæster kan 
hvile i, inden Bar'en aabner Klokken 12, saa de lige 
kan naa at faa en Drink inden Lunch Kl. 12.30. 

Om Aftenen spiller et 7-Mands tysk Orkester efter 
Diner'en til Dans, og i Bar'en nede i Kælderen mø
des de udenlandske Korrespondenter med Repræsen
tanter for de fremmede Legationer og Konsulater samt 
Embedsmænd fra den britiske Militærregering og 
drØfter Politik over en Drink. Her samles nogle af de 
Traade, der knytter Baandene omkring Tyskland. 

Den gamle danske Del af Hamborg. 

Bevæger man sig imidlertid blot nogle Skridt forbi 
Hotellet, hen ad Neuer Jungferstieg til Gånsemarkt, 
er Billedet et ganske andet. Her bor nemlig Ham
borgs fattige Befolkning. Her er en af Byens mange 

FABRIKATION-IMPORT-SALG 
REPARATION - AUTOMOBILER 

RESERVEDELE 

VILH. NELLEMANN t 
KØBlNHAYN ømm 

Sort-Børser, og her bor Sort-Børs Grosserere Side om 
Side med Forbrydere og Prostituerede - hele en Stor
bys Bundskrab. Fortsætter man ud ad Hamborgs gamle 
Forlystelseskvarter ved Rceperbo.hn og St. Pauli, er 
Billedet det samme. Det meste af Kvartererne ligger i 
Ruiner, og de mange Mennesker, der færdes ad Ga
derne, synes kun at have Tanke for Sort-BØrs Handel. 
Man bliver ofte standset af Personer, der vil af med 
Fotografiapparater, Kik.kerter og lign., og altid den 
samme Indledning: »Kammerad, sieh mal hier,« saa 
ved man, hvad det drejer sig om. 

For Enden af Reeperbahn og Grosse Berg Strasse 
ligger Altona Stationen. Hele Kvarteret her omkring 
har en vis Tilknytning til Danmark, idet denne Del 
af Byen indtil 1863 som bekendt var dansk. Her fin
des endnu to GrænsepEele, der den Gang afstak Græn
sen mellem Danmark og Tyskland, og den sidste Sta
tion inden Altona hedder den Dag i Dag »Danen
Weg. 

I 1713 blev Byens Arkitektur Ødelagt af Svenskerne, 
men paa den danske Konges Opfordring sendte Grev 
Reventlow Arkitekt Stallknecht ned for at virke ved 
Genopbygningen. Hans mest kendte Arbejde var det 
gamle Raadhus, der blev paabegyndt i 1716. Nu ligger 
det fuldstændigt i Ruiner. Stallknecht begyndte end
videre Opførelsen af de europæisk berømte Palmaille
Huse, der dog fØrst blev færdigopfØrte i 1790 af Chr. 
F. Hansen, hvis mest berømte Værk, »Das Baursche 
Palais« (senere Essberger), endnu er bevaret. 

Autoriseret @➔i Forhandler 

AUTOMOBILER 

Salg 

Pi11rmr11,:j yi 

og Service 
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Hamborgs Profil er delvis bevaret. 

En Udlænding, der kommer til Hamborg, overser 
ofte Havnens Ødelæggelser og Ruinhobene i Hammer
brook, Barmbek, Hamm og Borgerfeldc-, der blev fuld
stændig lagt i Aske efter en voldsom Ildstorm. Hans 
Vej gaar sjældent gennem disse Ørkenlignende Kvar
terer. Hvad skulde han ogsaa søge der - men netop 
her leves Livet i det skjulte, i Kældre og under 
katakombelignende Hvælvinger. Netop her i disse tid
ligere livsglade Kvarterer rager de røgsværtede Rui
ner, gabende tomme Vinduesrammer og udbrændte 
Kirketaarne op mod Himlen, og giver et slaaende 
Billede paa den totale Krigs Gru og Frygtelighed. 

Men naturligvis er ikke hele Hamborg en Ruinhob. 
Man regner med, at 50 Procent af Husene i Byen er 
totalt Ødelagte, medens Resten er mcTe eller mindre 
beskadiget. Hertil kommer~ at Hamborgs Indbyggertal 
kun er faldet fra 1,7 Millioner fØr Krigen til ca. 1,5 
Millioner efter, hvilket giver et levende Indtryk af 
den BolignØd, der hersker i Byen. Endvidere er der 
det bemærkelsesværdige ved Hamborg, at til Trods 
for de mange Bombardementer synes Byens Profil 
ikke at have taget synderlig Skade rent overfladisk 
set. Ganske vist er mango a.f de karakterisli::ike Sil
huetter alvorligt beskadiget, men dog intet i Sam
menligning med Byer som K0ln, Frankfurt, Dlissel
dorf, Hannover og Kasse!. Fra ansvarlig Side regner 
man da ogsaa med at kunne gengive Byen dens gamle 
Skikkelse, selv om det med det nuværende Tempo vil 
tage mellem 40 og 50 Aar. 

Flere Kalorier - større Arbejdstempo. 

Her kommer man saa ind paa SpØrgsmaalet om 
Genopbygningen. Det er i Virkeligheden meget faa 
Tegn man ser paa Genopbygning. Snarere er man 
stadig i Færd med at rydde op i Ruinhobene - og 
det vil tage flere Aar fØr dette- Arbejde er tilende
bragt. Materialemanglen er overordentlig stor, og der 
bevilges kun Materialer til de aller nødvendigste Ar
bejder. Arbejdstempoet er overordentlig langt nede 
som FØige af den utilstrækkelige FØde, der gives, En 
tysk Embedsmand erklærede i denne Forbindelse, at 
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Raadhuset i Hamborg. 

hvis det nuværende daglige Kalorieindhold paa 1500 
Kalorier blev hævet til 2500, vilde Arbejdstempoet 
stige med 40 Procent. De 1500 Kalorier er for lavt for 
en Kropsarbejder, men imidlertid er det en Kends
gerning, fortsatte han, at % af Hamborgs Befolkning 
faar Ekstrarationer. Til Trods herfor er Manglen paa 
Arbejdskraft og Tempoet dog stadig en alvorlig Hin
dring for Genopbygningen og Produktionen. 

Sort-B_Ørsen sluger ogsaa megen Arbejdskraft - og 
Tid, fortsatte den tyske Embedsmand, der erklærede, 
at det er ganske umuligt at komme Sort-Børsen til 
Livs. Forholdet er det, forklarede han at den jævne 
BP.fo]kning i Dag har en U gelØn paa mellem 35 og 
50 Mark. Dette er ganske utilstrækkeligt, særlig hvis 
Vedkommende har Familie. Man tvinges derfor paa 
den sorte BØrs enten for at skaffe sig Penge ved at 
sælgo Varer, eller for at kØbe Varer, man ikke kan 
faa ad anden Vej. Men hvorledes skal han saa skaffe 
sig Varer til Salg paa den sorte B_Ørs? Den tyske Em
bedsmand fremhævede, at der stjæles fantastisk me
get fra Hamborgs forskellige Virksomheder. Tyvene 
skaffer sig falske Papirer, trænger ind paa Fabrikker 
og lign. og fjerner de Ting, der kan sælges paa B_Ør
sen. Dette bevirker atter, at den forhaandenværende 
Varemangel stiger, og naar hertil kommer, at Produk
tionen, ifØlge den tyske Embedsmands Udsagn, for en 
stor Dels Vedkommende kun kan opretholdes ved 
illegale Indk_Øb, forstaar man, hvorledes SvikmØllen 
lØber rundt og rundt. 

Prøjseraanden er stadig den samme. 

Hvis man vil paa Rundtur i Hamborg, og ikke har 
egen Vogn, er man nØdt til enten at spadsere (og 
Guderne skal vide, at det ikke er morsomt i en saa 
beskidt By) eller tage med en af de overfyldte Spor
vogne" For allieret Personel koster det ikke noget, 
men Civile betaler for en Billet med Ret til 5 Ture, 
1 Mark. Mange Sporvogne har kvindelige Konduktø
rer, men derfor rnaa man dog ikke fristes til at trq, 
at dP.t er nogen Forn_Øjelse at k_Øre med Sporvognene. 
Den s_Ødmelignende Stank af Snavs inden i Vognen er 
ganske ulidelig, og tvinger en ud paa Perronerne. 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

f/edtægtcr udleveres i Hovedlumtor og Filialer 



Bismarck-Statuen ved Reeperbahn skuer nu ud over de Øde
læggelser, der velsagtens kunde være 11ndga:rnt, om ikke 
Tyskerne havde været saa villige til at tage ved Lære af 

»Jernkansleren«, 

Prøjsermentaliteten har heller ikke ændret sig, hvil
ket f_ølgcnde Eksempler tydeligt understreger. 

En gammel Kone, der steg op paa en overfyldt For
perron, var aabenbart ilrke hurtig nok til at faa Pen
gene frem, da Konduktøren afkrævede Betaling. Hun 
blev overfuset af den rasende Mand, der brutalt smed 
hende af Vognen. Ikke een tog til Genmæle - for 
Konduktøren var jo i Uniform. En anden Gang var 
det. galt med en 12 Aars Dreng. Han stod paa F01·
perronen, hvor der tilfældigvis var god Plads, men 
var aabenbart ikke hurtig nok til paa Konduktørens 
Henvendelse at komme ind i Vognen. Han blev puf
fet ind under et Bombardement af alle de Eder og 
Forbandelser, som kun en gal Tysker kan fremsætte. 
- Allieret Personel behandles derimod med overdre
ven HØflighed, der nærmest grænser til Servilitet. Det 
er direkte modbydeligt. 

Allieret Personel betaler heller intet for at kØre 
med Bybanen. Der er en særlig reserveret Jernbane
vogn for »Allicd Personel«, og saa »disciplinerede« er 
Tyskerne, at de ikke vover sig ind i disse Vogne, 
selv om Toget altid er aldeles overfyldt. 

Teater i Hamborg. 

Hamborgs »Natliv« er stærkt begrænset. De fleste 
Steder lukker Restauranter, Teatre og Biografer ved 
21-22-Tidcn. Der er altid udsolgt en Ugestid i For
vejen, og her skal lige ganske kort omtales Teatret i 
Hamborg. 

Hamborgernes Kærlighed for Teater har Traditio
ner tilbage til Lessing og hans Hamborg-Dramaturgi. 

Skuespillernavne som Schrcider og Eckhoff er 
kendte, ikke alene i Hamborg, men over hele Tysk
land, og Friherre von Berger skabte i »Deutsches 
Schauspielhaus« ilrke blot Kunst for Tyskland, men 
en Kunst der gik Ry af over hele Europa. Blandt de 
Navne, der er knyttet til Erich Zieglers Kammerspil 
findes f. Eks. Fritz Korner, Gustaf Griindgens, Paul 
Kemp og Miriam Horwitz, og i Dag søger Lederen af 

Indreg, Varunærke 

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) 
(6 Lodninger) 

Hamborgs Opera, Giinther Rennert, atter at skabe en 
Position for Teaterkunsten i europæisk Forstand. 

I de første Maaneder efter Kapitulationen gennem
gik Hamborgs Teaterliv en alvorlig Kriso, men ud af 
Ruinerne synes Teatret atter at vokse frem som en 
Fugl FØnix. Eet mangler der imidlertid. Den store 
Linie i Regien. Der er Mangel paa store Regissører 
overalt i Tyskland i Dag. I det tidligere »Kaserhof« 
nær ved Altona splledes forleden et meget vittigt 
Wiener-Lystspil, »Bei Kerzenlicht«, der blev mester
ligt fremført. i det nu noget medtagne Teater, der 
var stuvende fuldt. Efter Latteren og Bifaldet at dØm
me, mangler Hamborgerne tilsyneladende ikke Hu
mør. Billetpriserne ligger paa mellem 10 og 15 Mark 
Stykket, saa det er ilrke nogen billig Fornøjelse for 
den jævne Tysker. 

Paa Restauranterne .florerer Livet endnu i Ham
borg. Der danses og drikkes. Øllet er under al Kri
tik, men Tyskerne producerer endnu en Form for 
Cognac, der virker stærkt berusende, Mange Steder 
er der virkelig gode Varieteforestillinger, men alle
rede ved 21-Tiden begynder man at bryde op. Saa er 
et Par Timer i glad Feststemning forbi, og Turen 
gaar atter hjemad. 

Udenfor har MØrket sænket sig. Den sparsomme 
Belysning kaster kun et svagt Skær hen over Million
byens Befolkning, der haster af Sted, enten hjem eller 
paa Jagt for at finde et Sted at sove. I MØrket duk
ker alle Slags lyssky Elementer frem, og Overfald og 
Mord hØrer til Dagens Orden. 

Saaledes former Tilværelsen sig for Hamborgeren 
i Dag, mØrk og trist uden noget at se frem til. De 
glade Dage hører en svunden Fortid til. Nu gælder 
det først og fremmest den daglige Kamp for Til
værelsen - og dernæst Genopbygningen. Ud fra dette 
Princip lever Hamborgeren i Dag. 
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»Folk og Værn« har modtaget 

denne Beretning, der » ikke er 

en Kiplinghistorie om Krigs

daad, men dog en Bekræftelse 

af, at man altid kan faa noget 

ud af Livet, naar man bare 

vil det selv.« 

paa Søgaard 
DA de andre rykkede ud, blev de tilbage, som Afgivelses
deling paa SØgaard. Findes der, soldatermæssigt set, noget 
mere trøstesløst og kedeligt end en Afgivelsesdeling; en Sam
ling af menige, der hver har et lille Job rundt omkring paa 
Kasernens Omraade, Vagtfolk, KØkkenfolk, Kontorordonnan
ser, Telefonvagter, Depotfolk og hvad nævnes kan. Ofte bliver 
det en Mands civile Arbejde, der nu blot skal udfØres i Uni
form. 

Vi, der saa dem, havde egentlig Medynk med dem. For tids
mæssigt stod de nu paa 
Tærsklen til det, der giver 
Minder, det, der kommer 
frem ved Soldaterforenin-
gernes Jubilæumsfester, el
ler fra »dengang Far var 
Soldat«, men deres Udsig
ter var Kartoffelmaskinens 
Fodring, Skrivemaskinens 
Klapren og andet i den 

.Dur, et surt og træls Sol
daterliv. 

Og saa gik det helt an
derledes -for der var mel
lem dem Folk af en særlig 
Kaliber, af en egen Støb
ning, Folk, der faktisk blev 
Skyld i, at de kom hjem 
med Minder, at de blev 
glade for deres Soldatertid 
og fik lidt at fortælle se
nere. Og selv om Afgivel
sesdelingens Historie ikke 
blev en Kiplinghistorie om 
Krigsdaad, saa blev den 
dog en Bekræftelse af, at 
man altid kan faa noget ud 
af Livet, naar man bare 
vil det selv. 

Til at begynde med var 
de bare almindelige velop
dragne Soldater. De var 
Nr. Dit og Nr. Dat, men 
efterhaanden traadte hver 
Mand frem i Lejrens Be
vidsthed ved sit lille Sær
præg eller sin lille Ind
sats. 

Føringen blandt dem blev 
taget af to hØjst forskel
lige Typer. Den ene, Ef
tertjenestesoldat, der oven
ikøbet havde været i Kon
flikt med Lovene, havde 
fraterniseret, fØr det end
nu var moderne, og fØr det 



var tilladt med gule Atte
ster rn. m. Men i den skær
pede Arrest blev han faktisk 
et bedre Menneske - maa
ske ikke netop med Hensyn 
til det, han sad der for, men 
han fik Tid til at tænke over 
Ting og Sager og kom bedre 
ud, end han var kommet ind. 

Den anden var Dommer
fuldmægtig i det civile, 
egentlig Antisoldat og en hel 
Del Antichrist. Disse to Ty
per ledede de andre Vinte
ren igennem og gjorde det 
bedre end nogen forgudet 
Befalingsmand kundP.- gøre, 
ja, det gik endda saa vidt, 
at de vikarierede for K.F.U. 
M.s Soldaterhjemsleder, og 

om den lille Hverdagskamp, der altid føres og altid vil blive 
fØrt i Kampen om Tonen i en Enhed. Der er altid 2 Partier, 
et den ene Vej og et den anden. Det er maaske i Virkeligheden 
kun en eller to Personer, der fØrer an, men der er altid saa 
mange, der gerne vil ledes. Og saa har vi Kampen. 

I saa Fald er Afgivelsesdelingen Historien om de rigtige, der 
vandt - til Glæde for Hæren og til Gavn for dem selv. -
Og de, der her fornam SØdmen ved Omgængelighed, Kamme
r;atskab og god Tone vil altid, hvor de kommer, virke som 
Forkæmpere herfor. Men tro ikke, de var DydsbØrn med Dan
nebrogsflag i Hænderne. Lad os saa bruge deres eget Valsprog: 
»Raa, men hjertelig«, saa har man lidt mere af, hvad der menes. 

De startede i en rØdmalet Barak med streng Stueorden, me
dens de endnu var anonyme. Deres Tjenestested var fjernt fra 
Hjemmene og fjernt fra Byens Tillokkelser, saasom Biografer 
og Danserestauranter. Men det ejede en NaturskØnhed, som 
de kom til at sætte hØjere end dette. 

Som Tiden gik, saas det saa smaat, at de var rare og pæne. 
De havde det godt indbyr
des, og saadan noget spores. 
Det gør En gladere udadtil, 
og snurt mærkede de fore
satte, at her var noget sær
ligt. De hilste ikke bare, for
di de skulde, de var hØfligere 
og hjælpsommere, end Reg
lementet paabØd, og »PØ om 
pØ« udviklede der sig en 
Slags Kontakt. De arrange
rede smaa Hyggeaftener, 
hvor de indbØd deres Befa
lingsmænd, de to »Ledere« 
trak Læsset med Underhold
ningen, og begge Parter tog 
sig i at opdage, at man hyg
gede sig svært sammen. Og 
som Velvilje avler Velvilje, 
saaledes kom det: i Gang fra 

hvad mere er - gjorde det helt i hans Aand. Lad ham faa lidt 
Omtale med, for det fortjener han, den gode Tabernakelfor
stander, som han kaldtes. Der var ikke noget aer med »at 
hælde Vand af Ørerne<< eller laase Folk inde, saa de ikke kunde 
smutte fra Aftenbønnen. Han var af Aargangen fØr, og kendte 
Rumlen. 

Naturligt gled han ind i det daglige Liv og vandt Kamme
raternes Tillid og Fortrolighed ved sin Ligefremhed. Han præ
kede ikke Budene for dem eller foregav Forargelse paa pas
sende Steder, men vandt i Stedet Terræn ved sin jordbundne 
Tale og sit Eksempel. Han fik rnaaske ikke flere lokket til at 
gaa i Kirke eller læse Skriften, men fik dem godt frem i Ret
ning af bedre Borgere, bedre Mennesker. 

Og hvad var saa de andre for nogle. 
Ja, de var vel som en Hob Mennesker er flest. Der var gode, 

og der var daarlige, men vel flest af dem, der kan gaa begge 
Veje. Og egentlig kunde vor Beretning her godt være alene 
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begge Sider. De forstod at sætte Grænsen, og kan 
man det, saa kan der ogsaa slækkes paa Reglementet. 
De fik Indrømmelser i deres Barak, og de passede 
paa ikke at Ødelægge noget ved det. Efterhaanden 
kendte alle alle ud og ind, og alt ordnedes i Minde
lighed. Maaske var de paa Vej til at blive forkælede. 
Oberstinden, som de snart fik dØbt om til »Obeline«, 
kunde de slet ikke staa for - og omvendt. I Vagtens 
graa Ensformighed fandt Vagtbasserne sig pludselig 
med en Æggesnaps i Haanden, og nær ved var det 
ogsaa engang, at selve Posten ved Hovedporten skulde 
til at røre sin Æggesnaps, 

Saa en Dag sagde Kommandanten i sin Magt og 
Vælde: »Jeg vil, at der skal bygges et Nærkamphus«. 
Og med de Stumper af Delingen, der hver Dag blev 
tilovers, tog man fat med Liv og Lyst i den bidende 
kolde Vinter. Arbejdet organiseredes i Bygherre, Ar
kitekt, Bygmester, Specialist, Sjakbejs og Arbejder, 
og Brædt fØjcde sig paa Brædt. Snille, Taalmodighed 
og Vilje sattes ind paa Værket, og en Dag stod det da 
der i 3 Etager med Kælder, Veranda, NedlØbsrØr og 
hele Pibetøjet. 

Ikke fornægtende deres Sans for lidt Sjov i Gaden 
arrangerede de stort Rejsegilde, og en iskold Vinter
dag ankom til Pladsen Kommandanten med Frue for 
sammen med andre Honoratiores at »afsløre« Huset. 
De modtoges med fine Glas fra Officersmessen til 
»Puttirnutten« samt Kransekage. Med tre SØm fæst
nedes Husets ·Navneplade paa Facaden, »Kvæsthus« 
skulde det hedde efter dets fremtidige Anvendelse, 
ligesom en stor Plade bekendtgjorde for Eftertiden, 
hvem der havde bygget det. 
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Efter Kommandantens Tale stod en af »Bejserne« 
da frem for ogsaa at sige et Par Ord. »Svajeren, Cykle
cowboyen« fra København havde faaet Jobbet, en 
frisk og rask Soldat, og paa sit uforfalskede Hjem
stavnssprog sagde han da af sit Hjertes Mening Ord, 
der gjorde godt. »Han havde aldrig drømt om at skulle 
blive glad for at være Soldat«, og en særlig Tak ret
tede han til »vor allesammens Yndling, Oberstinden« 
(underforstaaet »Obeline«.)« 

Og i en lang Kæde med hinanden i Haanden lØb 
man saa Huset igennem for at gØre Indvielsen helt 
rigtig. 

Men det skulde jo ogsaa prøves rigtigt, ikke alene 
ved at kravle rundt paa det paa alle tænkelige OP
og Nedgangsmanerer eller den berusende Følelse af at 
køre ned ad Taget, til man mærker Tagrenden mod 
Svangen. Derfor stillede en Dag alt, hvad der kunde 
krybe og gaa for at deltage i en Øvelse, der blev 
efter alle Kunstens Regler med Røg og Damp og 
Miner, - og selvfølgelig heller ikke uden en rigtig 
Afgivelsesvits: Da en Kampdommer i Nattens Mulm 
og Mørke kommer ud til en Post, balrcr denne strak3 
et, Skud af, hvorpaa han paa Kampdommerens doce
rende: »Jamen 21, De maa da ikke skyde saadan u_den 
videre. De kunde jo have ramt en god Kammerat,« 
returnerer: »Nej, jeg sigtede paa Premierløjtnanten.<< 

At en Delingsfører gØr, hvad han kan, for sit Mand
skab, er hans Pligt, men har han et kvikt og lad os 
bare sige lykkeligt, Mandskab som Afgivelsesdelingen, 
gør han faktisk mere, end han kan. Afgivelsesdelingen 

Fortsættes Side 31 

Saa idyllisk ligger Søgaard ! 



SIDEN Krigen har Fregatten »Holger Danske« vfat 
det danske Flag mange Steder ude i Verden, og mange 
tusind SØmil har den plØjet igennem med sin skarpe 
Stævn. 

Forleden vendte den atter hjem til Danmark fra 
en Langtur, og dens 161 Mand store Besætning har 
mangt og meget at fortælle om, fyldt med nye Ind
tryk og Oplevelser, som de er, om alt det nye og 
fremmede, de har set. Færøerne med deres barske 
Klima, Gibraltar, den store Klippefæstning ved Ind
sejlingen til Middelhavet, Nizza ved den franske Ri
viera, Casablanca i fransk Marokko, som var det mest 
spændende og fremmedartede, og endelig Portsmouth 
i England. 

Casablanca! Hvad rummer dette Navn ikke af 
Spænding? At komme i Land her er en meget stor 
Oplevelse. Paa Grund af Overfald og lignende er det 
forbudt at færdes mindre end tre Personer sammen 
og efter Mørkets Frembrud ikke mindre end otte. 
Vejret er str~alende med Sol og Varme. Det varer 
ikke længe, fØr vi er omsværmet af en Flok Arabere, 
der sælgP.r Souvenirs. Mage til Paatrængenhcd og 
Frækhed har jeg aldrig været ude for. De river og 
flaar i En, og selv om man har sagt bestemt Nej, fØl
ger de efter, og deres Varer falder efterhaanden i 
Pris, til den er langt under Halvdelen af, hvad de 
begyndte med. Ustandselig lyder det: »Danich, gute 
men<< - og hvad der faktisk undrer mig - mange »Holger Danske« med Nice og Rivierakysten i Baggrunden. 

Danske Orlogsgaster i Marokko 
taler nogenlunde godt Dansk. Det har de lært sig ved 
at færdes i Havnen. 

Tiggere vrimler det med og ganske særligt i Ud
kanterne af Araberkvarteret. Her kommer tre Børn 
i Alderen fra ca. 3 til 6 Aar med et bedende Udtryk 
i smaa, snavsede Ansigter og Haanden strakt frem. 
En Mand med kun et Par Stumper til Ben sidder paa 
et Gadehjørne, og saadan kan jeg blive ved. Alt her 
er Pjalter paa Pjalter, og hvad der ikke gØr det bedre 
er, at de fleste er meget snavsede. Sæbe og Vand er 
vist et ukendt Begreb for dem. Barfodede, pjaltede og 
raabende Avisdrenge og Skopudsere træffer man 
overalt. 

Araberkvarteret bestaar af ganske smalle og skumle 
Gyder med den ene Forretning ved Siden af den 
anden. Her er alle Slags Sydfrugter og mange smukt 
forarbejdede Ting som Tæpper, Puder, TØfler o. s .. v. 
Overalt handles der, og det foregaar med en Kæften 
op om Priserne. Det virker beroligende paa En at se 
pistol- og karabinbev~bnede Betjente mellem alle 
disse forskellige Typer af Mennesker, der færdes her: 
Sortsmudskede

1 
skulende Mænd, flotte, skæggede Ara

bere med Fez eller Turban paa Hovedet og iklæd-:: 
store, maleriske Kjortler, Vandbærere med deres 
Vandsække og deres Messingdriklrcbægcre gaar gen
nem Gyderne, ringende med en lille Klokke og klædt 
i saa usle Pjalter, at det undrer En, at de i det hele 

taget kan blive hængende, tilslørede Kvinder med 
Tatoveringer og hennafarvede Hænder og Fødder. 
Der er hvide Folk, mulatbrune Folk og rene Negre. 
Flokke af Mennesker Jigger og daser paa Fortove og 
Pladser. Der er en Larm og en Stank uden Lige. 
Klodsede1 tohjulede- Vogne med en raabende og skri
gende Kusk paa Bukken, piskende lØs paa det lille, 
radmagre Æsel, der er spændt for. Hestedrosker og 
Cykler, en enkelt Bil og mØgbeskidte Unger ud og 
ind mellem det hele. 

Folk er ualmindeligt frække. En Mand, der hele 
Dagen har fulgt med os og ikke været til at slippe af 
med, forlanger om Aftenen Penge af os, fordi han 
har vist os rundt i Byen. Drenge kommer og ta'r os 
om Haandleddet og fØles os let paa Lommerne. De 
er ude efter Ure og Tegnebøger, men dem har vi væ
ret saa fornuftige. ikke at tage med i Land. En Kam
merat har kØbt en ægte Guldring af en Araber, og 
det lykkedes ham at faa Prisen ned fra 800 til kun 
50 frc., saa han har gjort en god Handel - tror han 
da, for da han pakker den ud, er det kun en ganske 
almindelig Ølkapsel. En Knægt ta'r med et Snuptag 
en Pakke Figner ud af Haanden paa os og er væk 
i et Nu. 

AralJerne er e.Jleffs mP.ePt. rPligipj-;P, mP>n dl:!t forhin~ 
drer dem aabenbart ikke i at stjæle, snyde og bedrage. 
Flere Gange om Dagen falder de ned paa Knæ, og 
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Chefen for »Holger Danske«, Kommandørkaptajn S. Pontoppidan, 
hilser paa et fransk Æreskompagni i Nice. 

med Hovedet vendt mod den hellige By Mekka an
raaber de Allah. SelvfØlgelig er der ogsaa Bolignød 
her, og naar vi færdedes sent ude, kunde vi se Men
nesker ligge og sove rundt om paa Gaderne og i Por
tene. De lignede nærmest Kludebundter. 

Det europæiske Kvarter er lige saa flot og dyrt, 
som Arabernes er usselt og fattigt. Store, brede Gader 
med Palmealleer og velholdte Parker. I Forretnings
kvarteret kan man i de imponerende Magasiner kØbe 
næsten alt. Der er Afdelinger for KØd, Frugt, Choko
lade, TØi o. s. v. 

Som i Gibraltar og Nizza var der ogsaa her i Casa
blanca arrangeret Ture for Besætningen. En tidlig 
Morgen sad Halvdelen af Mandskabet placeret i to 
store moderne Turistbiler, og det gik i strygende Fart 
ud af Byen over det aabne Land til Regering~byen 
Rabat ca. 85 km borte. 

Det var interessant at se de store Citron- og Appel
sinplantager og Arabernes Hytter, der nærmest lig
nede Høstakke, og som laa omgivet af Kaktushegn. 
Landbruget saa sørgeligt ud: Gammeldags Plove, 
trukket af den mærkeligste Sammensætning af Træk
dyr: Okser, Heste og Kameler sammen. Paa Lande
vejen var der en livlig Trafik af Folk paa Vej til 
Marked, belæsset med store Bylter. Af og til pas
serede vi en Bus, der langsomt slæbte sig hen ad 
Landevejen overlæsset med Arabere, der hang og 
sad overalt - om det saa var paa Taget. 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og J'dinera/vand, 
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I Rabat passerede v1 igennem Resterne af den 
gamle Bymur og saa blandt andet Ruinerne ar en 
Moske, der var en af Verdens største, men som nu er 
Ødelagt af et Jordskælv. 

Vi var saa heldige, at Turen foregik paa en Fredag. 
Det er den Dag, Sultanen, der bor i et pragtfuldt Pa
lads lige uden for Byen, drager i Procession herfra 
til en Moske, hvor han beder for sit Folk. Fra Pa
ladset til Moskeen dannede marokkanske Soldater 
paa Heste og med røde maleriske Uniformer Spalier 
for deres Herre, og saa kom Sultanen selv, Herskeren 
over Marokko, i et imponerende Optog af Heste og 
Uniformer. Forrest marcherede et stort Orkester, der 
spillede den ejendommelige østerlandske Musik. Sul
tanen selv kom kØrende i en Karet, trukket af seks 
Heste. I Anledning af denne ugentlige Begivenhed 
var der mØdt flere fornemme Arabere frem, som hyl
dede deres Overhoved. 

For de danske i Marokko var det en stor Oplevels~ 
at se en dansk Orlogsmand her. Den bragte et frisk 
Pust med sig fra Danmark. Mange af Besætningens 
Medlemmer var inviteret ud privat. 

Ved Receptionen for den danske Koloni, der blev 
holdt om Bord, vistes der Film fra Danmark, og de 
gjorde alle stor Lykke. Generalkonsul Kjærgaard 
sluttede den vellykkede Aften med en Tak til Skibets 
Officerer og Mandskab og nævnede den store Glæde, 
det havde været for Danskerne i Casablanca at møde 
frisk dansk Ungdom, at se Dannebrog og for en Stund 
at fØle sig hjemme. 

Saa kom Afsejlingens Time, og tilbage paa Kajen 
stod, saa længe vi kunde Øjne den, en lille trofast 
ivrigt vinkende Flok Danskere, der vist trods alt Øn
skede, at det var dem, der nu var paa Vej mod Dan
mark - »For ude er godt men hjemme er bedst«. 

Vpl. Oriogsgast Edvard Hansen. 

I Casablanca kom mange Landsmænd ombord i »Holger Dan
ske«, og her hilser Chefen paa dem. 



med y; .au.., i:iø.u..e 
o.g, J3,o-g,fii.n.de1i.p.11..e<1<1e- . 

Vi bringer paa Side 28 en Artikel om Husflidsundervisningen i 
Hæren. I Tilslutning til Artiklen ses her et Par Glimt af nogle 
Garderes Arbejde med Træet og Bøgerne. Soldaterne gaar til-

syneladende til Sagen med stor Interesse. 



Jeg 

ku' tænke 
mig. 

- at Boksning snarest blev obli
gatorisk som U ndervisningsfag in
den for Værnene. 

Det turde være overflØdigt at 
motivere ovenstaaende, men jeg 
vil dog gerne fremhæve at Boks
ningen bl. a. opøver E'genskaber 
som: Mod, Snarraadighed, Hurtig
hedi Udholdenhed, Koncentrations
evne o. s. v. 

Dertil kommer at Boksning, der 
er en Mandfolkesport, har Uansk. 
Ungdoms store Interesse. 

At IndfØrelsen af Boksning (ud
over den, der gives paa Skoler) 
vil give betydelig Udgifter, først 
og fremmest til Handsker og der
næst til Tandbeskyttere (bvilko 
sidste bØr udleveres til Ejendom), 
er givet, men disse Udgifter fore
kommer mig ikke for store sam
menholdt med den Betydning, som 
en bokseØvet Soldat vil kunne faa 
i Nærkamp, opstaaet under kriti-
ske Situationer. Peter. 

Vi takker for Indlægget. - Det 
sædvanlige Honorar er sendt med 
Posten til »Peter<<, der ikke Ønsker 
sit Navn offentliggjort. 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - Tlf. Hasle 92 

Poul Jensen 

Koloni·al - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg lsefjords Bar 

Tlf. Holbæk 5 og 593 
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Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 4 

"' 

Vandret: 
1. Vaaben. 

10. Form. 
11. Døje, 
12. Part. 
13. Forkortelse. 
15. Best. Stedord. 
16. Tal. 
17. Fork. paaVogne. 
18. Kendeord. 
20. Redskab. 
21. l\fadeira. 
24. Skjul. 
25. Pigenavn. 

Lodret: 
1. Luner. 
2. Omvendt, 
3. Rum. 
4. Forkortelse. 
5. Pyntelig. 
6. Træ 
7. Humor. 
8. Ren. 
9. Dyr, 

13. Breder sig. 
14. Herre. 
17. Eksisterer. 
19. Tal. 
21. Paa Skibe. 
22. Ens. 

26. Kant. 
28. Dyr. 
32. Drik. 
34. Tone. 

23. Ikke saa fjern. 
27. Kraftig. 

35. Træ. 29. Mærke. 
36. Fordi. 30. Træ. 
31. Sætte til Livs. 
39. Kommando. 

31. Daarlig klædt. 
33. Stedord. 

41. Pige, 
42. Pure. 
44. Trække. 

36. Skjul. 
38. Pigenavn. 
40. Tomt. 
41. Legemsdel. 45, Beklædnings

genstand. 43. Som 17 vandret. 
44 Titulatur 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) 
med Nr., Navn og Adresse indsendes i 
Konvolut mrk. »Kryds og Tværs« til 
»Folk og Værn«, Vester Voldgade 1174, 
Kbh. V., inden den 15, April 1948, hvis 
De ønsker at deltage i Lodtrækningen 
om Kryds og Tværs•Tikronen. 

Dersom De foretrækker at lave en 
Kryds og Tværs, modtager Redaktionen 
med Glæde Forslag, og enhver her i 
Bladet offentliggjort Opgave belønnes 
med 15 Kr. 

M. P. Petersen 
Slagterforretning 

Aakirkeby - Telf. 45 
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Ltisning 

af 

Opgave 

Nr, 3 

Præmien paa 10 Kr. for rigtig Løsning 
af Opgave Nr. 3 tilfaldt efter Lodtræk
ning: Int. Math Nr. 35 Bent Eugen 
Petersen, Regnskabsafd., Lynetten, K. 

ff o~s~ 
paa 

Skib og Kaserne 

Vores GruppefØrer er en Kornet, 
som vi i Reglen kommer ganske 
godt ud af det med. Men alligevel 
fik han forleden et »blaat Øie« -
formedelst vores I vrighed ... 

Vi skulde have Natøvelse - vo
res fØrste. Og Kornetten gav os 
om Eftermiddagen samme Dag, 
som Øvelsen skulde finde Sted om 
Natten, en Masse gode Raad og 
Vink. Han forklarede os, hvordan 
vi i Mulmet og MØrket skulde sni
ge os ind paa fjendtlige Vagtposter 
og lign., uden at disse opdagede 
det. - Og sætter de sig til Mod
værge, sagde Kornetten, saa skal 
I bare lange til dem! Det gælder 
for jer om at tage Fanger ... 

Nu skete det, at det »fjendtlige<< 
Hold manglede Befalingsmænd, og 
Skæbnen vilde, at Kaptajnen i al
lersidste Øjeblik beordrede vores 
Kornet til at »gøre Tjeneste« hos 
»Fjenden«. Vores Gruppeførerblev 
altsaa nu pludselig »fjendtlig Of
ficer«. Og ydermere blev det saa
dan at vi fik Lejlighed til at gøre 
Brug af Kornettens gode Raad paa 
den Maade, at vi sneg os ind paa 
- ham selv og overmandede ham 
trods hans voldsomme Modstand! 

Ved Morgenappellen mødte Kor
netten med, hvad man populært 
kalder »et mægtigt SæveØje«. 

Der blev lidt Hvisken og Mud
ren i Delingens Rækker, og Kor
neten sagde: »Det har man for sin 
gode Vilje!« - Men jeg tror nu 
ikke, han mente det saa bittert, 
som det kan lyde til. 0. B. 

- Den obligate 10 Kr.-Seddel 
tilfaldt denne Gang ovenstaaende 
Indlæg. 



Hærens Demokratisering: 

Er Hærens Demokratisering kun et 
Slagord eller - ? 

Idet vi takker for de mange Ind_ 
læg, der er indkommet til denne 
Enquete, skal vi, som bebudet i 
sidste Nr. af Bladet, denne Gang 
komme med en samlet Oversigt 
over de modtagne Indlæg. 

I Hovedsagen synes Indlæggene 
at samle sig om følgende: 

- at Befalingsmændenes Ud
dannelse er af en saadan Art, at 
de paa en fornuftig og hensigts
mæssig Maade er i Stand til at op
træde baade som Førere og Læ
rere for Mandskabel, 

- at der ikke tillægges Befa
lingsmænd større Kommandomyn
dighed, end deres Uddannelse kan 
bære, 

- at Befalingsmændenes Rang
forordning ændres, herunder at 
Antallet af »Grader« i hvert Fald 
blandt de lavere Grader reduceres 
kendeligt, samt at Officiantordnin_ 
gen afskaffes, 

- at Befalingsmændene faar en 
rimelig Løn, saa de helt kan hel
lige sig Tjenesten, 

- at »Tonen« Befalingsmænd 
og Mandskab imellem mere faar 
Præg af, at begge Kategorier er 
Borgere i samme Samfund, uden 
at dette maa gaa ud over Discipli
nen, der er absolut nødvendig for 
en Hærs Bestaaen, 

- at Disciplinen bedst opret
holdes ved gensidig Tillid, Respekt 
og Agtelse, 

Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Kager 

Tlf. Rønne 264 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med 

1. KL Kød og Paalæg 
Tlf. RØnne 152 

Rejs med de store »66« Baade 
daglig Natforbindelse København 
og Rønne. 

Akt.ieselskahet 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 

- at Ordene »Overmand« -
»Undermand« i Praksis anvendes 
mindst muligt, 

- at Fo1·svarets Maal og Per
spektiv forkl-ares grundigt for de 
menige, 

- at Forbudet mod kollektive 
Straffe virkelig overholdes, 

- at der er en skarp Adskillelse 
mellem Tjeneste og Fritid, 

- at Tjenestetiden udnyttes ra
tionelt, f. Eks. bØr Tiden til Para
der nedskæres mest muligt, 

at de værnepligtiges specielle 
Evner og Uddannelse i videst mu
ligt Omfang bliver udnyttet i Tje
nestetiden, og omvendt, 

- at den værnepligtige fra sin 
Tjenestetid kan tage noget »prak
tisk« med sig hjem til det civile 
Liv (Kørekort, Behandling af Mo
torkØretØjer, Traktorførere, Heste
mønstring osv.), 

- at Talsmandsordningen vir
kelig bliver effektiv, ikke alene 
for at den værnepligtige kan op
naa større Retsbeskyttelse, men 
ogsaa for at Befalingsmændene 
kan faa større Muligheder for at 
skaffe sig Oplysninger om, hvor 
»Skoen trykker«, 

- at Samarbejdet med Civil
befolkningen bliver stærkere ud
bygget. 

- at det af »Folk og Værn« paa
begyndte Arbejde føres videre i 

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

De bornholmske Arbejderes 
Bageri 

Rønne - Telefon 683 
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enhver af dets mange forskellige 
Afskygninger, 

- at alle i Værnene værende, 
Befalingsmænd som menige, er ak
tive Deltagere i Folk og Værn-Ar_ 
bejdet. 

Og vil man saa stille os det 
SpØrgsmaal: - Ja, men er der da 
virkelig ikke en hel Del af oven
nævnte, der allerede er i Gang 
indenfor Værnene?, saa maa Sva
ret blive: - Jo, det e1· i Gang, og 
endda godt i Gang, saa at Værnene 
forhaabentlig inden længe vil have 
naaet det, som vi i Dag forstaar 
ved » Værnenes Demokratisering«. 

Skal »Værnenes Demokratise
ring« udtrykkes med faa Ord, kan 
man vel bedst sige, at der er Tale 
om en a jour-FØring af Udviklin
gen, og som saadan vil man vel 
næppe nogensinde kunne sige, at 
den og den Dag naaede vi til 
Bunds i » Værnenes Demokratise
ring«. Det ligger jo nemlig saale
des, at Udviklingen heldigvis altid 
vil fØre noget nyt med sig, og som 
saadan vil der ogsaa altid være 
noget nyrt at indfØre i Værnene. 
Men naar det er sagt, bØr det og
saa siges, at Værnene ikke overilet 
bør tage ult. - Enhver ny Fore
teelse kræver sin ganske bestemte 
Tid til Afklaring, og dette sidste 
maa ses som den egentlige Grund 
til, at det overhovedet har været 
muligt at starte nærværende En
quee. 

En Del Forhold hm· paa inde
værende Tidspunkt naaet sin Af
klaring, og det vil nu i fØrste In
stans blive »Forsvarskommissio
nen«, der kommer til at tage Stil
ling til Gennemførelsen. 

Red. 

Mejeriet Godthaab 
Rønne 

Smør, Mælk og FIØde 
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Bornholms førende Teater 
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Instruktionsfilm, 
Terrænsport - Vagttjeneste - Miner 

og Motorlære. 

HÆRENS og søværnets Mandskab undervises nu ved 
Hjælp af Instruktionsfilm. 

Krigs- og Marineministeriet har indtil nu ladet op
tage fØlgende Instruktionsfilm: »Terrænsport I«, der 
har en Forevisningstid paa 22 Minutter, fØlger nØje en 
Militærpatrulje gennPm l;'t TnrænlØh, hvor <ler bli
ver Brug for alle en Soldats feltmæssige Egenskaber. 
»Terrænsport II« rulles p.aa 13 Minutter og skildrer 
især Samarbejdets Betydning, ligesom den skarpt ske 1-
ner mellem Dyder og Fejl. »Paa Vagt« hedder en Vagt
tjenestefilm for Marinen. Den er paa 16 Minutter og 
fortæller Marineren hvorfor og hvordan han skal be
vogte Marinens Ejendom. »Minestrygning af Afstands
miner« varer en Time og falder i to Afsnit. Første 
Afsnit giver en Beskrivelse af de forskellige Mine
arter, bl. a. illustreret ved Tegnefilm, og andet Afsnit 
handler om selve Minestrygningen. »Holdt - hvem 
der?« er en Film om Hærens Vagttjeneste og har en 
Forevisningstid paa 31 Minutter. Den er ogsaa delt 
i to Afsnit, det ene er Vagttjeneste i Garnisonen, det 
andet Vagttjeneste i Felten. 

Endvidere har Generalkommandoen af Firmaet 
Shell indkØbt en Række Film, der egner sig fortrin
ligt til Instruktionsfilm i Motorlære: »Destillation«, 
»Tandhjulets Historie«, »Dieselmotoren«, »Automobi
lets Affjedring« og »Hydraulisk Kraft«. 

I Øjeblikket er bl. a. en Film for Trainafdelingen: 
»Chaufførens Ansvar«, under Optagelse. En paatænkt · 
Film om Landminer efter den amerikanske »Booby 

Fra Marinens Vagttjenestefilm »Paa Vagt«. 

traps«, har ikke kunnet paabegyndes, da Amerika
nerne endnu ikke har sendt Filmens Negativer. 

Snart udsendes fra Krigs- og Marineministeriet 
Mapper med Instruktionsfilms-Programmer bl. a. for 
disse Film, der udlaanes gennem Folk og Værn's Di
stributionsafdeling i Kastellet. 

Billedet er fra »Terrænsport II«. Med rolige Hænder lades 
Geværet ... 

Bornholms Værn har faaet egen Biograf. 

Bornholms Værn har nu faaet sin egen Biograf, idet 
Krisministeriet har bevilget Penge til en Kinomaskine. 
Fornylig var der Premiere i den nye Biograf, der har 
,til Huse i Almegaardslejrens Gymnastiksal. Der er 
udelt Tilfredshed med saavel Maskiner som Lokale. 
De lokale Blade skriver, at Billedet staar knivskarpt 
paa Lærredet og Lydgengivelsen er i bedste Orden. 
Gymnastiksalen benyttes desuden som Teatersal - og 
er Øens bedste, skriver Bladene. 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 



FOR HÆREN OG SØVÆRNET 

BOKSNING 
10 Marinere fra DragØrfortct og 

Lynetten boksede den 13. Februar 
i Høveltelejren mod et Hold fra 
21. Batail!on. 21. Battl. vandt 8-2 
og sikrede sig hermed den fØrste 
Aktie i en smuk Pokal, udsat af 
Kystdefensioncn. Pokalen skal vin
des tre Gange i Træk for at blive 
Ejendom, og det er Meningen at 
kæmpe om den, hver Gang 21. Ba
taillon har Mandskab indkaldt. 

Resultaterne af det vellykkede 
Stævne blev iØvrigt (med Bokser
ne fra 21. Battl. nævnt fØrst): Let
vægt: Svend Jørgensen over E. 
Overholdt(3-0). Weltervægt: Pre
ben Ejby over R. Tunestved (t. k. 
o. 2. Omg.). Letsværvægt: Bruno 
Jacobsen over Henry Hansen (3-0). 
Sværvægt: Holger Riemann, der 
kun vejede til Mellemvægt, over 
S. Jensen (3-0) Letvægt: PerPor
kory over 174 MØiler (2-1) Wel
tervægt: Aksel Malm over 422 Jo
hannesen ( diskv. i 1. Omg.). Mel
lemvægt: Henning Knudsen tabte 
til Knud Nielsen i Dagens haarde
ste Kamp. I første Omgang var 
Henning Knudsen i Gulvet, men 
boksede sig op og viste i de to sid
ste Omgange Aftenens bedste 
Boksning. Alligevel fik Knud Nie1-
sen Sejren (2-1). Mellemvægt: 

Willy Petersen over Egon Knud
sen (3-0). Fjervægt: Ivan Nim
bus Andersen over Svend Petersen 
(3-0). Letsværvægt: Egon Chri
stoffersen tabte her til Peter Niel
sen efter en meget haard og jævn
byrdig Kamp. Peter Nielsen fik 
retfærdigt Sejren (2-1) Dommere 
var Stabsofficiant Simonsejl, Kvar
termester Marslev samt Overoffi
ciant Middelbo-Jensen, Officiant V. 
Hermansen var en meget myndig 
KampleUer. 

Fægtemesterskaberne 

i Nice 
Danmark hentede ingen Laurbær. 

Som tidligere omtalt i »Skib og 
Kaserne«s Sportsrubrik har et 
dansk militært Fægtehold deltaget 
i Kampene om de allierede Fægte
mesterskaber i Nice. I Rejsen del
tog foruden de tidligere nævnte 
Befalingsmænd fra Hær og SØ
værn Grosserer Aage Leidersdorff, 
Dansk Fægte-Forbund, som var de 
danske Deltagere i Fægtemester
skaberne en stor Støtte. Leiders
dorff var den mest anvendte Over
dommer, han blev valgt til Præsi
dent for Æresjuryen, og de aktive 
Fægtere nØd endvidere godt af 
hans kyndige Raad og Vejleåning 
med Hensyn til Fægtningen. 

Chefen for 21, Bataillon, Oberstløjtnant A. J. Mygind, overrækker Vinderen i en 
Letsværvægtskamp, Peter Nielsen, en Pokal, medens Kamplederen, Officiant V. Her

mansen, ser til. 

!Øvrigt blev det danske Hold 
overalt modtaget imØdekommende 
og gæstfrit, ikke mindst var der 
fra Arrangørernes Side gjort alt, 
for at Opholdet maatte blive saa 
behageligt og udbytterigt som mu
ligt. Arrangementet af selve Me
sterskabskampene virkede ogsao. 
usædvanlig godt og gnidningsløst. 

Alle Kampene, hvori jo deltog 
fem Nationer, nemlig Frankrig, 
Belgien, Holland, Luxemburg og 
Danmark, udkæmpedes paa Palais 
de le Mediterranee, hvor en af Sa
lene for Lejligheden var indrettet 
som Fægtesal. Der var mange Til
skuere, ofte flere end Pladsen 
egentlig tillod. 

Inden Tilbag~rejsen besøgte det 
danske Hold Den ukendte Soldats 
Grav under Triumfbuen, og Oberst
løjtnant H. P. C. B. Hemmingsen 
nedlagde en smuk Blomsterbuket 
i danske Farver, hvorefter hele 
Holdet skrev deres Navne i den i 
Triumfbuen henlagte »Gyldne 
Bog«. 

Ved Kampene blev de danske 
Deltagere iØvrigt ikke placeret paa 
alt for fremtrædende Pladser. Re
sultaterne blev fØlgende: 

Holdkamp paa Fleuret. Nr. 1: 
Frankrig (3 Sejre), Nr. 2: Belgien 
(2 Sejre). Nr. 3: Holland (1 Sejr). 
Nr. 4: Danmark (0 Sejr). Overlæge 
Winge kvalificerede sig med to 
Sejre til Semifinalen, men blev 
slaaet ud her. 

I Holdkamp paa Kaarde blev 
Frankrig Nr. 1 med 4 Sejre. Nr. 2 
blev Belgien med 3 Sejre, Nr. 3 
Danmark med 2 Sejre og Nr. 4 
Holland med 1 Sejr. Nr. 5 Luxem
burg, ingen Sejr. Overlæge Winge, 
Kaptajn Lyng og Kaptaji, Loh
mann-Kragh kvalificerede sig til 
Semifinalen, men blev alle slaaet 
ud her. 

I Holdkamp paa Sabel blev Bel
gien Nr. I med 3 Sejre, Holland 
Nr. 2 med 2 Sejre, Frankrig Nr. 3 
med 1 Sejr og Danmark Nr. 4, in
gen Sejr. KaptajnlØjtnant Mønsted 
og Overofficiant Thestrup kvali
ficerede sig til Semifinalen, hvor 
Kaptajnløjtnant Mønsted videre 
kvalificerede sig til Finalen med 
2 Sejre, medens Overofficiant The
strup blev slaaet ud. Resultatet af 
Finalen blev, at Sergeant Van den 
Berg, Holland, blev Nr. 1, medens 
KaptajnlØjtnant Mønsted blev 
Nr. 4. 
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Om Husflidsundervisningen i Hæren 
Idet vi henviser til Billederne paa 
»Skib og Kaserne«s Forside, brin
ger vi nedenstaaende, som, er sendt 
os af Kaptajn A. D. Jensen, der 
er Krigsministeriets Tilsynshaven
de med Mands7cabets Undervis
ning i H1i.sflid og Sløjd. 

Det Frø til en Husflidsundervis
ning ved Hæren, der i 1888 blev 
lagt af Kaptajn J. C. Madsen, har 
i hØj Grad vist sig spire- og gro
dygtigt og staar nu som et gran
voksent Træ med store Muligheder 
for at vokse yderligere og sætte 
helt nye Grene. 

Naar man tidligere talte om Hus
flid, gik ens Tanker vist altid i 
Retning af lange Vinteraftener, 
hvor Folk taalmodigt sad og skar 
det ene kunstfærdige M_Ønster ud 
efter det andet, f. Eks. Mangle
brædder o. s. v. 

Men nye Tider, nye Skikke. Det, 
et moderne Menneske nu vil be
skæftige sig med, er mere prak
tiske Ting, som er brugbare i Hjem
met og af moderne Form. Derfor 
er man nu indenfor Militæret til 
Dels gaaet bort fra den gamle Træ
skæring og Løvsavsarbejde og har 
paabegyndt Arbejde med mere 
moderne Ting. Undervisningsmeto
den er ogsaa forbedret; man gaar 
hurtigere hen over de nødvendige, 
forberedende Øvelser, som man jo 
maa have for at vise Eleven, hvor
lPrlP.<; h::m 'ikfll hnlffP ifp fnrskPl]iffP 
Stykker VærktØj paa den rette 
:!',faade. 
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Hvilke Ting ser man nu under 
Inspicering af Husflidsarbejdet? 
Ja, næsten alt, hvad der kan ud
føres indenfor de forholdsvis be
skedne Rammer, som Midlerne til
lader; men Fantasien er stor, og 
Mandskabet faar i Reglen Lov til 
at udfØre, hvad de har Lyst til: 
Det er moderne Jalousiskabe, Stry
gebrædder, Ærmebrædder, Trappe
stiger, KØkkentaburetter, Bogreo
ler, Kakkelborde, Bakker, Lampet
ter, Lamper o. s. v. Dukkestuer i 
Form af moderne Bungalows med 
alt Indbo, Violoncelkasser o. m. a. 

Foruden Snedkeriet drives der 
ogsaa Bogbinderi. Dette drives af 
flere og flere for hvert Aar, - selv 
om det er meget vanskeligt for Ti
den at fremskaffe de rigtige Ting 
til Indbinding. Men ogsaa her hjæl
per Fantasien med. En Garder hav
de f. Eks. indbundet Bogen om 
Kongen i et gammelt kasseret 
Trommeskind. Resultatet blev 
ovenud flot og vil altid forblive et 
kært Minde for ham. 

Ved Bogbinderiet gælder det ikke 
mindst, at man ved Akkuratesse 
i LØbet af meget kort Tid kan lære 
at binde en Bog særdeles hæder
ligt ind. De Remedier, der skal til, 
er desuden ikke saa dyre at an
skaffe; nogle er jo ogsaa saa hel
rligP at opn::1::i Pn Del VærktØj i 
Præmier, idet der er udsat enkelte 
Stykker Værktøj i Præmie til hver 

To Modslandsofficerer 
i Marinen 

To tidligere Underkvartermestre 
fra Marinen, Erik Egeholm Ander
sen og Cm·l Henrik Bent Schou, er 
gennem Marinens Kursus for Mod
standsfolk blevet uddannet til SØ
officerer af Linien og er nu ud
nævnte til SØlØjtnanter af I. Grad. 
De ses her efter Audiensen hos 
Kongen. 

Carnison indenfor de to Grene: 
Snedkeri og Bogbinding. Den flit
tige - og den, for hvem Arbejdet 
ikke gaar saa let - har her lige
saa gode Chancer som den dygtige, 
for hvem det hele er en Leg. End
videre undervises der i Skomageri, 
ogsaa med god Tilslutning. 

Paa Københavns Militærhospital 
har man i Samarbejde med Folk 
og Værn i 1947 startet beskæfti
gelsesterapeutisk Arbejde for Pa
tienterne i Lighed med, hvad Til
fældet er paa andre Hospitaler. 
I dette Arbejde benyttes foruden 
forskellige andre Former for Be
skæftigelse ogsaa Snedkerarbejde 
og Bogbinderi. Arbejdet har god 
Tilslutning, og alle, jeg har talt 
med, har været glade for at faa 
slaaet en ellers lang Tid paa Ho
spitalet ihjel ved et morsomt og 
lærerigt Arbejde. 

Husflidsundervisningen søges 
næsten altid af de, der har drevet 
Husflid tidligere. !Øvrigt deltager 
Folk af alle Professioner. Især er 
der mange Landmænd, der har 
forstaaet, at her er en Ljelighed 
til at lære at bruge et Stykke 
VærktØj, - og at det, som de har 
lært, jo altid kan bruges, naar de 
kommer hjem. Reparationer er jo 
dyre, naar de skal udfØres af frem
mede. 

I Øjeblikket deltager ca. 1500 
Mand i Husflidsundervisningen 
herhjemme og ca. 400 i Brigaden. 
Særlig ved Grænsen er Husflids
timerne stærkt søgt og en god Ad
spredelse i det ofte triste Vagtliv. 

Grundet paa den store Tilslut
ning til Husflid kan Hærens egne 
Husflidslærere imidlertid ikke nær 
dækko Lærerbehovet. Men over
alt har man hos andre Husflids
Jærere fundet god Støtte, og adskiL 
lige Bogbindere giver Undervis-



BIKSEMAD 

Inspektion. 
En Officer var en Dag paa In

spektion i Feltkøkkenet. Han spør
ger en Pioner: 

»Hvilke Forholdsregler vilde De 
tage, hvis De opdager, at Drikke
vandet ikke e1· godt?« 

»Jeg vilde koge det!« 
»Godt!« 
»Derefter vilde jeg filtrere det.<< 
>)Ja, udmærket, og hvad saa?« 
»Saa vilde vi drikke Øl!« 

(»Trotyl«) 

• 

(Storm P. i Berl. Afte,i) 

I Natten klam og kold. 
En ung Mand fra Hobro, som 

har ligget i Arresødallejren paa 
Sjælland som Mariner, fortæller, 
at der en Nat var beordret Øvelse, 
hvor smaa Grupper skulde finde 
frem til et svagt Lyspunkt paa et 
Ilærmere angivet Sted. Gruppen 
saa et Lysskær langt borte, og kry-

------------
ning i Indbinding. Overalt har der 
hersket den bedste Forstaaelse til 
Glæde for begge Parter, og de ci
vile Lærere gaar med Glæde til 
deres Arbejde fra Aar til Aar. 

Til Slut skal nævnes, at Under
visningen er frivillig, og har Ele
ven først faaet begyndt, gaar han 
altid med Glæde til dette Arbejde, 
sPlV om iiP.r maas.ka 0r meget nn 
det, det ogsaa kunde være rart at 
lære. A. D. Jensen. 

hende i Grøfter og mavende sig 
over PlØjemarken kom man gan
ske nær ind til Lysskæret, da 
Gruppelederen raabte: 

- Saa stormer vi! 
Marinerne stormede frem med 

Brask og Bram med fældede Bajo
netter for at overmande den for
modede Post, men ak og ve. Skæ
ret kom fra en Natlampe paa en 
Bondegaard, og Gaardejeren kom 
selv farende ud i bar Skjorte og 
fik sit Livs største Forskrækkelse, 
da han sa.a Bajonetterne rettet 
imod sig. 

(Lollancl-Falsters Soc,-Dem.) 

* 
Minerne, der talte Engelsk. 

I Rederiet Lauritzens Firmablad 
»Frivagten« genopfriskes følgende 
Historie fra Tyskertiden: 

Under et SØforhØr forklarede 
Kaptajnen, at hans Skib var for
list i Skagerak. Det var torpederet 
af engelske Undervandsbaade, og 
saa ... 

Af en Rekruts Dagbog 

":"_J3·~!?i: 
~ 

=-

Kornetten spurgte mig i Dag, 
om jeg kunde se den Høstak 
derude, bare fordi jeg snak
kede lidt i Geleddet med 25. 

Skrev om Aftenen hjem til 
Far og Mor, at jeg havde det 
godt og var glad ved Militær
livet. Syntes, det var flovt at 
skrive andet. 

Vore Cigaretter er ikke . 
kommet endnu. 

»Der findes overhovedet ikke 
engelske Undervandsbaade i Ska
gcrak eller andre danske Farvan
de« afbrØd Værnemagtens Repræ
sentant, »det hindrer den tyske 
Flaade. Det maa have v-;eret en 
Mine.« 

Der blev omgaaende rettet i Pro
tokollen, men saa sagde den dan
ske Kaptajn: 

»Saa har det været en meget 
hØflig Mine, for den talte Engelsk 
til os, og den gav os 20 Minutter 
til at gaa i Baadene.« 

En Rekrut (sikkert ikke f1·a In

geniØrregimentet) havde een af de 

første Dage lavet en Genist1·eg i 

Geleddet. Det sker jo af og til. 

Korporalen fa1·er hen til ham og 

udbryder: 

»Ja, min He1-re, De fotsØger at 

være morsom? Ak ja, de1· er jo ik

ke saa langt fra. Geniet til Idioten.« 

Rekrutten tabte dog ikke Fat

ningen, han svarede: 

»Nej, Hr. Korporal, godt og vel 

en Meter.<( 
(»Trotyl«) 
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Virksomheden 

MAN kan forsaavidt godt sige, 
at Foredragsvirksomhed er den 
ældste af de Opgaver, Folie og 

Værn varetager. Det er jo nemlig saadan, at Folk og 
Værns Arbejde - og ikke mindst Oplysningsarbejdet 
- er rettet baade indefter, gØres for det indkaldte 
Mandskabs Skyld, og udefter - d. v. s. man søger at 
skabe intimere Kontakt mellem Befolkningen og V'ær
nene, og allerede fØr Besættelsen eksisterede det Or
gan, der senere udviklede sig til »Folk og Værn«. 
Dette Organ, hvis Ledelse var nært tilknyttet Regermg 
og Rigsdag, hed Forsvarsministerens Foredragsudvalg 
og var oprettet i 1914. Men efter 9. April 1940, da Folk 
og Værn skabtes i sin nuværende Skikkelse, indgik 
dette som et Led i Foredragsudvalgets Organisation 
og hele Arbejde. 

Den ene Side af Foredragsvirksomheden er som 
nævnt rettet mod de indkaldte værnepligtige samt de 
militære Skoler. Nu gØr der sig imidlertid det Forhold 
gældende, at efter en lang og anstrengende Dag med 
Øvelser o. s. v. vil Soldater helst have lettere Under
holdning eller i hvert Fald noget, der falder lidt 
udenfor de sædvanlige Rammer; men knytter man til 

Viceadmiral Vedet paa Talerstolen, 
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Foredragene interessante, levende Film, er Soldaterne 
i Reglen glade ogsaa ved d'enne Form for Adspre
delse. !Øvrigt har det vist sig, at de bedste Resultater 
opnaas, naar Afdelingerne og Fritidsudvalgene selv 
beslutter, at nu skal der til den og den Tid holdes et 
Foredrag om det og det Emne, Folk og Værn paatager 
sig saa at skaffe Foredragsholderen. Der er altsaa her 
blot Tale om en formidlende Opgave. Men saa kan 
man jo ogsaa være nogenlunde sikker paa, at der 
blandt Mandskabet er Interesse for et Foredrag om 
netop det Emne og paa det Tidspunkt. 

Hvilke Foredragsemner er Soldaterne da mest in
teresseret i? Kontorchef Salling, Folk og Værn, svarer 
herpaa, at det er saa ubetinget Rejseforedragene, og 
i Særdeleshed naar der er ledsagende Farvefilm. 
Fremmede Egne, fremmede Lande, fremmede Folke
slag, det kan man lide at se ude omkring i Garni
sonerne. I det sidste Aar har der været fem Tourneer 
med Rejseforedrag ude. Adskillige Gange har der og
saa i Forbindelse med Studiekredse været arrangeret 
Foredrag over Emner som: »Hvorfor er jeg Soldat?«, 
»Hvad er Demokrati?« o. s. v. - Endelig gør ikke 
mindst Befalingsmandsskolerne stærkt Brug af Folk 
og Værns Assistance, og her drejer det sig især om 
Foredrag om Samfundsspørgsmaal og lignende. 

Men hvordan med den Side af Folk og Værns Fore
dragsvirksomhed, der vender ud mod Civilbefolknin
gen? Her er Arbejdsmetoden den, at en hvilkensom
helst Forening kan henvende sig til Folk og Værn 
med Ønske om at »faa« en militær Foredragsholder 
(selvsagt er det i næsten alle Tilfælde militære Em
ner, der staar paa Dagsordenen), og Folk og Værn 
skaffer da en saadan. Ogsaa disse Foredrag er iØvrigt 
som oftest ledsaget af Film. Ikke mindst i denne Tid 
gør Landets Foreninger i udstrakt Grad Brug af den 
Service, som Folk og Værn saaledcs yder. Det hæn
ger sammen med den - af Omstændigehederne frem" 
tvungne - store Interesse for MilitærspØrgsmaal. Det 
er ganske interessant, at medens Interessen for disse 
Problemer i det fØrste halvandet Aar efter Besættel
sen var betydelig, dalede den en Del i 1947, men noget 
ind i 1948 er der altsaa kommet en mærkbar Op
blussen. 

I Løbet af det sidste Aars Tid har der rundt om i 
Landet været holdt ca. 350 Foredrag af denne Art, 
hvor Folk og Værn har fungeret som Mellemled. De 
fleste af Foredragene har været holdt i Soldater- og 
Hjemmeværnsforeninger; men de politiske Forenin
ger - og det drejer sig om -alle politiske Foreninger 
- kan ogsaa være med i Vognen, og endelig har der 
været holdt et ikke ubetydeligt Antal Foredrag i Ung-
domsforeninger som K. F. U. M. og F. D. F, vJn, 



Seminarister drøfter Opdragelse 

i Skole og Værn 

En Diskussion paa Jonstrup Seminarium. 

I flere af den sidste Tids Artikler i »Folk og Værn« er 
SpØrgsmaalet om Opdragelse i Skole og Værn blevet 
berørt. Det gælder saaledes en Artikel i Nr. 5-6, 1947, 
hvori Seminarieelev Svend Rasmussen, der gaar paa 
Jonstrup Seminarium, betonede, at man bØr »binde 
Opdragelsen i Skolen sammen med den militære Op
dragelse«. Og Kaptajn Helge Klint, Hærens Officers
skole, skrev i en Artikel i »Follc og Værn« Nr. 1, Aar
gang 1948, at det er for sent at bygge en Tro paa Me
ningen med Værnene op fra Grunden, naar den unge 
Mand er blevet voksen. »Der findes e-t bevinget Ord, 
der siger: Den tyske Lærer vandt Krigen 1870-71 for 
Tyskland. - - Vedkender danske Lærere sig en til
svarende Indflydelse i vort Folk?« 

Foranlediget af disse to Artikler arrangerede man et 
DiskussionsmØde paa Jonstrup Seminarium, hvor det 
omtalte Problem blev gJort til Genstand for mundtlig 
Drøftelse, idet Kaptajn Hetge Klint var indbudt. 

Seminarieelev Svend Rasmussen fremhævede her, 
at man ikke i Skolen bØr begynde direkte at indpode 
Børnene »Forstaaelse for, hvad Meningen er med og i 
Værnene«. Der eksisterer et vist Modsætningsforhold 
mellem moderne Pædagogik med dens frie Opdragelse 
og Militærets Væsen. Men der staar i Hærens For
maalsparagraffer, at Hæren skal paavirke de unge til 
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at blive gode Samfundsborgere, og paa det Punkt 
mødes Skole og Værn. Begge Steder kan man tale om 
en Opdragelse til Helheden, nemlig til Samfundet. 

Kaptajn Helge Klint mente, at man lige saa godt 
kunde forlade den officielle »Neutralitet« indenfor 
Skolen, for til syvende og sidst vil jo enhver Opdra
gelse blive subjektiv. Blot hvis Skolen skal »opdrage 
til Demokrati«, kræves ogsaa subjektiv Undervisning. 
Skolens Opgave ligger, synes jeg, i at skabe en Syn
tese af det individuelle og det kollektive, og det bØr 
ogsaa være Værnenes opdragelsesmæssige Opgave. 

Seminarieelev Hamre: Jeg kan overhovedet ikke se, 
hvordan Samarbejdet mellem Skolen og Hæren i 
Praksis skal forme sig. Hæren er fuldstændig diktato
risk opbygget, Skolens Opgave er at opdrage til De
mokrati. Man lærer ikke Samarbejde i Hæren, hØjst 
er der vist Tale om Sammenhold mod Officererne. 

Forlagskonsulent A. Thrue-MøUer bestred, at der er 
Diktatur i Hæren, og det samme gjorde Kaptajn Helge 
Klint: Der er to Ting, som er karakteristiske for Dik
taturet: Ledei-ne kaster sig op, og de er uansvarlige. 
Ingen af disse Ting gælder for Hæren. 

Seminarieelev Hother Andersen hævdede, at Krig 
er Brutahtet, og Værnene skal opdrage de Unge til 
Brugbarhed i Krig, hvorimod man i Skolen prØver at 
opdrage Eleverne til Menneskekærlighed. De to Op
dragelsesformer er uensartede. 

- - De her citerede Udtalelser giver et Indtryk af 
de Hovedlinier, Debatten fulgte. Et DiskussionsmØde 
som dette paa Jonstrup Seminarium er jo iØvrigt blot 
et Udtryk for, at Interessen for disse Problemer slet 
ikke er ringe, og »Folk og Værn« giver med Glæde 
Spalteplads for yderligere Drøftelse af SpØrgsmaalet. 

Afgivelsesdelingen paa Søgaard 
Fortsat fra Side 20 

fik ofte Udflugter til seværdige Steder, til Forestil
linger el. lign. De kvitterede ved at deltflge i deres 
Fritid dels ved Kvæsthusets Bygning, dels ved Øvd
ser. Og de fortrØd det ikke. En interessant Øvelse, 
man kan gaa op i, er Løn nok i sig selv, men sættes 
der lidt Kolorit paa, med en lille Lejrbaalsafslutning 
el. lign., bliver det et varigt Minde. 

Ved Juletid holdt man saa Julestue i den rØde Ba
rak, hvor en Skillevæg maatte vige for at give Plads 
for de indbudte. Festen gik med vanlig Hygge, men 
havde sit Clou med Depecheafsendelse pr. Rytter
ordonnans med Julehilsener til Kammeraterne i Aal
borg. Fra selve Barakgangen startede en Rytter i 
Galop med Aalborgbrevet - - der dog overtages af 
Postvæsenet ved Lejrens Postkasse. 

En Kæde af Smaabegivenheder og Solstrejf føjede 
sig saaledes stadig ind i deres Liv, uddybende Kam
meratskab og Sammenhold, til de en Dag atter stod 
i Kasernegaarden som civile for at sige Farvel. 

Og ser man tilbage paa dem, takker man dem i 
Tankerne for deres gode Tjeneste og glædes ved Be.
vidstheden om, at de trods alt fik rige og gode Minder 
med hjem sammen med et Kammeratskab, de alle 
vil bevare. 

•Averter i 

FOLK OG VÆRN 
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Tøjhusm11see/s Bog 

om 

TREAARSKRIGEN 
I 848-49-50 

1. og 2. Del 

1. Del, der udkom 9, April, bringer bl. a. en 

meget interessant historisk Fremstilling paa 

100 Sider af Krigen 1848-49-50 samt et Afsnit om 

Befæstningsanlæg af Oberstløjtnant Jens Jo-

hansen. 

1. Del, der har 170 Illustrationer, hvoraf 6 er 

i flere Farver, koster kun 40 Kr. 

2. Del ventes utlsendl l 19·19. 

Faas hos enhver Boghandler 

og hos 

N. Olaf Møller, Frederiksborggade 2 6, K. 
Central 456. 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Som Kunde i Handelsbanken 
nyder De Fordel af vore sag

kyndige og erfarne Raad i 

ethvert Bankanliggende 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og Kontorer over 

hele Danmark 

Indltold 

Forsidebillede: En dansk Deling ryldrnr ud ved 
I{rigens Begyndelse i 1848. Billedet er hentet 
fra Tøjhusmuseets Særudstilling, hvor en De
ling Voksmannequiner iklædt de gamle Unifor
mer staar opmarcheret. (Fot. Rubæk). Se Ar~ 
tiklen Side 5--7. 

De Danske Soldaterforeninger. Interview 

Treuarskrigen 1848-50. Arne Hoff ....... . 

Langs Danmarks Sydgrænse, Jens A. Petersen 

l\Iilitærpolitiets· Folk. Henry Hansen ......... . 

Glimt fra Soldaterlivet. Bent Eilertsen og Jørgen 
Jensen ........................... . 

IUarinens J{irke. Ralph Christensen 

]{ina. Gunnar Røise ............ . 

Petrines Endeligt. Ole Bornemann 

Fra Sl,ib og ]{aserne ............ . 

Naur Flid belønnes, T0rkild Ravn 

Side 
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FOLHoGVÆHN 
NUMMER 4. MAJ 1948 7.AARGANG 

Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 8 [(r. pr. Aar 

Løssalg 1 Kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

De dansl{_e Soldaterfore11inger 
Maal og Opgaver 

/ 

De danske Soldaterforeninger er ikke blot »Kan 
du huske«-l!'oreninger. De arbejder energisk for 
baade tjenstgørende og hjemsendte Soldater; og 
i dette Interview fortæller Landsraadets For
mand, den kendte Grosserer Jul. Ser lev, lidt 
om dette Arbejde og dets Resultater. 
Der er travlt paa hans Kontor, men Grossereren 
har aUigevel altid Tid, naar det gælder Solda
terforeningerne, og han gam· straks i Gang med 
at svare paa vort første Spørgsmaal. 

- Deres Organisation hed jo tidligere »Danske Sol
daterforeningers Fællesudvalg«, men har fornylig 
ændret Navn til »Danske Soldaterforeningen Lands
raad«. Hvorfor gjorde man i Grunden det? 

- Det gjorde man for først og fremmest at præ
cisere, at Sammenslutningen er en Landsorganisation 
med Tilslutning fra de allerfleste Soldaterforeninger 
her i Landet, og jeg kan fortælle Dem, at Hans Maje
stæt Kongen, der er »Landsraadet«s Protektor, har 
godkendt Navneforandringen. 

T,aridsrnadets Formaal. 
- K;an De nærmere forklare noget om Landsraadets 

Formaal? 
- Det kan jo lettest gøres ved at citere vor For

maalsparagraf, der siger, at Landsraadet er en _upoli
tisk Sammenslutning af danske Soldaterforeninger, 
som har til Formaal at varetage Soldaterforeningsbe
vægelsens almene Interesser. 

- Det er ikke helt let for en udenforstaaende at se 
Berettigelsen af et saadant Landsraad, naar man i 
Forvejen har en lang Række af Soldaterforeninger, 
som man jo maa gaa ud fra varetager Soldaterfor
eningsbevægelsens Interesser. 

- Ja, men De overhørte aabenbart, at jeg udtryk
kelig sagde Soldaterforeningsbevægelsens almene In
teresser, og heri ligger en stor Forskel. De enkelte 
Soldaterforeninger kan naturligvis, b1. a. af rlPn 
Grund, at de er lokalt begrænsede, kun tage sig af de 
mere lokalt bestemte Interesser, hvorimod Landsraa
det tager sig af de Ting, som har Betydning for samt
lige Medlemmer af Soldaterforeningerne, d. v. s. Ting 

Grosserer Jul. Serlev. 

som ikke er lokalt prægede, men som vel nok alligevel 
direkte eller indirekte vil faa en vis Betydning for 
hvert enkelt Medlem af de lokale Foreninger. Det er 
altsaa i Virkeligheden store og betydningsfulde Op
gaver, som gennem denne Furmaalsparagraf er paa
lagt Landsraadet. 

- Hvorledes arbejder saa Landsraadet, og hvordan 
er det sammensat? 

- Lad mig begynde med dets Struktur. Hver af de 
tilsluttede Soldaterforeninger har Ret til at lade sig 
repræsentere i Landsraadet med indtil 3 Repræsen
tanter. Paa det ordinære Landsraadsmøde vælges en 
Formand og 8 Styrelsesmedlemmer, hvoraf 2 skal 
være bosiddende i Jylland, 1 paa Fyn og 1 paa Sjæl
land udenfor Storkøl:ienhavn. De ser heraf, at Lands
raadet langt fra kan betegnes som en københavnsk 
Foreteelse. Raadets daglige Arbejde ledes af denne 
Styrelse. Efterhaanden som Arbejdet er skredet frem, 
har vi, for i det hele taget at kunne komme igennem 
Sagerne, yderligere nedsat forskellige Udvalg, der 
har faaet overdraget bestemte Opgaver. Desværre har 
vi kun beskedne Midler at arbejde med, idet Lands
raadets eneste Indtægter kommer fra de tilsluttede 
Foreningers Bidrag, der beløber sig til 5 Øre aarligt 
pr. Medlem, 
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Landsraadets almene Opgaver. 
- De talte fØr om Landsraadets almene Opgaver ... 
- Lad mig for at gaa lidt tilbage i Tiden først 

nævne, at det var Landsraadet - eller som det den 
Gang jo kaldtes »Fællesudvalget« - som sammen med 
Marineforeningen og Forsvarsbroderselskaberne ar
rangerede »Soldatens og 01·logsgastens Dag«, hvor
igennem man fik oprettet et Fond, som fik stor Betyd
ning for mange af de værnepligtige, som var kommet 
i økonomiske Vanskeligheder, navnlig efter den 29. 
August 1943. 

Saa er der et stort Kapitel, som hedder »Soldater
foreningernes og Marineforeningens Militær-Forsorgs 
Udvalg«, som allerede har virket i nogle Aar. Og selv
om jeg selv lige siden Udvalgets Nedsættelse har væ
ret dette Udvalgs Formand, kan jeg alligevel ikke lade 
være med at sige, at Udvalget har udrettet et enormt 
Arbejde, som paa forskellig Maade har haft stor Be
tydning for de værnepligtige. Hvis jeg skulde komme 
nærmere ind paa Detaillerne, vilde jeg paa det nær
meste kunne fylde et helt Nummer af »Folk og Værn« 
- og det gnnr jo ikke nn. 

- Nej, det vil jeg indrømme, men vi vil nu allige-
vel gerne høre lidt om det i store Linier. For vi har 
jo i Forvejen en udmærket Sociallov, som ogsaa dæk
ker de værnepligtige. 

- Det er en Opfattelse, jeg er stærkt uenig i, ja, 
jeg vil gaa saa vidt at sige, at det netop er det for
tvivlede ved det, at de værnepligtige er inde under 
den almindelige Sociallovgivning. Socialloven er jo en 
Lov om Understøttelse til Folie, der er kommet i 
Trang, fordi de af en eller anden Grund er slaaet ud 
af Tilværelsen og ikke kan klare sig selv paå Grund 
af f. Eks. Sygdom eller Arbejdsløshed. Hvad angaar de 
indkaldte, er Forholdet jo imidlertid det, at de er blevet 
tvunget ind i Statens Tjeneste og berøvet deres sæd
vanlige Arbejdsfortjeneste. Det er derfor efter min 
Mening nærmest tragikomisk at tænke sig, at Folk i 
Statens Tjeneste skal tvinges til at søge Understøttelse 
i Henhold til den almindelige Sociallovgivning, dersom 
deres Paarørende er kommet i Trang paa Grund af 
Indkaldelsen. 

- Det lyder i Grunden bestikkende, men er De i 
Stand til at anvise nogen anden Udvej? 

- Ja, det kan De stole paa jeg er. Udvalget har al
lerede for et Par Aar siden udarbejdet et Forslag til 
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en Lov om Militær-Forsorg, hvis Hovedprincip er 
dette, at en Mand, der indkaldes til Militærtjeneste 
ikke skal have Understøttelse, men simpelt hen en 
nødvendig Erstatning for det eventuelle Tab, han 
paadrages ved, at Staten indkalder ham til Militær
tjeneste, saaledes at han er i Stand til at sørge for 
sine Paarørende. Tidens Løsen er jo social SikkP.rh12d 
og social Retfærdighed - og hvorfor skulde det ikke 
ogsaa gælde for vore indkaldte Soldater. 

Vi har haft den store Glæde at se, at en hel Del af 
vort Forslags Ideer senere er blevet anvendt i mini
sterielle Cirkulærer, hvori man bl. a. taler om »Er
statning for Tab af Erhvervsmulighed under Genind
kaldelsen«. 

- Det er jo et godt Resultat. Kan De nævne andre 
Ting? 

- Vi arbejder for Tiden paa at gøre vor Indfly
delse gældende ved Revisionen af Funktionærloven, 
idet vi bl. a. Ønsker en Bestemmelse i Loven om, at 
Funktionærer efter Genindkaldelsen paa visse Betin
gelser skal have Ret til at genindtræde i deres tidli
gere StillingP-r - Vi har ogsaa haft Pn Fingf':r rnP.rl i 
Spillet m. H. t. Genindførelsen af Militærbilletter fra 
samtlige Jernbanestationer. Og efter Udvalgets For
slag vil der i den nye .Funktionærlov blive indsat en 
Bestemmelse om Forbud mod Avertering efter mili
tærfri Arbejdskraft. 

Arbejdet i Fremtiden. 
- Har De mere nyt paa Stabelen? 
- Ja, jeg kan bl. a. nævne, at vi arbejder meget 

stærkt for at faa opført, hvad jeg vil kalde »Soldater
foreningernes eget Hus« i København. Vi har ogsaa 
nedsat et særligt Udvalg, som sammen med visse 
Myndigheder arbejder paa at etablere et Slags »NØd
hotel« for de Indkaldte. Lad mig ogsaa lige nævne, at 
et Udvalg indenfor Landsraadet forbereder Afholdel
sen af et nordisk Soldaterforeningsstævne omkring 6. 
Juli 1949 i Fredericia. -

Som De ser, er der nok af det1 jeg fØr kaldte almene 
Opgaver at tage fat paa, og som kun kan !Øses af 
Landsorganisationen. - Vi haaber naturligvis, at ikke 
alene de tilsluttede Soldaterforeninger, men ogsaa 
Myndighederne, som vi samarbejder med1 vil aner
kende Landsraadets forskellige Forsøg paa Aktivitet 
og den positive Indsats som gøres. 

Vi er i Landsraadet i det hele 
taget indstillet paa, at Soldaterfor
eningsbevægelsen som Helhed skal 
søge at komme bort fra den, lad mig 
kalde det »tilbageskuende« Tendens, 
som ellers har været noget fremher
skende. Vi er i Landsraadet indstil
let paa i Kraft af, at Soldaterfor
eningerne har et Medlemstal paa 
cirka 60.000, at komme til at Øve en 
Indflydelse paa den fremtidige Ud
vikling; og vi vil især stræbe efter 
at gøre Landsraadet til Talsmand 
for Udvikling af Værneviljen blandt 
vore Landsmænd. 

Et jubilerende Hold Gardehusarer 
besøger Kasernen i Næstved. 



r ' ~ Af Museumsinspektør, cand. mag. Arne Hoff ) 
-· ____________________ j 

Episoder fra de mindeværdige Aar, 
illustreret ved Billeder fra 
TØjhusmuseets Særudstilling 

,S disse Dage for 100 Aar siden udbrød Treaarskrigen 
1848-50, den Krig, der mere end nogen tidligere 
skulde forene hele Folket med Hær og Flaade til een 
begejstret og offervillig Fællesindsats. »Aanden fra 
48«, en FØlelse, der i vor sidste Krig fandt en Parallel 
i Stemningen i København under Folkestrejken 1944, 
er bedst udtrykt i Fabers og Hornemanns Soldater-

sang »Dengang jeg 
drog afsted«. Faber, 
der var Inspektør paa 
Polyteknisk Lærean
stalt, skrev sin Sang 
paa Opfordring af 
Musikhandler Horne
mann, der ved Krigs
udbruddet havde kom
poneret den kendte 
Marchmelodi. »Den
gang jeg drog afsted« 
blev en forrygende 
Sukces og var snart 
paa alles Læber. Bille
det til venstre herfor 

Fot. RUbæk 

er en Illustration til et af de naive Skillingsblade, 
hvori Sangen spredtes over hele Landet. 

* 
~ ed Krigsudbruddet var 

Hærens Forsyning med 
Vaaben og Materiel meget 
mangelfuld. Kun ved Artil
leriet raadede man over et 
moderne Materiel i nogen
lunde fornødent Omfang. 
Fodfolkets Bevæbning be
stod af glatløbede For lade
geværer med Perkussions
laas, der var omdannet fra 
Flintelaas. Al Ladning fore
gik i oprejst Stilling: Papir
patronen blev bidt over, 
Krudtet hældt ned i Løbet 
og Kuglen stødt ned med 
Ladestokken, som vi ser det 
paa Figuren th., en Korpo
ral af Fodfolket. Foruden 
Geværet er han bevæbnet 
med en kort Sabel. De tre 
Tresser paa 4ans venstre 
Overarm er Udmærkelses
tegn som Gymnastik- og Ri
dl:'lærer og for Flirl og D1TP

lighed paa Eksercerskolen. 



* 

,Stærnen i Oprørernes 
Hær bestod af danske 
Afdelinger fra Slesvig 
og Holsten, der blev 
fØrt bag Lyset af en Del 
af deres Officerer med 
OprØrsfØreren, Prinsen 
af N Ør i Spidsen, idet 
de fik at vide, at de i 
Virkeligheden kæmpede 
for Kongen mod hans 
oprørske danske Under
saatter. Hertil kom et 
betydeligt TillØb af fri
villige, ikke blot fra 
Hertugdømmerne selv, 
men fra hele Tyskland. 
Som Uniformer an
vendtes bl. a. de i de 
danske Depoter fore
fundne lyseblaa Bajs
trØjer (Billedet tv.), den 
samme Model, der end
nu anvendes af Livgar
dens Vagtordonnanser, 
mens J ægertropperne 
fik et hvidt Armbind 
for at undgaa Forveks
ling med de danske 
Jægere. 

'.!)et fØrste Sammenstød med Fjenden fandt Sted den 
9. April ved Bov, lidt Nord for Flensborg. Her slog 
en lille dansk Hær den endnu løst organiserede Op
rørshær og befriede dermed Sønderjylland. Ved denne 
Lejlighed stod vort da ganske nye Feltartilleri af 
Systemet 1834 sin Prøve. Billedet øverst paa fore
gaaende Side gengiver Bataillemaleren Niels Simon
sens Maleri af Batteriet Dinesen i Stilling Syd for 
Bov. Simonsen overværede personligt Batteriets Del
tagelse i Kampen og malede siden dette Billede til 
Kaptajn A. V. Dinesen, i hvis Families Eje det stadig 
er. Trods den fjendtlige Ild, hvorved bl.a. Batteriche-

Alle Arter af 
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fen fik sin Hest skudt ned under sig, betjenes 
Kanonerne med samme Ro og Orden som paa en 
Eksercerplads. 

21ed Bov der 
slog en Kugle mig 
et Hul, faldera,<. 
Paa TØjhusmusæ
ets store Udstil
ling fra Treaars
krigen finder vi 
denne udmærke
de Illustration til 
den kendte Vers
linie. Det er en 
hØj stiv Infanteri
chakot, der er 
gennemhullet af 
en Geværkugle. 
Størstedelen af 
vore Tropper ryk
kede i 1848 i Fel
ten i de gamle 
røde Uniforms
kjoler med stive 

* 

Filtchakot'er som den her viste, der er 19 cm hØj og 
vejer l½: Pund. I LØbet af Sommeren gennemførtes 
imidlertid en allerede fØr Krigsudbruddet vedtaget 
Ændring, hvor man gik over til den mere praktiske 
mØrkeblaa, to-radede Vaabenfrakke og en bekve1n 
blØd Felthue. 

* 
{E-fter Slaget ved Bov flygtede de slagne Oprørs

styrker gennem Flensborg og Slesvig og standsede 
ikke, fØr de havde overskredet Eideren. I Nyheds
blade og Skillingsbilleder som gengivet nederst paa 
næste Side spredtes Budskabet om den danske Sejr 
hurtigt over hele Landet. Krigen . var dog langtfra 
forbi, idet Oprørerne nu fik Hjælp af det tyske For
bund med Prøjsen i Spidsen. 18. April rykkede en 
kombineret fjendtlig Hær paa over 30.000 Mand under 
den preussiske General Wrangel frem mod vore Styr
ker paa omkring 12.000 Mand, der havde indtaget en 
Stilling lige Syd for Slesvig. 

Hotel Hammersø 
Sandvig, Bornholm 

Smukt beliggende paa Danmarks eneste 
Klippeø. Udsigt over Hammerens_ vældige 
Klipper. 
Stor, hyggelig Have. 4 l\Iin. til Sandvig 
Badestrand. 
Hotellet nyistandsat og nymonteret. 
Rindende Vand og Centralvarme. 

M Jrjmr. 
Tlf. Sandvig 64 



'.l,:,en danske 
Hærs Fører i Kri
gens Begyndelse 
var den 55-aarige 
Oberst H. C. G. F. 
Hedemann, en ka
rakterstærk og 

ansvarsmodig 
Mand, og samti
dig enkel og be
skeden som hans 
her gengivne Sa
bel, baaret hele 
det fØrste Krigs
aar. Ved sin Side 
havde han som 
Stabschef Kaptajn 
V. H. F. A. Læs
sØe, der regnedes 
for Hærens stør-

. ste Begavelse. 
Samarbejdet mel
lem dem satte sig 
de smukkeste 

Frugter i Slaget 
ved Slesvig den 

23. April, hvor den danske Hær trods sin numeriske 
Underlegenhed tilføjede Fjenden betydelige Tab og 
tilsidst afbrød Kampen og trak sig bort mod Nord. 
Den faste Ledelse og Troppernes eksemplariske Kamp 
gjorde, at Slaget ved Slesvig, skønt det endte som et 
Tilbagetog, forøgede den almindelige Tillid til Hæren, 
et i Krigshistorien sjældent set Tilfælde. 

®t tlitni? Wrtfflerift, 
f~m llt'o e!tM:3, {ft]1t i.1M!frtllg ~n 2nt Wrrll J$4N, ttH•ff if~ fr,i -~lllln/f~f, Ilt?> ,lt h'llr 

ern~la't'\~ll!dnrw mtb 4f 11rar anfæ-iJ'n tn B-~rltillfog$ratft, frm ~It dl .f;tft fam 1fl:: !i~-

ll'nder Tilbagegangen fra Kampen Syd for Slesvig 
skal den Episode være foregaaet, som er skildret paa 
ovenstaaende Skillingsblad. En dansk Artillerist, der 
med en Ammunitionsvogn kørte tilbage gennem Sles
vig By, blev omringet af Pøbelen, der vilde tage ham 
til Fange. Ved at true med at kaste en brændende 
Fakkel i Ammunitionskassen og saaledes sprænge sig 
selv og de omkringstaaende i Luften lykkedes det 
ham dog at slippe bort. Desværre kender vi ikke 
Navnet paa den raadsnare Konstabel. 

6l~Vi6-~olftm~c ~1ttt~I11gttRigjtn1trnt ~ltll~~~t~. 
l!iønba!itn: ben 9t.e. ,'l{:ptil 1848 .. · . ..., . · .. 



Kammerslusen ved Vesterhavet, 

HVOR findes vel en Grænse saa mangfoldig i sine 
Stemninger som den danske? Fra det graa, alvorsfulde 
Vesterhav til den dybblaa, smilende Flensborg Fjord 
toner en trestrenget Klang i Grænsens Tone: Ve::;ten
vinden, der evigt hvisker i Siv og Græs, rusker i 
Træer og bøjer dem møjsommeligt Østefter. De spar
somme Træer langs Danmarks nuværende Sydgrænse 
er som Geledder af trætte, udslidte Soldater, der ven
der hjem fra en Skyttegrav, bØjede og krogede, men 
ubesejrede. 

I Vestenvinden, der synger sin Moll-Symfoni i Mar
skens Græs, blander sig hæse Vibeskrig - og er noget 
saa uendelig trist som Vibens Klagesang? Men i skøn
ne Sensommerdage, naar Luften er klar som en ung 
Piges fØrste Spejl og ren i Farven som hendes blaa 
Øjne, saa blander Storkenes muntre Knebren sig i 
Vibeskrigene, muntre ved Tanken om, at nu kommer 
den lange Rejse fra Grænsebondens Tag til Nilens 
blØde Morads - og Faarene, der siden Foraaret har 
vokset sig store, runde og graa, bræger ved Efter
sommertid deres Farvel til de langbenede, rØdnæbede 
Fugle ... Vestenvinden, Viberne og Faarene er vor 
Grænses lille, yndefulde Terzet. Mozart kunde ikke 
Ønske sig den bedre! 

De, der kun kender Danmarks Grænse fra et Kupe
vindue eller fra Automobilernes Alfarvej, i det smuk
ke Vejsving ned over Bakkerne ved Krusaa, har intet 
Begreb om den danske Grænses forunderlige Mang
foldighed. 

Fra Calais til Møgeltønder - et Grimms Eventyr, 
Torneroses sovende By - helt op til Ribe slynger 
Nordsøen sin hvidbræmmede Kappe om Kysten, vild 

i sin Skønhed, der ofte har 
været farlig og derfor har 
lært Marskboerne at gøre 
Modstand. Som Kong Hans' 
overmodige Garde har Nord
søen ofte brølet: , Vogt dig, 
Bonde, nu kommer Havet« 
- men Bonden har svaret, 

Emmelev Klev. 

Langs Danmarks 
Sydgrænse fra 
Vest til Øst 
En Vandring fra Marsk over 
Højland og Hede til Flensborg 
Fjord 

Af RedaktØr 

JENS A. PETERSEN 

som Ditmarskerbonden svarede Kong Hans: » Vogt 
dig, Hav, nu kommer Bonden'. Havet er besejret ved 
Danmarks Grænse. Marskbonden, Staten og den mo
tlerne Ingeniørvidenskab har skabt et enestaaende 
Forsvar. Rejser Havet sig og vifter truende med sin 
hvide Kniplingsbræmme, aabner Sluserne sig og tager 
Fjenden blidt i sin Favn. 

Paa det yderste Havdige, det yderste Værn mod 
Vest, staar et lille Træskur tæt op ad et Pigtraads
hegn og et gammelt skævt Led, der er lige ved at 
være af Lave. Det er Danmarks yderste Forpost mod 
Vest, hvor to Gendarmer hygger sig i deres lyseblaa 
Uniformer. De er ikke alene om Vagten nu. Der er 
ogsaa danske Soldater langs Nordens Sydgrænse. 

Men endnu længere ud mod Havet skal man for at 
finde Grænsens vestligste Punkt: Hvideaaen, der læn
gere vestefter kan kruses graat og vildsomt, er her 
kun en bred Grøft, der fredeligt blinker i Aftensolens 
Straaler og med smaa muntre Kluk lØber ud i Havet. 
Paa hver Side af Udløbet, helt ude i Havstokken, 
staar to Granitsten. Den ene er dansk, den anden 
tysk. Underligt at tænke sig, at dette Grænsebegreb 
udtrykt i noget saa fredeligt som en lille Aa, kan 
sætte Sindene saa voldsomt i Bevægelse - men siges 
skal det, at Grænsen og de to Grænsestene synes helt 
unaturlige her i det typiske dansk-sØnderjydske Vest
landsbillede. 

Fra Havet vandrer jeg over Digerne langs Grænsen. 
Det er en strid Vandring. Solskinnet er blankt og 
kØligt. Blæsten er haard og farer op om Diget som en 
arrigt bjæffende Hund, rundt om de lave rustrøde 
frisiske Huse med deres stejle, høje Tage. Det er Hol
land, der her gaar igen, Renæssancens røde Sten, som 
Kong Christian IV's hollandske Bygmestre fØrte med 
sig langt bort fra Marsken, helt over til København. 
Det kongelige Tøjhus er lige saa ægte frisisk ved 
Stormbroens Kanal som de smaa Friserhuse ved 
Grænsen, der skyder Ryg mod Stormen, og knejser 
med deres hØje Tage som »AflØh<~ for Vinden. 

Fra Digerne ved H vidaaen er Udsynet stort og vidt 
som i Holland, Marsken er fra Calais til Ribe i Slægt 
med Havet. Marsken blev glemt, da Gud skabte Land 
og Hnv, for den er noget af begge Dele. Den ligger 
der med sine Gaarde og Huse, der i det fjerne rager 
op som SmaaØer. Alle Afstande forrykkes i Marskens 



Klinkevejen, Rudbøl, med 
Grronocotcncnc midt puu. 
Gaden i Forgrunden, 

klare, dirrende Luft. 
Herfra synes TØnder 
By med sin Banke at 
ligge uendelig nær, 
Møgeltønders Kirke
sp1r er endnu nærme
re. Begge Byer ser ud 
som flyvende Kuffer
ter i det blaa - lige 
til at gribe. Men Kor
tet fortæller, at Af
standen i Luftlinie er 

en Milsvej. Her ved Vestgrænsen sejrer Himlen over 
Jord og Hav, saa fladt er her. 

De smaa rØde Friserhuse ligger langs Digerne som 
LegetØjshuse, men Havernes krogede Træer, Stokro
sen og Solsikker, der bØj er sig fremover, Østefter, for
tæller tydeligt nok, at Marskbondens Liv er alt andet 
end Leg. Ansigterne er ogsaa mørke og furede, garvet 
af Vind og Vejr, men den Hilsen, der møder en Van
drer langs Diget, er venlig, en Smule sindigt maaske 
som i Holland, men Slægtskabet er der jo ogsaa -
altid maa jeg mindes Hollands Kanaler og Diger, naar 
jeg vandrer i de vest-sØnderjydske Egne. 

Af alle Europas Grænselinjer er ingen vel saa mær
kelig som Grænsen gennem RudbØl By. Mange lægger 
næppe Mærke til det, men kommer man kørende 
nordfra i Bil og holder midt i den smalle Gade, er 
Hjulene til hØjre i Tyskland og Hjulene til venstre i 
Danmark, og man kan more sig med at sætte det ene 
Ben i Danmark og det andet i Tyskland. I et sært 
Lune slynger Grænsen sig gennem Rudbøl. Den clau
senske Linje har her haft et ejendommeligt Indfald. 
Engang var det vel dog Venner og Frænder, der 
boede paa hver Side af Gaden, de mødtes og de snak
kede sammen, og det gør de naturligvis endnu trods 
Gendarmer, danske og engelske Soldater - men til
venstre er de tyske Statsborgere, tilhØjre danske Stats
borgere ... Ja, det er den Grænse, som har faaet Be
tegnelsen, at den ligger fast ( ! ) 

Endnu mere grelt kommer dette forunderlige Græn
seskel til Udtryk i Haven, der danner Gadens vestlige 
Hjørne mod Syd. Hvis De ser nøjere efter, vil De i 
Havediget finde en Sten, i hvis Overflade er markeret 
en Vinkel, og Vinklens ene Ben peger ind gennem 
Haven. Den ene Halvdel af Haven er saamænd Dan
mark, den anden Halvdel Tyskland. Der gaar et gam
mel Trægærde igennem og markerer at her mødes to 
Nationer midt i et Bed af Stokroser. 

Noget lignende er Tilfældet i den lille Række Fri
serhuse, der hedder Rosenkrans - ikke opkaldt efter 
Slægten Rosenkrans, men derimod hedder det fra 
gammel Tid paa Egnen, at Husene ligger i Ring som 
Perler i en katolsk Rosenkrans. 

Jeg spurgte engang Clausen-Linjens Fader, Magi
ster H. V. Clausen, ud om dette mærkelige Grænse
forhold, og han kendte det naturligvis godt. Selve Lin
jPn h::1r G-r::PnsPlrnmmissi0nPn i sin 'T'iil fastBat. - mPn 1 

sagde Magister Clausen, der var dengang det ejen
dommelige, at Menneskene paa den ene Side af Vejen 

ønskede at være Tyskere, og paa den anden Side af 
Vejen vilde de være Danskere, og de fik begge deres 
Ønsker opfyldte ... Ja, det var dengang! 

Det er en ejendommelig Grænselinje, vistnok uden 
Sidestykke i den ganske Verden. 

Fra Rosenkrans østefter gaar Grænsen dels lidt Syd 
for Hvidaaen i Sivene, dels midt i Aaen, der her er 
bred, næsten som en SØ, og Grænsen fortsætter i 
SØnderaaen længere ad Flensborg til - et naturligt 
Grænseværn, faktisk let at forsvare, men indtil 1945 
aaben for alle og enhver. Det hændte fØr 1940, at man 
langs de danske Diger med en halv Times Mellemrum 
mødte en lyseblaa Gendarm, der dukkede op mellem 
Græs og Siv som den gamle Kone i Eventyret, men 
Antydning af Værn fandtes ikke fra 1920 til 1940, og 
jeg tænkte paa en Vandring i 1936 langs den tysk
belgiske Grænse og videre sydpaa efter Thionville ned 
mod Verdun, hvor der for hver 50 Meter stod en fuldt 
bevæbnet Vagt, hvor der til enhver Tid var Skyts 
parat, og hvor der under Jorden fandtes en Jern- og 
Betonfront - at den heller ikke holdt, da Stormløbet 
satte ind, er en Sag for sig. 

Men jeg sammenligner denne Tur langs den tysk
belgisk og tysk-franske Grænse med en Tur langs den 
tysk-danske samme Aar, og det kunde nok give An
ledning til en Samtale, medens vi fik os en Pibe Tobak 
paa Diget, Gendarmen og jeg. Blæsten sang over 
Hvidaaen, og medens vi snakkede, kunde en hel Hær 
sætte over Aaen, og det eneste vi kunde sætte imod 
var Gendarmens Karabin ... naa, og en Dag skete det, 
at en Hær gik over Grænsen, men det er jo en helt 
anden Historie, som K.ipling siger. 

Jeg lagde Turen til Verlaat Kro. Navnet er saa rent 
hollandsk, som man kan Ønske sig. Kroen ligger i det 
tyske Statsomraade, men Konen i Kroen talte Dansk 
ogsaa i Tiden mellem de to Verdenskrige. Verlaat har 
ikke noget med forlade at gøre. Det er det frisiske 
Navn for Sluse, og det træffes i Holland endnu, saa 
stærkt er det Baand, der gaar fra Calais til Ribe, at 
det endnu slynger sig om et Kronavn ved den danske 
Grænse. 

I Verlaat Kro er Stuerne lave, Loftsbjælkerne truer 
med at slaa Gæsten i Hovedet, Vinduerne er lave og 
smaarudede, men Glasset er tykt. I Verlaat Kro ser 
det ud i Dag som for tre-fire Hundrede Aar siden. 
Væggene i Stadsstuen staar med de skønneste hol
landske Kakler. Den Bygmester, der byggede denne 
Kro hØjt mod Nord, var Hollænder. Jeg tænker mig 

Broen over Gejl Aa ved Bommerlund ad den gamle Hærvej. 



ham som en stor stout Friserbonde, i Vadmelskofte, 
med hollandsk Tophue og spidsnæsede Træsko. Kan 
være, at han saa helt anderledes ud, men fattig har 
han ikke været, og jeg ved ogsaa, hvorfra han stam
mer. 

Da han rejste, glemte han en Snustobaksdaase, der 
er bevaret i Kroen siden den Dag, og hvis De ellers 
kan gøre Dem gode Venner med Konen i Verlaat Kro, 
kan De faa Lov til at gøre dens Bekendtskab. Den er 
tung og vægtig, af gedigen blank Messing, som det 
MessingtØj der hænger i ethvert hollandsk Køkken. 
Den har indgraveret Kanaler og Skibe, og midtpaa 
staar Navnet Ydrijk, det gamle frisiske Navn for 
Utrecht, Hollands store rige Handelsby. Kom ikke her 
paa Sønderjyllands Vestkyst og sig, at vi alle er Jy
der for Vorherre - Nej, her er vi faktisk Hollændere, 
enten vi bekender os til dansk eller tysk. 

Verlaat Kro glemmer jeg ikke saa let, og naar det 
igen bliver muligt at komme længere end til Rudbøl, 
saa tag Turen gennem Rosenkrans til Ver laat Kro, tag 
Snustobaksdaasen i Haanden. Den fortæller en hel 
Del mere om Friserne fra Calais til Ribe end tykke 
Bøger. 

Videre Østefter. Langs Hvideaa og SØnderaa vifter 
Sivene. Udsynet er stadig det samme store vide næ
sten blændende med Kirketaarne som Streger i Hori
sonten, Smaabyer som svømmende Øer. Den gamle 
Vej leger Kispus. Undertiden løber Grænsen paa 
hØjre, undertiden paa venstre Side. Endnu engang 
rykker Holland ind i Grænsebilledet ved Hvidaaen, 
hvor Leggan Kro hygger sig bag gamle Buske. Et pud
sigt Navn, der paa en eller anden Maade afledes fra 

Gendarmstien ved Krusaa. 
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den gammelfrisiske Betegnelse for en AnlØbsplads. I 
Folkemunde er det gennem Tiderne blevet til Leggan. 

Langt videre mod Øst fØlger AalØb og Kær, helt til 
Vest for Skelbækken efter Rens, men her forsvinder 
det frisiske Præg fuldstændigt. Hvorfor Grænsen kal
des Skelbækgrænsen er en Gaade. Skelbækken følger 
kun Grænsen et ganske kort Stykke og præger den 
slet ikke. 

Herfra Syd om Frøslev Plantage gennem Grænse
byen Padborg til Krusaa er Landskabet ægte østjydsk, 
smilende og venligt. Hvor Pigtraaden løber ud i Flens
borg Fjord, er Idyllen saa blid som under Vejlefjor
dens Bakker ved Tirsbæk og Munkebjerg. Den be
gynder forresten allerede ved Bov. I Bov Krat kan 
man med lidt Fantasi opleve den 18. April 1848; da 
General Hedemann slog Oprørshæren under Prinsen 
af NØr. Hvis man søger efter den dengang saa kendte 
Bommerlund Kro, hvor Herremænd og Godtfolk, 
Studedrivere og Kræmmere mødtes for at faa en ægte 
»Bommerlunder«, den vidt berømte hjemmebryggede 
Snaps, hvis Navn endnu lever paa Flaskeetiketter i 
Hamborg men heller ikke andre Steder - saa vil man 
komme til at søge forgæves. Af. Bommerlund Kro er 
der kun lidt forvitret Brolægning tilbage - men det 
dufter endnu af Kommen og Dild langs den gamle 
Hærvejs og Studevejs halvt glemte Spor. 

En Tur langs Grænsen er en stor Oplevelse, fordi 
Naturen og Udsynet er ·saa vekslende - og for den, 
der har gaaet sin Vagttørn langs denne Grænse, vil 
det være en dobbelt Oplevelse at lære Grænsen at 
kende fra ØstersØ til Vesterhav. 

Jens A. Petersen. 

Uldgade i Tønder. 



MILITÆRPOLITIET er en ganske ny Institution ved 
den danske Hær. Gennem mange Aar har vore allie
rede i deres Hære haft særlige Korps til at varetage 
Politiopgaver. Saaledes har det engelske military-po
lice eksisteret i 100 Aar, og den amerikanske Hærs 
tilsvarende Institution kan ligeledes spores mange Aar 
tilbage i Tiden. 

Først ved Afsendelsen af en dansk Brigade til Be
sættelsesomraadet i Tyskland, blev det danske Mili-

MILITÆRPOLITIETS FOLK 
f aar en haard 

og grundig Uddannelse - ! 
Et Besøg paa MP-Skolen "Høveltegaard" 

Af Henry Hansen 

tærpoliti en Realitet. I 1947 tog man fat paa den før
ste Uddannelse af Politisoldater i Lejren ved Lund
tofte. Allerede fra næste Sæson flyttede man imidler
tid Uddannelsesstedet, og Skolen tog Lejren paa HØ
veltegaard i Besiddelse. Her er man for Øjeblikket 
midt i anden Sæson. 

Et ideelt Terræn. 
Lejren ligger i det bakkede Nordsjælland, og et 

Terræn, der er mere egnet, lader sig vel vanskeligt 
finde, naar man betænker Stedets centrale Beliggen
hed. Den umiddelbare Nærhed af den store Høvelte 
Kaserne er ikke af ringe Betydning. Selvom Skolen er 
en selvstændig Institution, har den forskellige mili
tære Øvelsesanlæg fælles med Kasernen, saaledes 
Skydebane og Feltbane. Desuden lægger man Beslag 
paa Kasernens nye, moderne Gymnastiksal flere Ti
mer om Ugen. 

Træbarakkerne, som udgØr den største Bestanddel 
af Lejrens Bygninger, er ikke specielt beregnede til 
Vinterbelægning. Fugten gør sig gældende i de vaade 
og kolde Vintermaaneder. Men man har paa forskellig 
Maade forstaaet at gøre Lejren beboelig, ogsaa i den 
kolde Aarstid. Saaledes opvarmes samtlige Værelser 
ved Centralvarme, og der er sørget for en god Isola
tion af Ydervæggene. Opholdsrummene er derfor fuldt 
ud beboelige og gør Indtryk af at tilfredsstille alle 
rimelige Krav. 

Lejren er firlænget og rummer, foruden Belæg
ningsstuer og Kontor, KØkken med Spisesal, Sam
lingsstue og Lokale til Bordtennis, samt, ikke at for
glemme, Skolens tre rummelige Klasseværelser. Des
uden findes en Vagtbarak og nogle Garager. 

Pæne unge Mænd foretrækkes! 

Milllærpoliliskolen ledes ar Kaptajn H. S. E. HØeu, 
<ler tidligi?re har været Ow1rhPtjPnt v@r1 P0litiPt 

Hvert halve Aar tilføres Skolen nyt Mandskab, der 
udtages fra de forskellige Vaabens Korporalskoler. De 

En MP.-Soldat fuldt reglementeret udrustet. 

udpegede kommer ud for en Prøve, der bestaar af 
forskellige skriftlige Opgaver og en Intelligensprøve. 
Bestaar de denne, træffer den paagældende Skolechef 
efter en Samtale med hver enkelt Afgørelse om, hvor
vidt vedkommende maa anses for at være egnet til at 
gennemgaa den specielle Uddannelse. 

Man foretrækker pæne unge Mænd, ikke under 176 
cm i HØjden. Det skal være Folk, der har et pletfrit 
Levned bag sig og ikke har været straffede. Desuden 
skal de have Kendskab til Engelsk og Tysk. Hver 
Gang man starter med et nyt Hold, er der en Del Ele
ver i Overtal. Man sikrer sig paa denne Maade, at 
Styrken ikke bliver for lille, selvom der maa sendes 
Folk tilbage paa Grund af Uegnethed. 

Det nuværende Hold bestaar af 72 Elever, der ud
dannes til Militærpolitisoldater. Først gennemgaar de 
en fem Ugers Forskole, der har til Formaal at give 
dem de mest elementære Forkundskaber. Derefter føl
ger den særlige M. P.-Skole, der strækker sig over 
tolv Uger. I denne lægges der særlig Vægt paa den 
rent politimæssige Undervisning. 

Foruden nævnte 72 Elever uddannes paa Skolen 18 
Motorvognsførere. Disse unge Mænd, som er udtaget 
allerede 14 Dage efter deres Indkaldelse, skal senere 
med til Tyskland som Chauffører for Militærpolitiet 
og uddannes gennem en grundig Undervisning til at 
blive Specialister paa Motoromraadet, samtidig med 
at de i en Del af Tjenestetiden er under almindelig 
Soldatertræning. 

Baade Politimand og Soldat. 

Man mærker i Lejren et fint Kammeratskab mellem 
Soldaterne indbyrdes. Der er en Samarbejdsaand til 
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Et Vandløb 
forceres - og
saa MPerens 
rent militære 
Træning skal 
passes! 

Stede, som vel næppe mange Steder, hvor saa mange 
er samlede. Men ogsaa i Forholdet mellem Befalings

. mænd og Mandskab gør den gode Aand sig gældende. 
Der hersker en korrekt, maaske undertiden skarp To
ne, men der savnes ikke Oprigtighed og Forstaaelse, 
et Forhold til uvurderlig Gavn for det Indtryk, Ele
verne trods alt tager med sig, naar de forlader Skolen 
for at gaa over til praktisk Tjeneste i Tyskland. 

Den Udrustning, Militærpolitiet anvender, er ret 
særpræget. Paa Skolen bærer alle hvidt Remmetøj, 
hvid Hjælm og Gamascher, og alt skal hver Dag krid
tes omhyggeligt; en Omstændighed, der vel ogsaa bi
drager til at fremmane den Ordenssans, som er nød
vendig for en Ordenshaandhæver. Naar M. P.'erne 
kommer til Tyskland, faar de til Patruljebrug udle
veret røde Kasketter og skal bære en ekstra Skraarem 
til Tjenestepistolen. Under Tjeneste, der medfØrer 
Brug af Motorcykle, anvender man en hvid Styrt
hjælm af Asbest, der skærmer det meste af Hovedet. 
Denne specielle Udrustning er af samme Art som den, 
andre Hæres Militærpoliti anvender. Den er praktisk, 
men gør samtidig M. P.'eren let kendelig, hvilket og
saa har sin store Betydning. 

Ud fra den Betragtning, at Politisoldater under 
Krigsforhold let kan risikere at komme ind i direkte 
Krigshandlinger, anser man det ikke for tilstrække
ligt, at de er godt inde i politimæssige Forhold. I 
andre Hære lægger man megen Vægt paa, at de ud
dannes som Militærsoldater, og det danske Militær
politi maa derfor heller ikke staa tilbage for nogen 
i :ma Henseemle. 

Man griir paa »HØvPltegaard,( alt for at udvikle Ele
verne til at blive førsteklasses Soldater. Der trænes i 
Gymnastik, Jiu-Jitsu og Boksning, og det er ikke 
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Smaating, den enkelte maa kunne præstere. Den, der 
ikke er en god Sportsmand, har ingen Chancer for at 
klare Øvelserne. 

Rene Akrobater paa Motorcykel. 

Ikke heller i de almindelige soldatermæssige Fær
digheder tolereres det, at nogen er bagefter. - Man 
har Skydeøvelser med Gevær, og som den eneste Del 
af den danske Hær lærer man at skyde med Pistol, 
det Vaaben, som jo under den fremtidige 'l'jeneste er 
M. P.'erens mest anvendte. - Eksercits spiller ogsaa 
en Rolle. Mandskabet lærer at udfØre selv de van
skeJ.igste engelske Eksercergreb; der tages Gevær i 
Hvil, der lades Gevær, og der tages Gevær ved Fod, 
altsammen »fra Fløjen« saa præcist, som om man lod 
en Pose med Staalkugler rulle ned ad en Trappe. -
Een af de nødvendigste Færdigheder er dog for M. P.
eren at kunne kØre et MotorkØretØj, ligegyldigt hvil
ket, fejlfrit og sikkert. Motorcyklen bliver den enkelte 
Mands mest anvendte Befordringsmiddel i Tyskland 
under Tjenesten, og man træner i det omliggende Ter
ræn for fuld Kraft med de mest halsbrækkende Øvel
ser. Selv meget dristige Dirt-trackkØrerE! vilde vist 
nikke anerkendende, naar de saa M. P.-ernes Præsta
tioner. 

Saa er der naturligvis Feltbanen. Alle kan komme 
igennem den, men man træner stadigvæk med at op
naa de bedste Tider. Der er smalle Pontoner over 
vandfyldte Huller, der er det store »Abebur«, et mæg
tigt Træstillads, som det gælder om at komme over, 
og der er svingende Tove i flere Meters Højde. Paa 
regnfulde Dage forøges Vanskelighederne næsten til 
det umulige paa denne Feltbane, men en Soldat skal 
naturligvis kunne sættes ind i alt Slags Vejr. Paa Ele
vernes Øvelsesplan er hver Uge afsat en natlig Øvelse. 
Denne bestaar som Regel af et Terrænløb paa indtil 
20 km. En ægte Soldaterøvelse, maa man vist sige. 

Lektier, Lektier, Lektier ..• 

Medens Formiddagen gaar med de udendørs Øvel
ser, er Eftermiddagen helliget Teorien. Undervisnin
gen foregaar for alle politimæssige Fag ved ledende 
Politifolk, og Eleverne sættes grundigt ind i alle de 
Paragraffer, man nu engang skal kende til Bunds for 
at være en dygtig Politimand. Der er otte Fag. Des
uden undervises i Sprog ved nogle lokale Lærere. 
Undervisningen er søgt holdt saa nær op ad den, der 
gives unge Politibetjente paa Politiskolen, og Skolens 
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Lærere har da ogsaa udtrykt deres Anerkendelse og 
Tilfredshed med den Interesse, hvormed de unge Ele
ver gaar op i Fagene. Der er mange Lektier at lære 
om Aftenen, og der er ikke megen Fritid til overs 
men de fleste er ogsaa indstillede paa, at her skal de; 
arbejdes. Der gives heller ingen Pardon for den, der 
ikke fØlger med. 

Undervisningen foregaar i tre Klasser. Hver har sit 
Klasseværelse, der ligner et hvilket som helst andet 
Undervisningslokale. Der hænger Færdselstavler og 
manende Plakater til at illustrere Stoffet. Eleverne 
skal naturligvis kende enhver Detaille i f. Eks. Motor
loven, de skal vide alt om, hvordan man finder Spor 
og benytter dem efter en begaaet Forbrydelse, og de 
skal vide, hvordan man skelner mellem Tyveri og 
Røveri, for blot at tage nogle faa Eksempler. En Del 
af Teorien skal demonstreres i Praksis. En M. P.'er 
skal kunne dirigere Færdslen i et stærkt trafikeret 
Vejkryds. Paa Skolen har man indledet Samarbejde 
med et Motorvognskompagni fra Høvelte-Kasernen, 
og de unge Elever har i Praksis vist, at de ogsaa kan 
klare denne Opgave. 

M. ·P.'erne er udstyret med stor Myndighed. 
Forinden Eleverne kan forlade Skolen, skal de eksa

mineres, og det afgøres derudfra, om de faar Lov at 
gøre Tjeneste i Tyskland. En ret stor Procentdel kom
mer ikke helskindet gennem Prøverne, der strækker 
sig over omtrent 14 Dage. Den langt overvejende Del 
af de, der bestaar, bliver saa sendt til Brigaden, hvor 
de straks faar Rang af Underkorporaler, og efter 2 
Maaneders Forløb ud.nævnes til Korporaler. 

Arbejdet i Tyskland er meget krævende og fordrer, 
at M. P.eren er i Besiddelse af Koldblodighed og er i 
Stand til at klare enhver Situation. Der findes Masser 
af Fristelser i Tyskland, som gør Arbejdet større og 
besværligere for Militærpolitiet. Der er Sortbørsen, 
især med Cigaretterne, Tyverierne fra de danske 
Lagre, Ulykkerne og det store Problem med de tyske 
Kvinder. Kriminaliteten er jo langt større dernede end 
i Danmark, fordi der i Besættelsesomraadet bor Men
nesker, som ikke skyer noget Middel for at faa Del 
i de Goder, den danske Brigade fØrer med sig. Mili
tærpolitiet er da ogsaa udstyret med Myndighed til 
at anholde civile Tyskere, der anses for mistænkelige. 

Om M. P.ernes Myndighed gælder iØvrigt, at den, 
uden Hensyn til Rang, er uind
skrænket, naar nogen har gjort 
sig skyldig i Ulovligheder. I Pa
ragraf 1 i Instruks for Militær
politiet hedder det: »Det er Mili
tærpolitiets Pligt at bidrage til 
Opretholdelse af Ro og Orden, at 
medvirke til Disciplinens Gen
nemførelse, at forhindre Forbry
delser, samt naar saadanne er 
begaaet, da at drage Omsorg for, 
at den skyldige udfindes og dra
ges til Ansvar.« Deri ligger For
maalet n1ed hele Institutionens 
ArbPjrlP. 

Militærpolitiet skabtes, fordi 
man ventede at faa Brug for det 

Pistolskyd
ning er et 
vigtigt Led i 
Skolens 
Øvelsesplan. 

ved Brigaden. Med Brigadens eventuelle Tilbagetræk
ning fra Besættelsesomraadet i Tyskland, maa det dog 
ikke anses for givet, at Institutionen vil blive opløst. 
Militærpolitiet har vist, at det kan arbejde tilfreds
stillende. Vore allieredes Sagkyndige har Gang paa 
Gang udtalt deres PaaskØnnelse og Beundring for dets 
Præstationer, og SpØrgsmaalet er, om man i Fremti
den kan undvære det ved vore hjemlige militære Af
delinger. Meget tyder paa, at man vil tage under 
Overvejelse at gøre Militærpolitiet til en fast Enhed 
af den danske Hær. Henry Hansen. 

Under Ledelse af en »rigtig« Politibetjent øves Politisoldaterne 
i at diligere Færdslen. 

;/.,·,_.,,,,' 
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GLIMT fra SOLDATERLIVET 
"Dcivs, clu gcnnle, kencle'I· dit niig ild,e 

.. 62 . .. Tykl,e" 

Af Journalisterne 

Bent Eilertsen og Jørgen Jensen 

Illustreret af Svend Hansen. 

DE kender sikkert Situationen. 
To Mænd mødes paa Gaden. De tilkaster hinanden 

spørgende, lidt usikre Blikke, indtil den· ene udbryder: 
»Jamen er det ikke 17. Davs, du gamle, kender du mig 
ikke igen . . . . 62 . . . . Tykke,. Jubel, Haandtryk og 
Skulderklap i det uendelige, og det varer ikke længe, 
før den ene af dem faar den lyse IdC, at de lige skal 
smutte hen om HJØrnet, ned i Kælderen og nappe en 
Gensyns-Pilsner, medens de opfrisker fælles Minder 
fra en længst forsvunden Soldatertid. Den ene Pilsner 
bliver til mange, de glemmer Verden udenom dem, 
Frikadellerne, der snurrer over Gassen derhjemme og 
den efterfØlgende RØg i KØkkenet. 

Først hen paa de smaa Timer skilles de. Selv i det 
Øjeblik, da de paa Strømpesokker lister ind i deres 
Lejlighed, medens de forsøger at bekæmpe en paa
trængende Hikke, synes de, at de har haft en dejlig 
Aften, som rigelig er den Ballade værd, der uden 
Tvivl venter dem bag den lukkede SovekammerdØr. 

Men trods det, at Soldatertiden ganske givet byder 
paa mange glade Minder, og man ynder at paastaa, at 
naar alt andet er glemt, huskes de muntre Episoder, 
bliver man ofte af gamle Soldater proppet med de 
samme Historier, som de hver især med Haanden paa 
Hjertet paastaar selv at have oplevet - og som man 
i Forvejen kender fra Bøgerne, Vittighedstegningerne 
og fra utallige Genfortællinger. Normen er altid den 
samme: Den lettere aandssvage Rekrut og den hævn
gerrige Befalingsmand. Men Aanden i Hæren er blevet 
en anden, og Historierne har dermed faaet nye Varia
tioner. 

. . . Livet begynder paa Indkaldelsesdatoen. 
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FOLK og VÆRN paabegynder her en Serie 
muntre GUmt, Causerier og Stemningsbilleder 
fra Soldatertiden. To værnepligtige Journalister 
har interview'et en lang Række Soldater - nu
værende og gamle - og faaet dem til at fortælle 
om den Oplevelse, de vil huske længst fra deres 
Soldatertid og har desuden causeret lidt om egne 
Soldaterminder. I dette Nummer af Bladet brin
ger vi efter Introduktionen et Causeri om hvad 
man tror, naar man skal i Trøjen, hvad man ved, 
naar man er blevet Soldat, og hvad man fortæl
ler, naar man er hjemsendt. - I næste Nummer 
fam· Feltsoldaterne Ordet. 

Naar man skal ind s9m 
Soldat synes man ... 

at alle Mænd, der ikke skal 
være Soldat ikke er Mænd, men Kludedukker i lange 
Bukser. Man er ikke et Øjeblik i Tvivl om, at man vil 
faa Lejlighed til at afsløre sig som denne Generations 
Niels Ebbesen. Skal man til Marinen maa Forbille
derne nødvendigvis være Tordenskjold, Niels Juel 
eller Admiral Vedel. 

Opnaar man paa Sessionen at blive taget til Kon
gens Garde, er man helt og fuldt overbevist om, at 
ens Lykke er gjort. I Aanden ser man sig selv paa 
Strøgtur ifØrt »de kongeblaa« og med den eifeltaarns
hØje BjØrneskindshue paa Snur. Hvem vil kunne staa 
for denne selvsikre Kriger? Fantasien leger med 
Barneaarenes Helte, som man forestiller sig at blive 
en passende Blanding af med Richardt LØvehjertes 
uforfærdede Mod, Svend GØnges dristige Snuhed, Ro
bin Hoods altbesejrende Frækhed og Casanovas og 
Del ami's Charme sammenlagt. Livet begynder paa 
Indkaldelsesdatoen. Fra det Øjeblik er man færdig 
med det støvede Kontor eller det mørke Værksted. 
Saa træder man ud i Livet, ud i Solen til en uafbrudt 
Række Sejre saavel paa de klassiske Slagmarker som 
paa de amorøse. 

Er man en Stakkel uden Fantasi, er man ilde stedt. 
Man tæller paa Fingrene .... 1,90 Kr. om Dagen. Man 
skulle endda have været gift, men nu maa det vente. 
Man er godt sur i Masken. 

Naar man er blevet 
Soldat ved man ... 

at man meget hellere vilde være 
en Kludedukke i lange Bukser. Historien om Niels 
Ebbesen maa være opstaaet i et for fantasifuldt Dig
terhoved. Den der med Tordenskjold og Niels Juel 
lyder ogsaa meget godt, men hvad mon bemeldte to 
Herrer vilde have sagt, hvis de konstant var blevet sat 
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... hvis Tordenskjold 
og Niels Juel kon
stant var blevet sat 
til at spule Dæk. 

til at spule Dæk. Hvordan mon Tordenskjold vilde 
have taget det, hvis hans talrige Stævnemøder var 
blevet umuliggjort ved et latterligt Forbud om, at ens 
Tandbørste skal være ren, for at man kan faa Nattegn, 
eller hvis han - som en Del af Flaadens Mandskab i 
Dag - maatte ligge paa firmastet Bondegaard og hen
vist til derfra at udføre sine historiske Bedrifter. 

Er man blevet Garder, er Helteglorien ogsaa gaaet 
FlØjtPn. Man forPstilfor sig som udhalet Kriger ... og 
hvad blev man saa: autoriseret Pudser, fuldt uddannet 
til at overtage Jobbet som Skopudser paa Hovedbane
gaarden eller RengØringskone, hvis Akkuratesse er 
uden Lige. Det glade, frie Soldaterliv - som Svensk 
Film er Mester i at skildre - hvor blev det af? 

Man opdager, at man totalt mangler Løvehjertes 
Mod, naar Korporalen foreslaar een en venskabelig 
Dyst paa Grønsværen, at man ikke har Gran af GØn
ges Snuhed, naar det gælder om at bilde Officianten 
en LØgn ind for at opnaa et ekstra Nattegn, og at 
Robin Hood-Modet helt udebliver, naar man fØler 
Lyst til at svare Primus igen. 

Og oh Charme og velsiddende Uniform - hvor blev 
det af? Enten faar man et Par Bukser af saadanne 
Dimensioner, at Benene kun virker som Teltstænger 
i en Cirkus eller et Par, der kun gør Lykke i en af 
Thit Jensens Romaner, hvor Mændene helst skal væ
re ifØrt saa stramtsiddende Benklæder, at Kvinderne 
kan glæde sig over at se deres Ridder spænde Laar. 
Er man ikke fra Naturens Haand udstyret med et Par 
velvoksne Ører, risikerer man - naar man en enkelt 
Gang har BjØrneskindspragten paa - at den glider 
ned over Øjnene. 

Hvordan skal man blive Helt under saadanne Om
stændigheder? 

De fantasiløse Stakler er knapt saa kede af det me
re. Nu kan de se en Ende paa det. De kan snart kom
me hjem til den skønne og indgaa i Hymens Lænker. 

... fuldt uddannet til at over
tage Jobbet som Skopudser 
paa Hovedbanegaarden. 

Naar man har været Soldat 
fortæller man ..• 

at alle Mænd, der ikke 
har været Soldat, er nogle værre Kludedukker. At 
man var den fØdte Soldat. Pigerne flokkedes om en, 
saa det næsten var en Plage. Altid var man i Stand til 
at sige det utroligste til Befalingsmændene uden at 
der skete een det ringeste. Gang paa Gang kunde man 
snyde Officianten og faa alle de Nattegn, man vilde 
have. Ja, en Gang narrede man endog en hel Kasse 
Nattegn fra ham. Feltbanen var man i Stand til at 
løbe tre Gange igennem, inden ens Kammerater endnu 
var kommet i Gang - og havde det ikke været fordi, 
man ikke rigtig gad, havde man med Lethed kunnet 
slaa anerkendte Rekorder i Hurtigløb. PremierlØjtnan-

... Den skønneste 
Tid i ens Liv. 

ten var yderst elskværdig mod en, fordi han frygtede, 
at man med sin skarpe Tunge skulde gøre ham til 
Grin overfor Kammeraterne, og Kaptajnen havde tig
get een paa sine bare Knæ om at skænke sit Legeme 
og Sjæl til Befalingsmandsstaben, men det havde man 
naturligvis afslaaet. Uniformen havde siddet paa een, 
som var den skræddersyet. Man havde danset i for
gyldte Sale med skønne unge Kvinder, der sukkede 
fordi man ikke værdigede dem megen Tid - og det 
var kun det Tilfælde, at der ikke blev Krig, som hav
de afskaaret een fra at yde sit Land en Hjælp, der 
var ligesaa stor som Niels Ebbesen, Tordenskjold og 
alle de andre Krigere sammenlagt havde ydet Fædre
landet. Den skønneste Tid i ens Liv, de største Trium
fer (man glemmer komplet de Gange, man har leget 
Kællingen i Muddergrøften) har man haft i Soldater
tiden. 

Paa dette Tidspunkt er de fantasiløse atter langt 
nede. De er blevet gift med den udvalgte og længes 
forfærdelig efter Soldatens frie, sorgløse Tilværelse. 

[i Hus/,, før Gagen 
, · :' Køb THOMAS EN Shag I"'•~ er hcdf hrugl- op, 

'~-o _t_ll _de_l-d,_a.;..g /....;.i9_e_S_fo-'P_,· 
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Holmens Kirke er 
først og fremmest 
Marinens Kirke. Un
der de ærværdige 
Kirkehvælvinger fØl
ler man sig lille, thi 
her slaar flere Aar-

hundreders dansk 
maritim Historie en 
i MØde. Her nynnes 
en Sang om den Vej, 
der er de Danskes til 
Ros og Magt ... 

Det var vor Konge
slægts store Renæs
sanceskikkelse, Chri
stian den Fjerde, som 
byggede Kirken. Tid
ligere laa der paa 

Halmens Kirkes 
Plads en Ankersme
die, hvor Hovedpar-
ten af Arbejdsmæn-

dene var Forbrydere, MAR IN I dømt til Strafarbejde 
paa Bremerholm, 

hvor Flaadens Værk
steder dengang laa. 
Under Arbejdet havde Fangerne Jernlænker om Benene, og Kirk, 
Hovedskib har genlydt af Jernlænkernes Raslen, for da Kirken b 
rejst under fjerde Christian, nøjedes man i fØrste Omgang blot n 
at lægge et nyt Tag over Ankersmedien, der saaledes mir nichts, 
nichts blev lavet om til Kirke! (Billede Nr. 1). 

Kongen beordrede dette Byggeri, for at hans Flaadefolk kunde : 
en Kirke at kalde deres egen. Han udstedte en Forordning om, 
alle Flaadens og Halmens Folk kun maatte søge Halmens Kirke. l 
er saaledes naturligt, naar netop denne Kirke rummer saa mm 
rige Minder om dansk Sømandsdaad. Men ogsaa i andre Henseern 
er Kirken sjælden smuk og fornem, og paa disse Sider kikker 
indenfor. 

Kirkens skønne Altertavle falder en i Øjnene med det samr 
Altertavlen, som ses paa Billede Nr. 2, er udfØrt af den berømte E 
ledskærer Abel SchrØder og skildrer Jesu Lidelseshistorie. Nede 
paa Tavlen begynder man med den hellige Nadver. Saa komn 
Korsfæstelsen, som er Tavlens Hovedrelief, derefter Opstandelsen 
endelig Himmelfarten. I Nadverbilledet er der forøvrigt et Par pt 
sige Fejl, idet den Stilling, Apostlene indtager ved Bordet, er hisi 
risk ukorrekt, og endelig har Kunstneren anbragt et Par HundE 
Forgrunden, til Trods for at Hunden var et urent Dyr for J Øder1 
- Medens Lidelseshistorien findes i Altertavlens lodrette Plan, : 
i det vandrette Plan de fire Evangelister, og Kardinaldyderne, SYJ 
boliseret ved Kvindeskikkelser. 

Paa Billede Nr. 3 ses den imponerende Prædikestol samt Kirke 
Krucifix. Det sidste har forøvrigt sin egen Historie. Det var et L 
i et. stort Monument, som efter Christian den Fjerdes DØd skul 
opsættes i hans Kapel i Roskilde Domkirke, idet det indtil da opl: 
varedes paa TØjhuset; men under Branden i 1647 blev det Ødelc 
med Undtagelse af K.rucifixet. Billedhuggeren dØde kort efter 
Sorg og Græmmelse, fortæller Historien! 

Holmens Kirke har et særligt Daabskapel (Nr. 4), hvis Døbefo 
i 1646 skænkedes af Christian den Fjerde og bærer hans Navnetra 



SKIRKE 

Fonden var igen en 
Gave til Kongen fra 
hans Mænd i Flaa
den, og det var Me
ningen, at den skul

. de bruges til Daab 
af Maurer og Jøder, 
der arbejdede paa 
Bremerholm. Den er 
smedet af eet Stykke 
af en Smed ved den 

kongelige Anker
smedie, der prydede 
DØbefonden med Fi
gurer, som forestil
lede Maurer og J Ø-

der og ))lignende 
Mennesker«. 

I Kirkens store 
Gravkapel staar bl. a. 
Niels Juels Sarkofag 
(Nr. 5). Men i Kapel-
let hviler desuden 
hans Hustru, en søn 
og en Svigersøn. Un
der en Marmorbuste 
paa Kapellets Væg 
kan man la:>sf' Tho

as Kingos ofte citerede Minderune over Niels Juel: 

))En Mand af gammel Dyd og dansk Oprigtighed, 
af Ja og Nej, og hvad man ærligt mere ved«. 

Fire store og seksten mindre Faner vaj er fra Loftet. De fire store 
ner er Kampfanen (Blodfanen), Sejrsfanen (Frydefanen), Navne
:1.en og SØrgefanen. Det er Kampfanen, der hentydes til i National
:1.gen: 

)>Han hejsede det rØde Flag 
og slog paa Fjenden Slag i Slag«. 

---~..,._.,.....,-:1 

Ogsaa Tordenskjolds Sarkofag har fundet sin naturlige Plads i 
)huens Kirke (Billede Nr. 7). søhelten blev som bekendt dræbt i 
Duel med en svensk Oberst, og da Dueller stred mod Kongens 

ld, fik Tordenskjolds mange Misundere Lejlighed til at sørge for, 
der ikke blev rejst noget Minde over ham, ja, man fik endda 

>lmens daværende Provst til at erklære, at han ikke vilde kaste 
rd over Liget. I Nattens Mulm og MØrke maatte Tordenskjolds 
gerne fØres ind i Kapellet, og Underofficerer og Skoledrenge stedte 
m til Hvile i Krypten nærmest Koret. Først ind i det nittende 
.rhundrede fik man rejst et Mindesmærke for Søhelten. Sarkofagen 
!V lavet af Marmor fra Frue Kirkes Alter, der Ødelagdes under 
>benhavns Bombardement. Tordenskjold var jo en vældig Strids
md, og det siges, at hans Venner har ladet en Sten hugge !Øs i 
Lpellets Ydermur, for at han ved Nattetide kan slippe ud af de 
.nge Omgivelser og faa sig lidt Motion! 
?aa Billede 6 ses endelig den smukke, saakaldte »Kongestol«. 
)g til Slut burde det maaske lige nævnes, at man umiddelbart 
lenfor Kirkedøren finder en stor Mindeplade for de Marinere, der 
te Livet til under Besættelsen. Man behøver ikke gaa helt tilbage 
Niels Juels og Tordenskjolds Dage for at finde Eksempler paa 

1sk Daad. Heldigvis! Ralph Christensen. 

ø 
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Vi bringe1· her SLut-

i Storpolitikken før og nu 
ningen paa Gunnar 

Røises Artikel om det 

storpoiitiske Problem .. : 

Kina. Som nævnt i 

forrige Nr. er Artik

len Laant fra det nor-
AF GUNNAR RØISE 

Det ble straks satt i gang et arbeid for å utruste og 
utdanne en moderne arme som kunne ta kampen opp 
mot de tallmessig overlegne styrker som sentralregje
ringen og provinsguvernørcne rådet over. I denne 
kampen kom den kinesiske arbeiderklasse for første 
gang til å spille en rolle. Dens organisasjoner var i 
vesentlig grad bygd opp av det kommunistiske parti, 
som også hadde sterk tilslutning blant radikale stu
denter og intellektuelle. Sun Yat-sen dØde !ike fØr de 
militære forberedelser var ferdige, og dette skapte 
straks en farlig situasjon innenfor Kuominiang, hvor 
det var en hØyreflØy og en venstrefl,Øy, som var blitt 
holdt sammen under Sun Yat-sens f,Øreskap. Sam
arbeidet mellem de to flØyer og med kommunistcne 
holdt imidlertid i to år framover, selv om det stadig 
var rivninger. 

Da Kanton-arm€ene under ledelse av Chiang Kai
shek i 1925 begynte framrykningen nordover, kunne 
den gjØre regning med aktiv støtte fra de brede bon
demasser og fra arbeiderklassen i byene. Felttoget ble 
derfor et triumftog, og provinsguvernørenes armeer 
oplØste seg ofte uten kamp idet både menige og offi
serer deserterte eller gikk over til de revolusjonære. 
Våren 1927 hadde de nasjonalrevolusjonære armeer 
seiret over størsteparten av landet. 

Imedens var det vokset opp mektige faglige organi
sasjoner blant bØndene og industriarbeiderne, og disse 
organisasjoner sto stort sett under kommunistisk le
delse. De reiste nå åpent krav om socialisering av in
dustrien og konfiskasjon av feudalherrenes jordejen
dommer. De moderate og reaksjonære innenfor Kuo
mintang så med uro på denne massebevægelse som de 
ikke maktet å lede, og de begynte å treffe forberedel
ser til et brudd med kommunistene. Chiang Kai-shek 
ble deres leder, og like etter erobringen av Shanghai 
gilck han til væpnet aksjon mot sine tidligere for
bundsfeller. Arbeiderorganisasjonene og bondeorgani
sasjonene ble undertrykt, kommunistpartiet ble for
budt og de :russiske rådgivere ble utvist. Samtidig 
forsonte Chiang Kai-shek seg med stormaktene som 
han tidligere hadde bekjempet, og også med sine gam
le politiske motstandere i China. Disse gikk i stor ut
strekning inn i Kuomintang, som samtidig ble renset 
for radikale og upålitelige elementer. 

Arbiderne i byene ble hurtig slått under den ter
rorbØlge som fulgte, men bØnderne fortsatte i mange 
områder kampen under kommunistisk ledelse. De tok 
makteu i ::;ture områder i SØrØst-China, hvor de ovcr
tok jorden fra gor1PiPrnP og opprt=!ttE::~t et. slags primi
tivt sovjestyre. De skapte også sin egen arme, som 
slo tilbake en rekke angrep fra Chiang Kai-sheks ar-

m€er og holdt stillin
gen helt til 1934. Da 

ske »Miiitar Oriente-

ring«. 

ble de fordrevet, men ,.,__ _________ _,,, 
størsteparten av hæ-
ren slo seg igj ennom 
mot vest og nådde etter en eventyrlig marsj fram til 
et lite sovjetområde som var dannet omkring byen 
Yenan i provinsen Shensi. Denne byen har siden 
vært den kinesiske kommunistregjerings hovedstad. 

Kµomintang hadde imens utviklet seg stadig mer 
i reaksjonær retning. Partiets radikale reformprogram 
som hadde vært bakgrunnen for dets framgang, var 
lagt på hylden. Ingen Økonomiske eller politiske re
former kunne gjennomfØres så !enge den nasjonale 
enhet ikke var gjenoprettet, het det. Landet befant 
seg nå i den såkalte militære periode og den fØrste 
oppgave var å knuse de »rØde banditter<< og samle 
hele China under Kuomintangs ledelse. 

I 1931 besatte japanerne Mandsjuria, og dette skapte 
voldsom forbitrelse over hele China. Men sentra1regje
ringen gjorde ikke noe forsØk på å organisere mot
stand mot angriperne - den fortsatte i stedet kampen 
mot de røde armeer. Kommunistene foreslo samlet 
front mot japanerne for å drive dem tilbake, men 
tilbudet ble avvist med forakt. Selv da japanerne be
gynte å sette seg fast i Nord-China, fortsatte sentral
regjeringen å legge hovedvekten på borgerkrigen. De 

Chiang Kai-shek, 
hvis Regering i Dag 
er alvorligt truet. 



røde armeer forsvarte seg med hell og drev 
samtidig en meget virkningsfull propaganda 
for krig mat Japan. Kommunistregjeringen 
i Yen an tilbØd å modifisere sin radikale jord
reformpoliiikk hvhl <len Iikk fred og hvis 
våpnene i stedet ble vendt mat japanerne. 
Denne propaganda forbundet med faren for at 
japanerne skulle ta Nord-China hadde virkning over 
hele landet, blant troppene og i sentralregjeringens 
nærmeste omgivelser. Vinteren 1936 gjorde en av 
Kuomintang-armeene som var sendt mat kommuni
stene, mytteri og tak Chiang Kai-shek til fange, 

Denne episode ble et vendepunkt i Chinas historie. 
Den viste hvor utbredt misnØyen var med regjerin
gens politikk, og Chiang Kai-shek fant det klokest å 
avblåse borgerkrigen. Det ble innledet forhandling 
mellom de to parter, og en fredsavtale ble sluttet like 
fØr japanerne i juli 1937 gikk til åpen krig i Nord
China. 

Krigen mot japanerne 1937-45. 

Kommunistene gikk med på å forandre sin jord
reformpolitikk og slutte med å konfiskere jorden i de 
områder de behersket, og deres armeer ble stilt under 
Chinag Kai-sheks overkommando. Sentralregjeringen 
på sin side forpliktet seg til å kjempe mat japanerne 
og til å gjennomfØre demokratiske reformer i sitt 
område, med presse-, tale- og forsamlingsfrihet. Poli
tiske fanger skulle frigis og det rene partistyre skulle 
opphØre i begge områder. 

Sentralregjeringen fØrte krigen med adskillig kraft 
den første tiden, til tross for at enkelte armesjefer 
sviktet og deserterte. Men etter Hankows fall høsten 
1938, <labbet krigsanstrengelserne av og samtidig blus
set konfliktet med kommunistene opp igjen. Det gikk 
så langt at Chiang Kai-shek i 1940 lot et stort antail 
av sine beste divisjoner gjennomfØre en fullstendig 
blokade av de områder som kommunistene behersket 
omkring Yenan i Nordvest-China. Ingen forsyninger 
av noe slag slapp gjennom blokaden og all person
trafikk var også forbudt. De utenlandske journalister 
som opholdt seg i Chungking, som var hovedstaden 
under krigen, fikk ikke tillatelse til å besØke Yenan 
fØr somme1·en 1944. Kommunistgeneralen Chou En-lai 
oppholrlt ,:;;Pg 11nrlPr krigen i Chungking som Yenan 
regjeringens representant, men noe virkelig samar
beid mellom de to rcgjeringer fant ikke sted. 

Præsident Truman sendte i Efteraaret 1945 U, S. A.s 
nuværende Udenrigsminister, General Marshall, til 
Kina for at mægle mellem Chiang Kai-shek og Kom
munisterne. Øverst Marshall sammen med Chiang 
og hans Frue, nederst skaaler han med et Par af 
Chiangs Generaler. Men trods alle Skaaltaler lyk-

kedes Mæglingsforslaget ikke. 

En rekke britiske og amerilrnnske journalister som 
opholdt seg i China under krigen, har etter .Japans 
kapitulasjon utgitt b$6ker og skrevet lange beretninger 
om sine iakttagelser og erfaringer. Under selve krigen 
slapp lite av de det skrev gjennom den kinesiske sen
sur, men nå finnes det en hel del litteratur om emnet. 
Mange amerikanske militære som var i Chungking 
under krigen har også uttalt seg meget åpent, og Q.e
res utsagn stemmer med journalistenes. 

Alle er de enige om at sentralregjeringen i virke
ligheten saboterte krigen mot japanerne, særlig etter 
at Amerika kom med i 1941. Kuomintangmyhdig
hetene skylde på dårlig utstyr og små forsyninger, 
men i virkeligheten kom det ikke så lite fra Amerika. 
Men det som kom ble ikke brukt rnot japanerne. Det 
ble spart for å brukes mat kommunistene etter krigen, 
framgår det av alle disse beretninger. Beretningene er 
også samstemmige om at Yenanregjeringens krigs
innsats var meget betydelig til trass for at den ikke 
fikk noe av det amerikanske krigsmateriellet. Alt 
dette var så opplagt at det ikke kunne skjules. 

General Stillwell, som var sjef for den amerikanske 
militærdelegasjon i China og stabssjef hos Chiang 
Kai-shek hadde som hovcdoppgave å stimulere den 
kinesiske krigsinnsats. Han var meget godt kjent med 
kinesiske forhold og var sterkt irriteret over korrup
sjonen og evnelØsheten i Chungking under krigen. 
Han kom til slutt i konflikt med Chiang Kai-shek 
fordi han ville at en del av det amerikanske krigs
materel også skulle gå til kommunistarmeene. Still
well ble kalt tilbake i oktober 1944 og erstattet med 
general Wedemeyer som tok en meget forsiktigere 
holdning og ikke blandet seg inn i de indre kinesiske 
stridigheter. 

Motivene for sentralregjeringens holdning lå klart 
i dagen. Da dens tropper ble drevet ut av N ord-China 
av japanerne, passerte kommunistiske styrker tvers 
gjcnnom de jnpnnskc linjer og organi3crtc befolknin
gen i de okkuperte områder til matstand mat japa-

Fortsættes Side 31 
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,,Petrine''s Endeligt 
Eller Historien om, hvad en 

Pariserfarer kan komme ud for 

AF OLE BORNEMANN 

DET var egentlig mærkeligt, men i det Øjeblik, vi 
passerede den dansk-tyske Grænse, blev Petrine gna
ven. Paa hele Turen fra København til Krusaa havde 
hendes OpfØsel været upaaklagelig, men Tyskland 
kunde hun ikke tage. Hvad saa end Grunden kan have 
været, begyndte hun at knurre uheldsvarslende, og 
smaa 10 km fra Hamborg nægtede hun pure at fort
sætte. Havde en venlig Svensker, som var Ekspert i 
Væsener som Petrine, ikke talt manende til hende, og 
forklaret hende, at saadan opførte smaa pæne Damer 
sig ikke, saa havde vi sikkert stadig været i Hamborg. 
Petrine gryntede gnavent, men lod sig dog overtale 
til at fortsætte Turen, og videre gennem Tyskland 
spruttede og skrattede hun som en rasende. Saa saare 
vi var kommet ind i Holland, spandt hun velfornøjet 
igen og opfØrte sig mønsterværdigt til sine Dages 
Ende - men derom senere. 

Petrines og mit Maal var Paris. Efter at have gjort 
Turen gennem Tyskland paa en Dag og opholdt os 
nogen Tid i Holland og Belgien, saa jeg en solklar 
Eftermiddag for fØrste Gang Byernes By. Petrine 
havde tilbragt sin Barndom og tidligste Ungdom i 
Paris, saa hun nikkede genkendende, da vi kØrte forbi 
»Gare du Nord« og trillede ned mod Seinen. Da hun 
mærkede, at jeg begyndte at fØle mig usikker i den 
kolossale parisiske Trafik, stak hun hovent Køleren 
i Vejret. Vi sagtnede Farten betydeligt og nærmest 
listede af Sted, mens de andre Vogne passerede os 
med Lynets Hast saavel indenom som udenom. Lidt 
fØr Seinen drejede vi til hØjre og manøvrerede ned ad 
»Rue de Rivoli«, indtil vi kom til »Place de la Con
corde<<, hvor vi gjorde Holdt og saa os om. Paa selve 
Pladsen, som ligger lige ned til Seinen, er der i 
Midten en stor Obelisk, og ru.ndt omkring denne fin
des de berømte Kvindestatuer, der hver symboliserer 
en fransk By. Det var en af disse Statuer, som, den 
Gang Tyskerne havde besat Alsace-Lorraine, var 
skjult under et sort Klæde. »Place de la Concorde<< 
forbindes af Champs ElysCcs med »Etoilc« (Pladsen 
merl Triumfbuen). 

Paa »Rond Point« midt imellem de to Pladser fandt 
jeg et nydeligt Hotel og efter at have pakket ud, be-
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Sic transit gloria ... 

sluttede jeg mig til, fØr jeg foretog mig noget andet, 
at sørge for Natlogi til Petrine. Heldigvis fandt vi en 
Garage, som forekom mig at ligge nær ved Hotellet. 
Det viste sig imidlertid, at man ikke kunde gøre Tu
ren til Fods paa mindre end en halv Time. Saa da 
jeg var naaet tilbage til Hotellet, gik jeg, dels fordi 
jeg var dØdtræt, dels fordi det var 37 Graders Varme, 
paa Hovedet i Seng. 

Den næste Morgen susede Petrine og jeg berusede 
(jeg af Landvinen. hun af den franske Benzin, som 
viste sig at indeholde en hel Del andre Ingredienser 
foruden Benzin, begge af Atmosfæren) af Sted i Ret
ning af Eifeltaarnet. Med sine 300 m er det den tredie 
hØjeste Bygning i Verden, og Udsigten, man har der
fra, strækker sig mere end 80 km. 

Da vi havde tilbragt ca. en Time med at beundre 
Paris fra oven, bestemte vi os til at spise Frokost paa 
Cafe de la Paix paa Operapladsen. Det siges, at sid
der man tilstrækkelig længe paa denne Fortovsre
staurant, vil man se alle de berømte Mennesker i Ver
den. Petrine og jeg havde imidlertid faaet mere end 
nok, da vi saa Chr. Al'hoH ll'ippe forbi! 

Fra Operapladsen kørte vi til Louvre og tilbragte 
d€r et Par uhyre interessante Timer. (Man behøver 
mindst 14 Dage til at lære Louvre at kende.) Paa 
dette Tidspunkt var det 45 Graders Varme i Skyggen 
og foranlediget heraf, spurgte jeg en Franskmand, 
hvor han mente, der var kØligst i Paris. 

»Napoleons Grav«, sagde han og pegede i Retning 
af Invalidekirken. Og ganske rigtigt, det imponerende 
Rum, hvor Napoleons Kiste er hensat, var et af de 
faa Steder, man kunde opholde sig uden at have nø
digt at skifte Skjorte hvert Kvarter. Jeg tilbragte 
Resten af Eftermiddagen i behagelig KØiighed sam
men med en meget talende Opsynsmand, der med den 
største FornØjclse underholdt mig om, hvor i Kisten 
Kejserens Hjerte og Øvrige indre Dele var anbragt. 

Efter at have spist til Middag paa Hotellet kØrte 
Petrine og jeg op til Montmnrtrc. Turister, som for 
fØrste Gang er i Parisi har altid den Opfattelse, at 
Montmartre er det parisiske Forlystelsescentrum. Deri 
har de til en vis Grad ret; Montmartre er et Forly-



Eiffeltaarnet. 

stelsescentrum, men kun for Turister .. Alt er lagt an 
paa at trække Penge ud af Udlændingene, og har man 
tilbragt en Aften og Nat i denne iØvrigt interessante 
Bydel uden at bruge alt for mange Penge, hvad der 
er saa godt som umuligt, kan man være evig forvisset 
om, at en Lommetyv nok skal faa gjort Kaal paa det, 
man har tilbage. Da Petrine og jeg naaede Sacre 
Coeur, fØlte jeg en ubændig Trang til et Glas koldt 
Øl. Jeg forlod Petrine - og saa hende for sidste Gang 
i Live. Øl er for Resten meget billigt. Man faar et 
svingende Krus for 35--40 Øre, men man drikker og
saa kun Øl een Gang i Frankrig. Det lugter i Retning 
af raadne Æg, og Smagen giver ikke Lugten noget 
efter. Jeg betalte hurtigt og forlod Restaurationen. Da 
jeg kom tilbage til det Sted, hvor jeg havde efterladt 
Petrine, opdagede jeg, at hun var væk. Jeg spurgte 
nogle Mennesker, om de havde set hende og fik le
veret en forrygende Historie om Biltyve, Politi og Ma
skinpistoler. Ingen var blevet hverken dræbt eller 
saaret, bemærkede en lille Dame synligt skuffet. Da 
jeg i Forvejen kun kan sige »Det er for dyrt« paa 
Fransk, besværliggjorde det naturligvis Forstaaelsen, 
at 50 Mennesker forklarede mig den »spændende« 
Historie paa een Gang. Jeg skulde lige til at begive 
mig af Sted for at søge efter en Betjent, da en Stem
me bag mig sagde: »Er det et gult Vognlig med K
Plade, De søger efter, saa behøver De blot at gaa ned 
ad Gaden til hØjre. De vil ikke kunne undgaa at se 
det: der har samlet sig et vældigt OplØb.« 

Jeg fremstammede et meget spagt »Merci«, idet jeg 
slet ikke havde opfattet, at Manden talte flydende 
Dansk. 

»Saa, saa«, sagde han og klappede mig trøstende 
paa Skulderen, »det ordner sig nok alt sammen. Kan 
De skaffe en ny Motor og et nyt Karosseri, saa skal 
Vognen saamænd nok blive god igen. - Ja, jeg er 
ganske overbevist om, at Sæderne stadig kan bruges.« 

Jeg fulgte efter ham og saa Petrine - maset ind i 
en Husmur. Hun havde unægtelig forandret Udseende 
i de '10 Minutter, jeg havde været borte fra hende. 
At nogle maatte have stjaalet hende, var ganske ind-

lysende. Et heldigvis udramatisk Vidne fortalte mig, 
at han havde set Vognen trille ned ad en Bakke med 
to Betjente i LØb bagefter. Endvidere fortalte han, at 
Biler var et meget eftertragtet Objekt, og at det var 
a Ile, som stjal. En Historie vil klargøre dette: Man 
havde til en Sammenkomst haft 6 Betjente til at holde 

Napoleons Grav. 
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Øje med Gæsternes Automobiler (25 ialt.). Da Festen 
var slut, og man skulde til at kØre hjem, opdagede 
man, at 4 af Vognene var skrællede. Hvem, der havde 
gjort det, havde Betjentene ikke den ringeste Anelse 
om, men de var alle 6 rørende enige om, at det i hvert 
Fald ikke var dem. 

Et Kvarter senere ankom en Udrykning Betjente. 
Jeg troede i min Naivitet, at de kom for at hjælpe 
mig, og sørge for, at Petrine kom paa Værksted, men 
det, der interesserede dem mest, var, om Muren var 
kommet noget til ... 

Men trods Automobiltyverier og Verdensbyens 
andre usikre Momenter har Paris i Aar haft et Væld 
af Turister, som alle har været enige om, at Byen 
stadig er den samme, stadig er lige storslaaet og smuk, 
men at Befolkningen er raadden i Bund og Grund. 
Trods det, at der er snavset, at man bliver fyldt med 
UtØj selv paa de fineste Hoteller, og at man bliver 
snydt overalt, er det kun faa, som har fortrudt deres 
Ophold i Seinestaden. De fleste af disse »faa« er Ame
rik:anere, af hvilke der i Øjeblikket er en Masse i 
Paris, og som iØvrigt ikke er særlig velsete paa Grund 
af deres evige Beklagelser. Jeg dumpede en Aften ind 
paa en lille Bar, hvor jeg i LØbet af et Par Drinks 

Brygr;eriet STJERNEN * Øl og .Jdin,ralPande 

A/sMONTANA 
Montergaarde,r. . Montergade 19 . Telf 9246 (8 Ledninger) 

Grundlagt 1810 

Byens ældsle og største Blad 

B.K. 
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kom i Samtale med en Amerikaner, som var Journa
list, allerede paa nuværende Tidspunkt meget fugtig 
og inderlig utilfreds med alt og alle. Jeg spørger ham► 

hvad han synes om Paris. 
»No good!« 
»Hvorfor?« 
»Tag til Boston,« siger han, »det er Sager. - Men 

her - No good!« 
» Vinen?« fortsætter jeg. 
»No good!« 
Jeg giver ikke op: »Folies Berg€:re?« 
Han ser meget tænksom ud, saa siger han: »Jeg har 

aldrig set en saa storslaaet Udstyrsrevy, hvor Folk 
morede sig saa lidt. - No good!« 

»Men Kvinderne da?<< forsøger jeg som sidste Udvej_ 
»No good,« svarer han ufortr,Ødent. »Jeg har kun set 

een sød Pige i denne By - og hun var Amerikaner
inde.« Han gØr en Pause, saa fortsætter han: »Det 
skulde da lige være vores lille Bartender Lady.<< Han. 
smiler sukkersØdt gennem Taagen. Den lille Barten
derske - helt igennem fransk, sort Haar, leende Øjne 
og et henrivende Smil fo.nr med stort Besvær min 
Sidemand til at forstaa, at hun er gift og har to smaa 
Børn. 

Han trækker paa Skuldrene og vender sig opgivende 
om mod mig: » You see! No good! Let's go!« 

Vi rejser os og betaler. 
»No good!« Det vilde Petrine sikkert ogsaa have 

sagt om Paris - efter at hun havde forvildet sig ind 
i Husmuren. Hvis hun altsaa havde kunnet tale. 

Ole Bornemann. 

CA~l AllERS ETABLISSEMENTA/s: 



l-\\A. S"-\1 os KASERNE 

J(?,mpagniftst 
ved 'Trainafdelingen 

Trainafdelingens 1. Rekrutkompagni 
holdt forleden Kompagnifest i Spise
stuen paa Artillerivejens Kaserne. Der 
opførtes en Soldaterrevy af de helt rig
tige; bagefter var der Lejlighed til en 
Svingom, og hele Aftenen igennem var 
der forØvrigt festlig Stemning og hØjt 
Humør. I Festen deltog af Befalings
mændene bl. a. Overofficiant Christen
sen, der ses paa et af Billederne, som · 
iØvrigt viser Glimt fra Revyen og en
delig den morsomme Bar, forestillende 
en »rigtig« Negerhytte. 

Fot. Rubæk. 
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Jeg 

ku' tænke 
mig• 

at der blev indrettet en Trinbræt
station ved Høvelte Kaserne. 
Kasernen er jo en hel lille By, 
og som saadan synes det for os 
Soldater urimeligt og ufor
staaeligt, at vi skal have flere 
km at gaa for at komme med 
Toget. 
Ganske vist er jeg klar over, 
at et Ophold ved »Høvelte Trin
bræt« maaske ikke er saa let 
at lægge ind i en een Gang fast
lugt Køreplan; men kunde der 
ikke - i hvert Fald Lørdag 
Eftermiddag og SØndag Aften 
- »ofres« et Par Minutter paa 
os Soldater? - Vi er jo vant 
til at være præcise og er ogsaa 
i Stand til at bevæge os hurtigt, 
saaledes at vi vil kunne klare 

en Ind- og Udstigning paa et 
Par Minutter. 

Hvis D.S. B. kan klare den Sag 
for os Soldater i Høvelte, er 
der ingen Tvivl om, at D. S. B. 
vil blive populær hos os. 

Altsaa: 
D.S.B. 
realiser vor Ide. 

»Fodtusse«. 
- Ovenstaaende Indlæg har ha

let de obligate 15 Kr. i Land. 
Red. 

~-

~JiiTitn~ "f:,1111 1~«,b~ 
:xO. 9.SGAOI: 5. KBHVN.K.Tflf.?ibb'I-' 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

Hasle Auto-Central 

J. Fr. Westerdahl - Tif. Hasle 92 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar 

Tif. Holbæk 5 og 593 

1 
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Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 5 

Vandret. 

1. Gunstig. 
9. Befordrings-

middel. 
10. Følgeskrivelse. 
12. Indhenter. 
14. Ildsted 
15. Beholder. 
16. Kærtegn. 
18. Forstavelse. 
19. Sværgen 
20. Avis. 
22, Forkortelse. 
23. Trist. 
24. Forkortelse. 
25. Jævnt. 
26. Smile. 
27. Travlhed. 
29. Gl. Verbalform. 
30. Nem. 
31. By. 
33. Øde. 
34. Drengenavn. 
36. For mindre

aarige. 
27. Jødedom. 

Lodret. 
1. Hjemhavn. 
2. To Biord. 
3. Stedord. 
,1. Bindeord. 
5. Handelsudtryk. 
6. Tøve. 
7. Pigenavn 
8. Køretøje1·ne. 
9. Smitte. 

11. Stof. 
13. I Rygraden. 
16. Fiskeredskaber. 
17. Forene. 
20. Sode. 
21. Garn. 
28. Flerstemmig 

Sang. 
30. Støj. 
32. Vred. 
33. Stemme. 
35. Redskab. 
36. Insekt. 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) 
med Nr., Navn og Adresse indsendes i 
Konvolut m1•k. »Kryds og tværs« til 
»Folk og Værn«, Vester Voldgade 117·t, 
Kbhvn. V., inden den 15. Maj 1948, hvis 
De ønsker at deltage i Lodtrækningen 
om Kryds og tværs-Tikronen. 

Dersom De foretrækker at lave en 
Kryds og tværs, modtager Redaktione~ 
med Glæde Forslag, og enhver her 1 
Bladet offentliggjort Opgave belønnes 
med 15 Kr. - Opgave Nr. 4 var ind
sendt af Løjtnant Knudsen, 3. Feltartil
leriregiment, Aarhus. 

Lpsning 

af 
Opgave 
Nr. 4 

Prrumicn po.a 10 K1·. tjJfolrlt ofh;,1• T.nrl
trækning Rekrut 2604/47, Haderslev, 
2. Eskadron, Elevkommandoet, J. D. R., 
Randers. 

ff pø,_d.a_(jS~/1 
paa 

Skib og Kaserne 

Under denne Rubrik foranstalter 
vi denne Gang en rask lille Kon
kurrence, der gaar ud paa Besva
relsen af følgende SpØrgsmaal: 

Hvordan skal man indrette den 

helt idelle Samlingsstue? 

Ved Besvarelsen skal der selv
følgelig tages Hensyn til, at Sam
lingsstuen skal opfylde alle Krav. 
Redaktionen ser gerne, at der med
følger Tegninger eller Skitser. 

Blandt de mdkomne Besvarelser 
vil de tre bedste blive præmieret 
saaledes: 

1. Præmie 25 Kr. 
2. Præmie 15 Kr. 
3. Præmie 10 Kr. 

Altsaa giv os en Beskrivelse af 
en »Ønskesamlingsstue« og vær 
med i Konkurrencen om Præ
mierne. 

Forslag mrkt. »Samlingsstue« 
indsendes til »Folk og Værn«, Ve
ster Voldgade 117-1, Kbhvn. V., in
den 5. Juni d. A.1 og Resultatet vil 
blive offentliggjort i det næste Nr. 
af »Folk og Værn«. 

SPØRGSMAAL OG SVAR 
Er der paalagt Stat eller Kom

mune Økonomiske Forpligtelser 
overfor værnepligtige, der har stu
deret og derfor har Læsegæld, og 
i givet Fald, hvor meget kan det 
forventes at udgøre? 

Paa Forhaand Tak. 

Nyindk.aldt. 

Svar: - Efter Forsorglovens § 
281 kan Kommunerne bl. a. yde 
Særhjælp til indkaldte værneplig
tige til Betaling af Renter og Af
drag paa Studiehjælp. Hjælpen 
ydes i det Omfang, i hvilket det 
sociale Udvalg GkØnncr, o.t de paa
gældende vilde have afholdt disse 
Udgifter, hvis de ikke var blevet 
indkaldt. 



Fra Hestekra:ft til Hestekræ:fter 
JYDSKE DRAGONREGIMENT: 
Det forekommer os Dragoner, at 
dette Navn ligefrem er mættet med 
Historie, Traditioner og Sejghed. 
Vi er i al Hemmelighed stolte af 
at kunne sy vore rød-hvide Regi
mentsmærker paa Skuldrene, og 
det bider slet ikke paa, naar man 
forsøger at drille os med at kalde 
os: ),De smaa Randersdragoner«, 

maal. Ved Inspektioner og den 
daglige Ridetur fØrer Obersten selv 
nøje Kontrol med, at Uddannelsen 
foregaar forskriftsmæssigt. Be
tvivler man Kaserneurets Nøjag
tighed, kan man roligt stille sit Ur 
paa 8,15, naar Obersten hver Mor
gen uanset Vejret stiger til Hest. 
Chefens Graaskimmel er kendt af 
alle. 

Til Kaserneanlægene hører et saa moderne Svømmebassin som dette, 

eller siger, at vi lugter af Hest! 
Militær Duelighed stiger jo ikke 
proportionelt med Længden, og 
hvad Lugten angaar, saa ved den 
overvejende Part af os, at er der 
Tale om nogen speciel Odeur i 
Forbindelse med os, maa det være 
noget med Benzin, og det er jo 
fint i disse benzinfattige Tider. 
!Øvrigt har vi slet ikke noget imod 
at blive mindet om, at J. D. R. er 
et hæderkronet gammelt Hestere
giment. 

I en af Landets smukkeste og 
nyeste Kaserner, 2 ½ km uden for 
Randers er Dragonerne - J ydske 
Divisions Opklaringsvaaben - gar
nisoneret. Her, i en stilren, tre
etages, firlænget Rødstensbygning, 
der rummer det menige Mand
skabs saavel som Befalingsmæn
denes Kvarterer, samt i Rækken 
af Garager, Stalde og Værksteder, 
der udgØr hele Kasernekomplekset, 
oplæres Rekrutterne efter de mest 
moderne Metoder til at blive felt
brugbare Dragoner, som hundred
aarige gamle Traditioner byder det. 

Uddannelsen til Specialister. 
Hvor Folk i Randers By og Om

egn fØr standsede op for at be
undre de flotte Ryttereskadroner, 
stirrer de nu nysgerrigt paa de 
krigerisk udseende Kolonner af 
Staghounds, Humbers og Scoutcars, 
der haster forbi under Øvelser med 
Radioantennerne svajende helt op
pe under Lysnetsledningerne og 
Kanonerne pegende fremad. stør
steparten af staldene staar tomme 
nu eller bruges til andet Formaal, 
men til Gengæld er Garagerne 

fyldte, og Antallet af Hestekræfter 
er mangedoblet i de sidste Aar. 

Der kræves mere og andet af 
Soldaterne nu end i gamle Dage. 
Der er Brug for kvikke Hjerner 
og rappe, rutinerede Hænder i 
Panservognenes Taarne og dygtige 
ChauffØrer ved de tunge Vognes 
Rat. Naar 1. Kl. er overstaaet, og 
Rekrutterne har lært den grund
læggende Eksercits, Felttjeneste, 
Skyttetjeneste m. m., gaar man 
derfor paa fuld Kraft igang med 
Specialtjenesten. Hver Mand skal 
være Specialist paa sit Felt. og 
Soldaterne deles efter Evne, Anlæg 
og civil Uddannelse ud i mange 
mindre, selvstændigt arbejdende 
Grupper. - Befalingsmandselever
ne danner en Gruppe for sig. Sæd
vanligvis omfatter Soldaterne den
ne Specialtjeneste med stor Inter
esse, et Faktum som alene mulig
gør, at saa meget kan naas paa 
saa kort Tid. 

For første Gang er samtlige 
uberedne Rekrutter i Aar samlet 
i een stor Rekrutskole under Le
delse af Regimentets Næstkom
manderende, Oberst!ØjtnantBiørn
ho!m. Denne Nyordning muliggør 
en større Ensartethed i den grund
læggende Uddannelse og en mere 
planmæssig Specialuddannelse. 

Heste, Cykler og Panservogne. 
Gamle Dragoner, der hyppigt af

lægger Visit paa Kasernen, styrer 
altid fØrst deres Skridt mod vestre 
Stald. I denne lange Staldbygning 
holdes alle gamle Hestetraditioner 
i Hævd, og de mange velplejede, 
blanke Heste kalder Rytterminder 
frem hos Gæsterne. Der uddannes 
hve~t Halvaar en bereden Eska-

Feltbrugbare Dragoner - det er 
Garnisonschefen, Oberst Gunde
ladis Vdlgi:.p1og. Det el' eL Alvo1·s
ord, som foreholdes Rekrutterne 
og minder om Uddannelsens For- Hovedporteri. til den :nye, smukke Kaserne i Randers. 
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dron, hvoraf en Del efter endt Ud
dannelse bliver sendt ud som He
stepassere ved andre Kaserner. 

Rekrutskolen vil senere blive 
delt i to Eskadroner, en Cyklist
eskadron og en Panservognseska
dron, og sidstnævnte indgaar i 
Marts Maaned som en Del af den 
Uam;ke Brigade i Tyskland. Iler 
skal den aflØse 3. Panservogns
eskadron, der i Vinter har haft de 
bedste Betingelser for Videreud
dannelse af Mandskabet. Gennem 
hele Sommeren har Dragoner haft 
Flygtninge- og Kasernevagter i Vi
borg, Aalborg, Hjørring, Borris, 
Karup, OxbØl og Skrydstrup. Paa 
nær sidstnævnte er disse Vagter 
nu overtaget af andre Vaaben, og 
Dragonerne er vendt hjem for at 
faa en sitj:ste Uddannelse forinden 
Hjemsendelsen. 

Hjælp til Selvhjælp. 
Uddannelsen til alle de Special

vaaben, et Opklaringsvaaben be
tjener sig af, kræver selvsagt den 
største Indsats af saavel Mandskab 
som Befalingsmænd i Tj enesteti
den, og Mandskabet trænger til at 
slappe af i Fritiden om Aftenen. 
Den bedste Afslappelse er som be
kendt at beskæftige sig med en 
Hobby, og Regimentet og Folk og 
Værn i Forening har gjort det mu
ligt for Mandskabet at dyrke snart 
sagt enhver Fritidshobby. Der er 
oprettet en Serie gratis Kursus i 
saavel praktiske som teoretiske 
Fag. Der er bl. a. Kursus i Bog
binderi og SlØjd, i Idræt som Boks
ning og Jiu-jitsu og Læsefag som 
Tysk og Engelsk. Der er taget vidt
gaaende Hensyn til den enkel
tes Forkundskaber, saaledes kan 
man vælge mellem ikke miridre 
end 4 forskellige Engelskklasser. 
Folk og Værn arrangerer Foredrag 
og ugentlige Filmsaftener med Un
derholdningsfilm, og med Glæde 
kan det noteres, at Biblioteket paa 
Kasernen - en Afdeling af Ran
ders Centralbibliotek - er stærkt 
benyttet. Alle Kursus startes na
turligvis paa Frivillighedens Basis, 
men alle, der selv vil, kan faa fag
mæssig Hjælp til at udnytte Fri
tiden. Fra Regimentets Side Ønsker 
man, at Soldaterne ikke alene 
hjemsendes som dygtige Dragoner, 
men tillige er bedre aandeligt ud
rustede til at tage fat 1 det civile 
Liv end den Dag, de kom ind. 

B. K. Gudnæs. 
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Tapre Tretten 

Vetl De-? 
at der er nedsat en Kommission 

til Behandling af militærpsyko
logiske SpØrgsmaal. 

at Kommissionens Arbejdsomraa
de omfatter fØlgende: 
a. Psykologiske Prøvers Udnyt

telse ved det værnepligtige 
Mandskabs Fordeling til Vær
nenes forskellige Vaaben, 
Korps og Tjenestegrene og et 
saadant Prøvesystem i en 
eventuel ny Sessionsordning. 

b. Specialudvælgelsens Ratio
nalisering. 

c. Psykologiske Prøvers Benyt
telse ved Udtagelse af Befa
lingsmandselever og ved An
tagelse af Stammandskab til 
søværnet. 

d. Nødvendighed og eventuelt 
Omfang af en udvidet Un
dervisning i Psykologi paa 
Befalingsmandsskolerne. 

e. Personelle og eventuelt an
dre Krav til Løsning af mili
tærpsykologiske Opgaver. 

at Kommissionens Arbejde skal 
afsluttes saa betids, at Resul
tatet i Form af en Betænkning 
kan fremsent.les Ul Krigsmini
steriet og Marineministeriet in
den Udgangen af 1948. 

,;j 

I~ 
it; 

'lli 
~1~ 
/li! ,. 
!l1 

i, 
§,t 
~ 

= . -~~ 
l)el e~ jo li'Som 
en Hu:nqekoJe 

-r-fi"Z";? 
©~ 

-~ 

~, =·-"'••~!,lAI 
':'%i1;.;;_;1,~--:-?~ 

- -- -- -
Mejeriet Godthaab 

Rønne 

Smør, Mælk og Fløde 

Leverandør til off. Institutioner 

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9-

Ankers Bageri 

Byens bedste Brød og Kager 

Tlf. Rønne 264 

De bornholmske Arbejderes 

Bageri 
Rønne - Telefon 683 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Teater 

Rejs med de store »66« Baadc 
daglig Natforbindelse Køhenhmm 
og Rønne. 

Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNE~ 

plauderede de kæmpende, n.iar 
dette fortjentes. Der vistes en Del 
god Boksning, og især en Opvis
ningskamp, som efter de egentlige 
Matchers Afvikling udkæmpedes 
mellem de to kendte Boksere, -
værnepligtig menig 4937 Sv. Aa. 
Fredericia og Artillerimekaniker
Math Bill Btinger, var af hØj Kva
litet og fremkaldte Kæmpeovatio
ner fra Tilskuernes Side. 

I Brydning blev Vinderne i 
Bantamvægt værnepligtig menig 
4623 T. Jensen, i Letvægt Mine-

Om Søværnets Idrætskonkurrencer underkvartermester II H. P. Han-

I Løbet af Februar og Marts Maa- pligtig menig 4937 Sv. Aa. Frede- J. Rasmussen, i Mellemvægt vær-
ned har man i Søværnet afholdt ricia, i Letvægt fast FyrbØder 103 nepligtig menig 5246 S. Lundquist, l

en, i Weltervægt Matrosmath 145 

de første Idrætskonkurrencer efter E. Poulsen, i Weltervægt værne- Letsværvægt Sanitetsunderkvar-
nye Regler, der efter Marinemini- pligtig menig 4852 K. Batiste, i ermester I C. Høeg og i Sværvægt 
steriets Bestemmelse skal prøves Mellemvægt værnepligtig menig ast Fyrbøder E. Johansen. Saavel 
- forelØbigt i 1948 og 49. Til disse 5335 J. Nielsen og i Letsværvægt . Boksning som i Brydning og Øv-
Konkurrencer er der Enkelt- Artilleriunderkvartermester I C. rige Discipliner anvendtes eft~r 
mandsanmeldelser i de Discipliner, Rogersen. Til disse Kampe var der Indbydelse Officials fra Dansk 
hvor dette er muligt, mens der et stort og interesseret Publikum, Idrætsforbund igennem Specialfor-
er Holdanmeldelser i Fodbold, der livligt fulgte, hvad der hændte bundene. 
IIaandbold, Roning o. lign. A.Chæn- i Ringen, og som i rigt Maal ap- Badmintonkonkurrencen afhold-
gigt af Deltagerantallet i de en-
kelte Discipliner gives der 1, 2 el
ler 3 Præmier, der straks vindes til 
Ejendom. Præmierne bestaar af 
Sølvskjolde af forskellig Størrelse, 
monteret paa smukt behandlede 
Træplader. Vinderne i de enkelte 
Discipliner, evt. Vægtklasser er 
Flaademestre for det paagældende 
Aar. 

Aarets fØrste Konkurrencer fore
gik i Bordtennis, hvori Single
Kampene udkæmpedes d. 24. Fe
bruar med 27 Deltagere. Vinder -
og hermed Flaademester for 1948 
- blev KaptajnlØjtnant P. Holm, 
der iØvrigt tidligere har været 
Danmarksmester i Bordtennis. Nr., 
2 blev Søkadet P. Schtitt og Nr. 3 
værnepligtig menig 12556 P. Dam. 
Den 25. Februar afholdtes Double
Kampene med Deltagelse af 6 Par. 
Vindere blev Parret: Værnepligtig 
menig 12556 P. Dam og værneplig
tig menig 12557 MØllgaard; Nr. 2 
blev Søkadetterne P. Schlitt og 
M. M. Telling. Turneringen afvik
ledes i Holinens Gymnastiksal og 
havde samlet en Skare interesse
rede Tilskuere. 

Fægtekonkun·encerne afvikledes 
d. 26. og 27. Februar i Holmens ny
opførte mindre Gymnastiksal, og 
her blev Resultaterne: Flaademe
ster paa Sabel blev Matroskvarter
mester I. Svend Jacobsen, og Nr. 2 
blev Artillerikvartermester II Vig
go Petersen; Flaademester paa 
Kaarde blev Artillerikvartermester 
II Viggo Petersen og Nr. 2 blev 
Matroskvartermester I Svend Ja
cobsen. Deltagerantallet var hen
holdsvis 6, og 4. I Bajonetfægtning, 
hvor der deltog 8 Mand, sejrede 
Overkonstabelelev 269 E. Larsen, 
og Nr. 2 blev SØkadet J. Henrik
sen. 

Den 9. og 10. Marts afholdtes SØ
værnets Bolcse- og Brydestævne -
med hcnholdovio 30 og 11 Dcltu
gere. Vindere i Boksning blev i 
Bantamvægt værnepligtig menig 
4484 Sørensen, i Fjervægt værne-

PAA ovenstaaende Billede ses Pre
mierlØjtnant Niels Holst-Sørensen, 
der for Tiden gennemgaar Uddan
nelse paa Flyverskolen. 

Niels Holst-Sørensen træner paa 
Karup Flyveplads -og af og til paa 
Stadion i Silkeborg med sine gam
le Klubkammerater. - Han skal 
nok skaffe Danmark en god Pla
cering ved de »Olympiske Lege« i 
London i Aar. 

Men tilbage til Billedet: 
Startskuddet til 400 m har lydt, 

det bagerste Starthul er forladt og 
Niels Holst er, uden at rejse sig 
op, under ll'ald fremetter, alt 
imedens han presser Kroppen 
fremefter, ved Benyttelsen af 

Springbenet (venstre Ben), der 
endnu med Fodballen (indtil 
Svangen) hviler mod Starthullets 
skraa ,Flade. Dette Starthul er, 
som det vil fremgaa af Billedet, 
gravet ca. et Underbens Længde 
fra Startlinien. 

Læg Mærke til venstre Arm, der 
ved sit Sving ligesom trækker Lø
beren ud af Starthullerne. Derud-
over kan man se, at det førs_te 
Skridt ikke er særligt langt. Ho
vedet er lige paa Kroppen, og 
Blikket er rettet noget fremefter, 
han interesserer sig ikke for anrlre. 

)tor dem, der træner i Kort
distancelØb, er der noget at lære 
af Niels Holsts Startteknik. 
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tes d. 12. og 13. Marts med 14 Del
tagere i Single og 7 Par i Double. 
Vinder i Single blev værnepligtig 
menig 4591 V. Jacobsen, Nr. 2 
værnepligtig menig 4603 C. An
dreasen og Nr. 3 værnepligtig me
nig 4186 K. Jensen. I Double sej
rede Parret: værnepligtig menig 
4591 V. Jacobsen og værnepligtig 
menig 4603 C. Andreasen, og Nr. 2 
blev Parret Artillerikvartermester 
II A. Madsen og Artilleriunder
kvartermester I Vagtborg. Kvalite
ten af det Spil, der vistes, var ab
solut god. 

søværnets Haandboldturnering 
afvikledes den 15., 16. og 19. Marts 
i Halmens Gymnastiksal. Der del
tog 11 Hold, der var delt i 2 Pul
jer, hvori der spilledes alle mod 
alle med Pointsberegning. 4 Hold 
gik i Slutpulje, hvori der atter 
kæmpedes alle mod alle. Efter en 
Serie meget spændende OpgØr -
Slutresultatet fremkom fØrst i den 
allersidst€- Kamp, hvor HPsulfatPt 
blev 4-3, endda med det afgø
rende Maal scoret i Kampens sid
ste Sekunder - sejrede I. S. K.'s 
1. Hold (Idrætsforeningen for SØ
værnets Kvartermestre m.fl.); Nr. 
2 blev SØofficersskolens Hold og 
Nr. 3 I. S. K.'s 3. Hold. 

Denne Turnering afholdtes un
der meget stor Interesse fra Til
skuernes Side; disse bestod hoved
sagelig af værnepligtige fra de 
Tjenestesteder, hvorfra Holdene 
var stillet, men der var dog ogsaa 
fremmødt et stort Antal Befalings
mænd paa Tilskuerl)ladserne. 

Senere paa Aaret fØlger saa SØ
værnets Konkurrencer i Atletik, 
Fodbold, Roning, Svømning, Ten
nis og Skydning, saaledes at der 
næsten hele Tiden »sker noget« 
indenfor dette Omraade. 

Aa. Palsgaard. 

Hvorledes undgaas 
Tyvstart? 

Det har altid været et Problem, 
hvorledes man skulde undgaa 
» Tyvstart«. 

I et udenlandsk Tidsskrift fin
des ovenstaaende Skitse, der vi-

REFLEKTIONER 
Jeg har en gift Soldaterkamme

rat, der indtil fornylig ikke har 
befundet sig særlig godt i den hel
lige Ægtestand. Men nu har vor 
brave Forsvarsminister ogsaa taget 
sig af det. Min Kammerat har al
drig før været saa glad for sin 
lille lyslokkede Kone som nu -
selv ikke i deres mest lyserøde 
Forlovelsesdage eller hedeste Hve
debrødsdage - og det skyldes 
selvfølgelig udelukkende, at hun 

Den 24. Marts i Aar adopterede Esbjerg By Korvetten »Thetis«. Som Tegn herpaa 
fik »Thetis« foræret et Byskjold af Esbjerg, og Skjoldet, - der for Tiden er paa 
Snedkerværksted paa Holmen for at blive paamonteret en Træplade - skal senere 
hænges op i Skibet. - Paa vort Billede ses Korvetten ved Kajen i Esbjerg, flagende 

over Toppen i Anledning af Dagen. 
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ser, hvorledes man rent teoretisk 
vil være i Stand til at lØse Pro
blemet. 

Saafremt en af Deltagerne lØf
ter Haanden fra den Metalplade, 
de:: er anbragt foran ham, saa vil 
Starteren ikke være i Stand til at 
afskyde Startpistolen. 

ved sin blotte Tilstedeværelse som 
hans bedre Halvdel har bevirket, 
at han kunde blive hjemsendt den 
22. April. 

Derimod er der sikkert en 2400 
Stykker, som Forsvarsministeren 
ikke skal regne med en Gang med 
Tiden at kunne indlemme i sin 
store Vælgerskare. Tænderskæ
rende har disse Soldater spejdet 
efter et Trøstens Ord i den ra
dikale Presse, der plejer at faa 
Gaasehud, blot der er Tale om en 
Tinsoldat. - Hvordan skal det nu 
forstaas? Er disse ærkepacifistiske 
Ordjongløre1· kommet paa bedre 
Tanker, eller skyldes det, at selv 
de agtværdige, radikale Politikere 
nikkede med deres meget kloge 
og meget gamle Hoveder, da For
slaget var til Godkendelse. Givet 
er det ihvertfald, at den radikale 
Presse - med et Par Undtagelser 
nær - har fulgt Parolen: Ikke et 
ondt Ord om Rasmus. 

Vi vil ikke tages paa Sengen 
endnu en Gang, men det bliver 
vi skam heller ikke. Det sørger 
de 2400 tapre Landsoldater for 
med fem Patroner i Magasinet og 
en Patron i Kamret. De skal nok 
holde Stand paa Bornholm, Grøn
land og ved Grænsen. Saa kan vi 
andre trygt lægge os til at sove -
med Hovedet ekstra tre Tommer 
under Dynen for en Sikkerheds 
Skyld. For Danmark har lukkel 
sine Døre. 
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BIKSEMAD 

Koldblodig General. 
Dp;n franskf': Gf'nf>ral PPlisier 

blev en Gang i Algier saa ophidset 
over en indfødt Soldat, at han slog 
ham med sin Ridepisk. Den ind
fØdte blev rasende, trak sin Pistol 
og trykkede den af med Mundin
gen rettet mod Generalens Hjerte. 
Og saa gik det hverken værre eller 
bedre, end at Pistolen klikkede, og 
General Pelisier fattede sig paa et 
Sekund og sagde: 

- Tre Dages Arrest til den 
Mand for ikke at holde sit Skyde
vaaben i Orcl.en •.. ! 

(Fyns Tidende). 

Ret sjældent. 
At en Soldat opretter et Legat, 

er ingen Hverdagsbegivenhed. Her 
er en Undtagelse. Det er Statsti
dende, der under »Ledigt Legat<< 
opfordrer værdige, forhenværende 
Regiments-Officerer til at søge en 
Portion å 200 Kr. aarlig. Legatet 
er stiftet af Rekrut 334/1909 af 28. 
Bataillons 2. Kompagni. Krigsmini
steriet forvalter! 

(Fyns Tidende). 

- Pas nu paa, du ikke sætter 
Frimærket paa Hovedet, for saa 
gaar det galt med Brevet. 

- Hvodden det? 
- Du skal naturligvis sætte Fri-

mærket paa Brevet. 

Den siges at være sandfærdig ••• 
Her er en Historie fra det stilige 
Sverige: 

En hæderlig sømand var for
medelst Verdenshavenes Størrelse1 

Fragtruternes Uberegnelighed, Krig 
o. s. v. først havnet hjemme i 

øofficer 
Ca 1 Juli d A antages unge Mænd til Uddannelse til Sø• 

officere·r For ·at · kunne komme i Betragtning ved Antagelsen 
kræves det, at Ansøgeren har dansk Indfødsret, at han ikke før 
1. Januar 1949 er fyldt 21 Aar, og at han har bestaaet enten 

1) Studentereksamen (matematis}{-naturvidenskabelig Li

eller 2) ~~~entereksamen (sproglige Li~ier) samt yderl!_gere 
a. Adgangseksamen til "Polyteknisk Læreanstalt , Dan~ 

marks tekniske Højskole, eller . 
b. den Tillægsprøve, som giver sprogllge Studenter Ret

tigheder som matematiske Studenter, 
eller 3) en til Studentereksamen svarende Eksamen samt even-

tuelt en Tillægsprøve, 

Ansøgnlnger skal indsendes senest 1. Junl tll Søoffo;:ersskolen, 
hvorfra Anmeldelsesblanketter og iøvrigt alle Oplysninger kan 
faas ved skriftlig Henvendelse. 

[ hele Uddannelsestiden erholdes gratis Undervisning, Kost, Logi, 
fri Overmundering samt Løn. For Undervis9ingsmateriel betales 
en mindre, aarlig Afgift. 

SØOFFICE RSSKOLEN 

HOLMEN, 
København K. Telefon Central 16,172 

Stockholm i saa hØj en Alder, at 
han naaede at blive 34 Aar, fØr 
han indkaldtes til Flaaden. 

En Dag, mens han staar i sin 
Marineuniform paa en Sporvogn, 
træder en nybagt, meget nybagt 
SØkadet ind. 

sømanden tænker paa intet. Han 
kender jo ikke Manden. Men Ka
detten skriger op: 

- Skal De ikke hilse? 
Undre kan det ikke, at søman

den fik Sporvognspassagerernes 
Lattermuskler til at røre sig, da 
han svarede: 

- Undskyld, Hr. Kadet, jeg be
der mange Gange om Forladelse, 
men jeg troede ved første Øjekast, 
at De var Telegrafbud! 

Skildvagten: »Holdt. Hvem der?« 
MP-nig: »Ven med Flaske,({] 
Skildvagt: »Passer Ven. Holdt 

Flaske.« 
(A.rmyand.Navy) 

Af en Rekruts Dagbog 
Hører saa meget om noget, man 

kalder Primus. Gik ned til Biblio
teket og slog op i Leksikon. Læste 
bl. a.: Primus bruges særlig til Op
varmning og anvendes til Felttje
neste. P. er en udmærket Varme
giver, men skal behandles med en 
vis Forsigtighed, da P. til Tider 
sprutter og hvæser og i værste 
Fald eksploderer. P. bør pudses 
mindst een Gang om Ugen. 
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Virksomheden 
HÆRENS SYN PAA INSTRUKTIONSFILJUENE 
Filmen er et fortræffeligt 
Undervisningsmiddel, men 
Læreren og de »faste' 
Billeder kan ikke undværes. 

FOLK og VÆRN har stillet Hærens Film.officer, Kap
tajn L. M. K. Skern, Generalkommando~n, nogle 
SpØrgsmaal om Instruktionsfilmenes Betydnmg og In
teressen for disse Film. 

- Hvilken Betydning tillægger Hæren Instruk
tionsfilm, Hr. Kaptajn? 

- De væsentligste Fordele ved Anvendelse af IJ?,-
struktionsfilm kan deles op i 6 Punkter, lyder KaptaJn 
Skerns Svar. Instruktionen kan standardiseres. Fjernt
liggende Øvelsesplad:;er, taktiske Øvelser. og selve 
Slagmarken kan bringes til alle Troppeafdelinger, saa
ledes at Soldaten automatisk kan reagere rigtigt, naar 
han selv kommer ud for Situationen. Demonstrationen 
kan gentages et hvilket som helst Antal Ga!1ge. Samt
lige Tilskuere har »Orkesterplads« og 1:11 saaledes 
være i Stand til at høre og se alle Faser 1 et Foreta
gende. De dygtigste Instruktører og beds~ uddannede 
Afdelinger kan bringes i Anvendelse til at demon
strere de Metoder eller den Teknik, som Filmen illu
strerer. Og endelig kan ved Udnyttelse. af F_ilmens 
særlige Virkemidler, saasom slow motron-B1lleder, 
Modeller, Spring m. v. vise Enkelthede!. . 

- Er Filmen alene nok som teoretisk Undervis
ning? 

_ Alle Instruktionsfilmens Fordele ufortalt er der 
dog visse Ting, som Filmen ikke kan vise. Det karak
teristiske for Filmen er jo Bevægelsesmomentet. Ved 
Undervisning i Vaabenlære er det netop af Betyd~.ing 
at kunne vise »faste« Billeder, og det samme er lige
ledes Tilfældet for andre U ddannelsesomraader. Her 
kommer Billedbaandet os til Hjælp. Alle Enkeltheder 
ved et Vaaben eller i en Situation kan derved fast-

Hærens Filmofficer, Kaptajn L. M. K. Skern. 
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holdes og gøres til Genstand for nærmere Omtale af 
Instruktøren. 

- Hvilke nye Instruktionsfilm er i første Række 
paakrævet for Hæren? 

- Instruktionsfilm er i særlig Grad paakrævet paa 
de Omraader,, der er nye for os. Efter Krigen har vi 
faaet nye Vaaben, og Motoriseringen er ikke mere no
get, som er forbeholdt enkelte Vaabenarter, den er 
aktuel for samtlige Afdelinger. 

De Vaaben, som Hæren raader over i Dag, er ikke 
alle af den Type, som vi ønsker skal være Hærens 
fremtidige. Derfor har man været lidt tilbageholdende 
med at fremstille Instruktionsfilm, som man kunde 
forudse kun vilde faa en meget kort Levetid. Saasnart 
Hæren; fremtidige Vaaben er fastslaaet, vil det blive 
en stor og vigtig Opgave at fremstille Instruktions
film for dem. 

Paa Motoriseringens Omraade er der Behov for et 
stort Antal Instruktionsfilm, og man er ogsaa gaaet i 
Gang med den første, som forhaabentlig vil blive ef
terfulgt af en Række andre. 

- Er der stor Interesse for Instruktionsfilm ved de 
forskellige Afdelinger? 

...2... Det er hævet over enhver Tvivl, at man ude ved 
Afdelingerne er interesseret i at tage dette nye In
struktionsmiddel i Uddannelsens Tjeneste. Hvor man 
kommer, spørges der efter nye Instruktionsfilm, og ~e 
Film, der er autoriseret af Generalkommandoen, bli
ver flittigt anvendt. 

Filmen som Uddannelsesmiddel kræver, at Instruk
tøren i Forvejen sætter sig grundigt ind i Filmen, ser 
den eventuelt flere Gange, saaledes at han i Forvejen 
- uden at tage »Duften« af den - kan henlede Til
skuernes Opmærksomhed paa det essentielle i Filme!1· 
Efter Forevisning af Filmen sikrer Instruktøren sig 
ved SpØrgsmaal, at Udbyttet har været det rigtige, og 
endelig øves det viste - saa vidt muligt - i Praksis 
paa Eksercerpladsen, i Motorværkstedet el. lign. 

Man maa endelig ikke tro, at Instruktionsfilm gør 
Instruktøren overflØdig, tværtimod, han skal u~nytte 
Filmen til yderligere at Øge Uddannelsens Værdi, slut
ter Kaptajnen. 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære i Statsbanernes Kino 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

75 Øre 
over hele Salen 



KINA (Fortsat fra Side 19) 

nerne. Det varte ikke lenge fØr de hadde gjenerobret 
store områder hvor de gjennomfØrte et styresett etter 
mønster fra Yenan-området. Da krigen sluttet var stil
lingen nord for Janktsekiang omtrent slik: Japa
nerne holdt bare de store byene og jernbanelinjene 
som forbandt dem, mens kommunistene og deres 
geriljastyrker i en årrekke hadde behersket de mel
lemliggenc'le områder med en befolkning på omkring 
8. millioner. 

Efter Japans kapitulasjon. 
Denne utvikling som truet med å bringen største

parten av det okkuperte China under kommunistisk 
innflytelse, skremte sentralregjeringen og den begynte 
straks å ta motforholdsregler. Derfor blokerte den 
kommunistområdene og derfor sparte den krigsmate
riellet for å stå ste.rkere når amerikanerne hadde 
beseiret japanerne. Derfor ble det også fastsatt i 
kapitulasjonsvilkårene at japanerne bare skulle overgi 
seg til sentralregjeringens tropper og under ingen om
.stcndighctcr til kommuniststyrkene eller geriljastyr
kene. Like etter japanernes kapitulasjon støttet ame
rikanerne utcn noe forbehold Kuomintangtroppene. 
Amerikanske krigsskip og fly ble satt inn for å hjelpe 
dem med å overta de okkuperte områder. Høsten 1945 
hendte det at Kuomintangtroppene og japanske trop
per kom i kamp med geriljastyrkene i områder som 
geriljastyrkene allerede hadde befridd. Sluttresultatet 
ble at Kuomintangtroppene stort sett overtok japaner
nes tidligere stillinger, mens kommunistene og gerilja
styrkene beholdt sine gamle områder og enkelte ste
der utvidet dem. 

Like fØr jul 1945 var det fare for åpen borgerkrig. 
President Trwnan grep da inn og general Marshall 
ble sendt til China for å megle og for å hjelpe til å 
smelte de to kinesiske regjeringer sammen til en. 
Meglingen førte til en våpenhvile og en politisk over
enskomst i slutten av januar 1946. Men da avtalen 
skulle settes ut i livet, oppsto det straks uenighet. 
Forhandlingerne strandet til slutt på at kommunistene 
og et annet opposisjonsparti, Den demokratiske liga 
ikke fikk så sterk representasjon i regjeringen som d~ 
forlangte. Det avgjj15rende var imidlertid at ingen av 
partene ville oppgi de maktposisjoner de hadde. Kuo
mintang våget ikke å gi kommunistene virkelig inn
flytelse i regjeringen og kommunistene ville ikke opp
gi sine sterke militære posisjoner i Mandsjuria og 
Nord-China hvis de ikke til gjengjeld fikk sterk inn
flytelse i regjeringen. 

Borgerkrigen begynte igjen for alvor høsten 1946 
og Kuomintangtroppene hadde overalt en del fram
gang. I mars i fjor begynte Chiang Kai-shek en al
minnelig offensiv på alle fronter og han satte inn 
alle de 60 divisjoner som hadde fået amerikansk tre
ning og var utstyrt med amerikansk krigsmateriell. 
Kuomintang hadde i begynnelsen betydelig framgang, 
og de erobret endog kommunistenes gamle hovedstad 
Yenan. Men siden har Chiang Kai-sheks armeer hatt 
mange alvorlige tilbakeslag. I hØst brØt kommunistene 
gJennom i sentrwn av den vidstrakte front i Nord
C~1iJ.1a, ove1:svøn1111et mesteparten av tre provinser og 
nadde helt fram til Janktsekiang. De står heller ikke 

langt nord for Nanking og Shanghai, og de fleste av 
de byene som Chiang Kai-shek ennå holder i Nord
China og Mandshuria er på det nærmeste avskåret og 
må ofte få sine forsyninger av luftveien. Kommunist
armeene behersker i dag områder i Nord-China og 
Mandsjuria som har atskillig over hundre millioner 
innbyggere, og det meldes også om bondeoppstander 
og uroligheter fra Central- og SØr-China. Kommuni
stene står militært langt sterkere- enn de noe-n gang 
har gjort, og Chiang Kai-sheks armeer er betydelig 
svakere enn for et år siden. 

Blant utenlandske iakttagere i Shanghai er det en 
utbredt oppfatning at Kuomintangregjeringen trues av 
sammenbrudd i nær framtid hvis den ikke får mer 
støtte fra Amerika. Opposisjonen blir også stadig ster
kere i alle befolkningslag i selve Kuomintang-China. 

Den dominerende reaksjonære flØyen i Kuomintang 
har imidlertid ikke vist noen tegn til å ville la seg 
påvirke av kritikken. I Amerika er meningerne 
delte når det gjelder ytterligere støtte til det nåvæ
rende regime i China. Mange hevder at Trumandok
trirnm mil ajØrf:'s gjPldende for China, hvor situasjonen 
er så farlig og kommunistene så sterke. Andre advarer 
mot å støtte China uten samtidig å sørge for en en
dring i regjeringen slik at de mest reaksjonære og 
korrupte settes utenfor. Så !enge disse reaksjonære 
kre.tser spiller den avgjØrende rolle kan ingen form 
for Økonomisk støtte lØse Chinas problemes, hevdes 
det. Amerika vil da bare oppnå å få de virkelig demo
kratiske krefter i China mat seg og dermed ytterligere 
styrke kommunistene. 

I juli sendte utenriksminister Marshall general We
demeyer til China for å undersØke hvordan situasjo
nen hadde utviklet seg siden Marshall selv forlot 
China i januar i fjor etter sin mislykte meglings
aksjon. Wedemeyer oppholdt seg i China i over en 
måned, og da han forlot landet sa han: »For å gjen
vinne og beholde folkets tillit må sentralregjeringen 
straks gjennomføre drastiske og vidtrekkende politi
ske og Økonomiske reformer. Løfter er ikke lenger 
nok. Handling er nå absolntt nødvendig. Det burde 
være helt klart at militærmakt alene ikke er nok til 
å avskaffe kommunismen.« 

Wedemeyers kritik:k har ikke falt i god jord i le
dende regjeringskretse i China, som ikke har tatt 
noe hensyn til hans advarskr. Terroren mat opposi
sjonen er tvert imot blitt skjerpet siden i sommer, og 
alle opposisjonspartier er nå hØytidelig forbudt. Den 
herskende klikk i China er åpenbart fast bestemt på 
å holde rnakten trass den amerikanske kritikken. Den 
regner tydeligvis med at motsetningsforholdet til 
Sovjet-Samveldet og kommunistfrykte!l i Amerika vil 
tvinge den amerikanske regjering til å gi støtte uten 
noen betingelser og dermed bidra til å oppretholde det 
reaksjonære og feudale China. 

Det var ikke "Niels Juel" 
I »Folk og Værn«s Nr. 2 1948 bragtes et Billede af Fla"'

skibet >)Niels Juel« sammen' med' en Meddelelse om, at Skib:t 
lan som Vrag i r1'm fim;kCJ Hrivn J(QtJtn, 

Det er nu oplyst, at Skibet i Katka ikke er »Niels Juel«, men 
ot tidligere tyalt Fartøj. Man ved 3tudit,• ill.lt.e, hv01 »Niel,s Juek 
eller Resterne af det befinder sig, Muligvis ligger Skibet paa 
Østersøens Bund, 

Forsikring skal man ha:. ) 

l t' §/2%~ -
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Naar Flid belønnes 
Eftei- to Aars overmenneskeligt 

.Slid er to Underkvartermestre, 
som var aktive JJ.fodstandsfolk 
under Besættelsen, for nylig ble~ 
vet udnævnt til Solojtnanter af 
1. Grad, i Linjen. 

- Det var to haarde Aar, men 
Sliddet gav altsaa Resultat, udtalte 
de to nyudnævnte SØlØjtnanter, 
Carl Henrik Bent Schou og Erik 
Egeholm Andersen, da jeg forleden 
opsøgte dem paa Flaadens Kom
pasvæsen paa Holmen. I Marine
ministeriets Kundgørelse stod nøg
ternt skrevet, at Kyst I Øj tnanterne 
af 2. Grad (R) - og saa Navnene 
- var blevet udnævnte til SØlØit
nanter af 1. Grad i Linjen. Men 
bag de enkle Ord skjulte sig en 
i Flaadens Historie enestaaende 
Begivenhed, som fortjener at om
tales. Thi haardt Arbejde i Forbin
delse med Marineministeriets Vel
vilje og dygtige Lærere har resul
teret i, at to Underkvartermestre, 
som ikke havde Studentereksamen, 
Styrmandseksamen eller særlige 
Kundskaber i Løbet af to Aar 
naaede saa langt, at de kunde sæt
te de to gyldne rundgaaende Snore 
paa Underærmet. De to SØlØjt
nanter arbejdede i Modstandsbe
vægelsen under Besættelsen, og da 
Befrielsen kom, anmodede de iflg. 
den nYe Lov om Chancen til at 
uddanne sig til Officerer inden for 
Flaaden. 

Begge LØjtnanter er beskedne 
over alle Grænser. 

- Hvad vi lavede under Besæt
telsen? Tja, vi gav Vaabeninstruk-

BORNHOLMS 
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tion, bjergede Materiel og var med 
til at planlægge mindre Aktioner, 
udtaler de. Vi vil helst ikke tale 
om det, men hellere glemme. 

- Hvorledes har Løjtnanternes 
Karriere udformet sig? 

- Vi var begge Under-Kvarter
mestre til den 29. August 1943. 
Derefter gik vi ind i Politiet til 
19. September 1944. Jeg, siger SØ
lØjtnant Andersen, var derefter 
Landmand ved en ForsØgsgaard. 

SØlØjtnant Schou fortæller, at 
han efter Befrielsen var et halvt 
Aar i Tyskland for at hente dan
ske Skibe hjem. Da Loven om, at 
Modstandsfolk kunde blive Offi
c~rer, kom, benyttede de to sig af 
den. 

- Der er vel ikke noget at sige 
til, at man hellere vil staa paa 
Broen end staa nede. Enhver søger 
jo at komme frem. Vi havde ikke 
regnet med, at det kunde lade sig 
gøre, da vi ikke havde Navigatør
Eksamen, men Marinen viste os 
Velvilje og gav os de mest glim
rende Lærere. Lederen blev Kom
mandørkaptajn Hauptmann An
dersen, men ogsaa bl. a. Styrmand 
Thomsen fra Nautisk Prøvekam
mer har været enestaaende som 
Lærer i Navigation. 

- Har LØjtnanterne aldrig væ
ret ved at give op? 

- Jo, det skal ærligt indrøm
mes. Ved Slutningen af det første 
Aar. Det var næsten uudholdeligt 
at slide i det næsten 24 Timer i 
Døgnet, men bl. a. syntes vi, at vi 
paa Grund af den Velvilje, der 
var vist os, ikke kunde være be
kendt at holde op, og vi er nu gla
de for, at vi fortsatte. 

SØlØjtnant Schou, der er 26 Aar, 
havde kun en almindelig Realeks
amen at bygge paa, og SØlØjtnant 
Andersen havde gaaet i en Kom
muneskole uden at tage nogen 
egentlig Eksamen. Det var særligt 
for Sprogenes Vedkommende, si
ger Løjtnant Andersen, at det kneb 
for mig, men det gik jo. 

De nye SØlØjtnanter har været 
i Audiens hos Kongen, der gav 
dem alle Ønsker om Held og Lyk
ke i Fremtiden med paa Vejen, og 
ogsaa Viceadmiral Vedel har ud-

>FOLK OG VÆRN< udgives af 

talt sin Anerkendelse af de to be
slutsomme Befalingsmænds Energi 
og Dygtighed. 

- Det skaf nu blive dejligt at
ter at faa frisk Luft om Bord paa 
et Skib, udtaler begge Løjtnanter
ne smilende. Det bliver noget an
det end at sidde paa Skolebænken. 

- Hvad siger nu LØjtnanternes 
tidligere Kammerater? 

- Vi har ikke rigtigt talt med 
nogen endnu, men de fleste er vist 
glade paa vore Vegne, selv om der 
jo altid er nogen, der er misunde
lige. 

- Hvordan har LØjtnanterne 
kunnet klare de to vanskelige Aar? 

- For det fØrste fordi vi havde 
gode Lærere, og det bidrager jo 
ogsaa noget, tilfØjer LØjtnant 
Schou, at vi kun var to i Klassen. 

- Ja, siger LØjtnant Andersen 
med et Smil, saa kunde vi ikke 
snyde med Lektierne. 

- Hvorfor blev Løjtnanterne 
udnævnt til SØlØjtnanter af 1. 
Grad? 

- Det var næsten den største 
Overraskelse for os. Vi havde kun 
ventet at blive Søiøjtnanter af 2. 
Grad, men det skyldes muligvis 
vor Alder. 

»Folk og Værn« har ogsaa hen
vendt sig til den lille Klasses Le
der, Kommandørkaptajn Haupt
mann Andersen, der bl. a. udtaler: 

- De to SØlØjtnanter var vist til 
at begynde med lidt ængstelige 
over for Opgaven, men de gen
nemgik hurtigt en enestaaende 
Udvikling og gik løs paa Opgaven 
med krum Hals. De fik mere fast 
Grund under FØdderne. 

Periodevis kunde man mærke en 
vis Hjernetræthed hos dem begge, 
men de har nu vist, at de kunde 
overvinde Vanskelighederne. Det 
har kostet Flid og Energi. Deres 
Uddannelse som Underkvarter
mestre kom dem iØvrigt til Gode, 
men Lærere som f. Eks. Styrmand 
Thomsen fra Nautisk Prøvekam
mer har stor Del i det heldige Re
sultat. 

De to Underkvartermestres Ud
nævnelse til SØlØjtnanter er i 
Sandhed et lysende Eksempel 
paa, at Flid belønnes. 

Torkild Ravn. 
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FOLHoGVÆB~ 

Udkommer 
med 10 Numre p1·. Aar 

Abonnement 8 Kr. pr. Aar 

Løssalg I Kr. 

NUMMER 5. JUNI 1948 . 7. AARGANG Abonnement kan 

Formanden for Danmarks Marineforening, Kommandør Poul Ipsen, 

Danmarks Marineforening, hvis Formand er Komman
dØr P. Ipsen, blev stiftet i 1913, og dens Love har siden 
da været uændret. Hovedformaalet er at skabe Inter
esse saavel for søværn som for Søfart. - I Krig har 
det sin store Betydning, at Orlogs- og Koffardimari
nen arbejder intimt sammen. Det giver sig Udtryk i, at 
Handelsskibe armeres, konvojeres, hjælper til ved Mine
strygningen og i Efterretningstjenesten. Derfor maa der 
skabes størst mulig Forstaaelse mellem disse Søens Folk, 
udtaler Kommandør Ipsen. 

- Hvordan er Foreningslivet bygget op? 
- Det er Orlogsmarinens Traditioner og Ceremoniel, 

der præger vor Forening. Mindst 90 pCt. af vore Med
lemmer er tidligere eller nuværende tjenstgørende i sø
værnet. 

- Løser Marineforeningen andre Opgaver? 
- Ja, foruden at skabe Interesse og Respekt for SØ-

værn og søens Folk tager vi os af mange andre Ting. 
Ved Flaadebesøg af egne eller fremmede Skibe arran-

tegnes hos Postvæsenet 

Marineforeningen 
og dens Opgaver 

gerer vi Modtagelse og Underholdning under Opholdet. 
Ved søværnets Idrætsstævner udsætter Marineforenin
gen Præmier. Til Ære for den tidligere Formand, Admi
ral Carstensen, er der stiftet et sær ligt Fond og for det
tes Renter uddeles Hædersbægre til værnepligtige, som 
viser eksemplarisk Opførsel og tillige er de bedste Ge
værskytter. Forskellige maritime Institutioner understøt
tes af Foreningen, blandt andet kan jeg nævne, at der 
skænkes ikke ringe Beløb til Georg Stage Fondet til 
Beklædning af Eleverne. Vi opsætter og vedligeholder 
Mindesmærker for sømænd, der har indlagt sig Hæder, 
og vi indretter Gravsteder for ilanddrevne ukendte sø
folk. Endvidere skænker Foreningen Kirkeskibe, uddeler 
Flag og Faner til Skoler og Institutioner - kort sagt, 
vi søger overalt at gavne Søfart og søværn, hvor vi kan. 

- Marineforeningens Stilling til de værnepligtiges Ve 
og Vel? 

- Det var netop det, jeg lige vilde omtale. Forenin
gen interesserer sig varmt for dette Emne og medvirker 
saaledes i det Forsorgsudvalg, der er nedsat af Soldater
foreningerne og Marineforeningen. Man ser med megen 
Sympati paa Tanken om at oprette et hyggeligt Opholds
hjem, Klub eller lignende for værnepligtige af begge 
Værn i København. Rundt om i Landet viser de lokale 
Marineforeninger stor Gæstfrihed overfor de værneplig
tige. En af vore Opgaver er at opretholde Kammeratska
bet mellem søens og specielt Orlogsmarinens Folk af 
alle Kategorier; især i Skibe paa Togt knyttes der ofte 
et varigt og hjerteligt Kammeratskab. 

Siden Foreningens Stiftelse har en søofficer været 
Landsforeningens Formand: Kommandørerne Maegaard 
og Kiær, Admiral Carstensen og siden 1940 Kommandør 
Ipsen. Landsforeningen har 93 Afdelinger med ca. 13.500 
Medlemmer. Den ledes af en Hovedbestyrelse paa 15 
Mand valgt fra hele Landet af det aarlige Sendemands
møde. Dette bestaar af et nærmere fastsat Antal Sende
mænd fra hver Afdeling, alt efter deres Medlemstal, og 
er Foreningens besluttende og lovgivende Forsamling. 
Marineforeningen arbejder paa udpræget demokratiske 
Linier, saaledes overholdes det, at der kun maa bæres 
Jakke, ligegyldig hvad Art Festligheder, der holdes. 
Marineforeningen har en Slags Uniform, idet man bærer 
særlige Slips, Emblemer, Kasket med videre. 

Hans Maj es tæt Kongen er Foreningens Æresformand 
og har, lige siden han overtog dette Hverv efter Prins 
Valdemars DØd, vist Marineforeningen den største Inter
esse og Bevaagenhed. 

- Foreningen har noget, der kaldes Marinestuer? 
- Vi har ialt 55 Marinestuer rundt om i Afdelingerne. 

I Odense er der i denne Maaned lige blevet indviet en 
ny. Disse har dels til Opgave at være et Samlingssted 
for Afdelingens og for tilrejsende Medlemmer og dels 
for de værnepligtige Marinere. Da de er offentligt til
gængelige, virker de tillige som Agitation for Forenin
gens Formaal. Mange af dem er smaa maritime Museer. 
Endvidere er der oprettet 14 Skytielaug, hvor man kan 
dyrke Geværskydning. Det er vor Tanke at oprette langt 
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Et Kik ind i Roskilde Marineskole. 

flere, naar det atter bliver muligt at skaffe Geværer og 
Ammunition, fortsætter Kommandøren. 

- Hvordan stiller Marineforeningen sig til Hjemme
værnsforeningerne og de kvindelige Marinere? 

- Mange Steder har Marineforeningen nær Tilknyt
ning til Hjemmeværnet, og især er vi interesseret i, at 
der oprettes maritime Grupper, der baade uddannes i 
og faar Lejlighed til at udøve maritime Opgaver; her
under har vi ogsaa Interesse for de kvindelige Marinere, 
der jo i Øjeblikket staar som en Hjemmeværnsforening 
med ganske specielle Søværnsopgaver. Den danske Ma
rineforening staar desuden i nært Samarbejde med sven
ske Marineforeninger. Der findes desværre ingen norske 
Foreninger af denne Art. 

- Jeg vil gerne, at De skriver en Tak fra Marinefor
eningen til søværnets Myndigheder, fortsætter Komman
døren. Specielt er vi Viceadmiralen, Flaadestationen, 
søværnskommandoens Personelkontor samt »Folk og 
Værn«, ikke mindst den maritime Del, 1'ak skyldig for 
den Hjælp, vi har modtaget i vort Arbejde. Det betyder 
meget for Søværnet at have en Landsforening, hvis ene
ste Opgave er at støtte og gavne Søværnets og SØfartens 
FoTh:. SpØrgsmaalet om en direkte Agitation blandt sø
værnets tjenstgørende Personel har ofte været overvej et, 
og paa Sendemandsmødet den 23. Maj, som vil være 
holdt, naar denne Artikel læses, vil det blive fremdraget, 
hvorvidt man kan udfØre en passende Agitation, Van
skeligheden ved at faa de helt unge ind ligger i, at de er 
optaget paa mange andre Maader og ofte flytter fra et 
Sted til et andet, saaledes at de ikke faar Lejlighed til 
at opleve Foreningskammeratskabet. En af Fordelene i 
Marineforeningen er, at man er lige velkommen i enhver 
af dens Afdelinger. 

- Foreningens Fremtidsplaner? 
- Vi har samlet ind til en Marinestue i København, 

og i nær Fremtid vil den være en Kendsgerning. Marine
foreningen vil holde den Kurs støt, som den har holdt 
lige fra den blev stiftet, idet vi samtidig vil søge at ud
vide vore Opgaver efter Tidens Krav og fastholde det 
fortræffelige Kammeratskab, der i saa udpræget Grad 
altid har været i Marineforeningen. Ralph Christensen. 
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Det var i de Dage, da Feltmarskal Sir Bernard Law 
Montgomery, Sejrherren fra El Alamein, Krigens lykke
bringende Mascot, overtog den 8. britiske Arme efter Ge
neral Cunningham, hvis Nerver ikke kunde mere. Den 8. 
Arme bestod foruden af Hjemme-Englændere blandt an
det af en Del Sydafrikanere, Australiere, Indere, Polak
ker og de Gaullister. Denne brogede Floks sorteste Faar 
var vel nok en lille Australier fra Brisbane. Om ham 
handler denne Historie, der er blevet os fortalt af en af 
Montys gæve Ørkenrotter, Logan Staples fra Wimborne 
Minster. Den lille Australier voldte sine Overordnede 
utallige Kvaler, og de svor Gang paa Gang dyre Eder 
paa, at hans Hjerne, inclusive Hypofyse, Ventrikler og 
det hele, ikke vejede over 1100 Gram. Da Montgomery 

MONTY 
nu overtog Kommandoen over den 8. Arme, forsøgte 
en Sergeant at gøre vor lille Australier dette forklarligt, 
men det faldt denne saare svært at begribe, at hans Regi
ment atter havde faaet ny Chef (Sir Cunningham havde 
fornylig afløst General Ritchie), og til sidst mistede den 
gode Sergeant- Taalmodigheden og langede en Øretæve 
ud mod Australieren, der dog reagerede hurtigt nok i 
dette Tilfælde og fik dukket sig! Imidlertid kom det 
Montgomery for Øre, at Sergeanten havde forsøgt at 
lægge Haand paa vor Australier. 

Han kaldte Sergeanten til sig. 
- Han forstaar ingenting, Sir. Han er haablØs, for

klarede Sergeanten. 
- Lad mig se ham, sagde Montgomery, jeg vil forklare 

ham, at jeg er hans nye Chef. 
- Han er et Fjols, Sir. Den elendigste Zigeuner i hele 

Afrika. Jeg vilde rødme af Skam over at lade en saa
dan Fyr træde frem for Dem, Sir. 

- Let that pass, Sergeant. Faa fat i Manden, saa skal 
jeg forklare ham Sagernes Stilling - og jeg skal gøre 
det uden at lægge Haand paa ham. En Englænder maa 
aldrig lade Hidsigheden lØbe af med sig, remember that, 
Sergeant. 

- Yes, Sir. 
Australieren blev fØrt frem. Han gjorde stramt Hon

nør og slap pænt fra det. Det lyste dog ud af hvert et 
Træk i hans solbrune Fjæs, at han saa langt fra var stolt 
af Situationen. 

- Come nearer, son - du behøver ikke at være bange 
for mig. Jeg er ingen Bussemand. Kender du mig? Ved 
du, hvem jeg er, son? 

- Yes, Sir. De er Capt ... eh'e ... Gene ... Divisions
general. 

- Right, my boy. Quite right. Jeg er General, Chef 
for den 8. britiske Arme. Og du er common soldier i det 
2. australske Regiment under 8. Arme, og det har du 
kun Grund til at være stolt af! Men sig mig nu, my boy, 
kender du mit Navn? 

- Yes, Sir. Excellency General, Sir Arthur Cunning
ham. 

- No, no, nol General Cunningham var din forrige 
Chef. Han er ikke mere Øverstbefalende over den 8. bri
tiske Arme. Jeg er Armeens Chef nu. Og altsaa ogsaa 
din Chef. Jeg hedder Bernard Law Montgomery, og hans 
Majestæt har bestemt, at jeg skal afløse Sir Arthur Cun
ningham, ligesom hans Majestæt i sin Tid bestemte, at 

Den Siællandske 
_eondestands ,Sparekasse 

AF WILLY BREINHOLST 

Sir Cunningham skulde afløse General Ritchie, der var 
din Chef, før General Cunningham fik Kommandoen. 
Naa, gipsy, hvad hedder saa din nuværende Chef, Kom
mandanten over den 8. britiske Arme og over 2. austral
ske Regiment, hvorunder du hører? 

- Excellency General, Sir Arthur Cunningham. 
- No, no, gipsy! Det er forkert. Look here. Jeg er din 

Chef fra nu af. Jeg staar her foran dig. Du kan se mig, 
ikke? Og jeg hedder Bernard Law Montgomery, og jeg 
har afløst General Sir Arthur Cunningham. Kan du for
staa det? Godt. Nu spørger jeg dig altsaa: Hvem er nu, 
da General Cunningham, der aflØste General Ritchie, er 
traadt tilbage, Chef for den 8. britiske Arme og det 
2. australske Regiment, hvorunder du hører? 

- What? 
- Jeg spørger, hvem er nu din Chef, gipsy? 
- Min Chef? Eh'e ... General Ritchie. 
- Stuff! Hør nu her, gipsy. Det hele kan da ikke 

være saa forbandet indviklet, selvom du er Australier! 
Vi prøver paa en anden Maade. Lad os tænke os, at du 
og jeg begge er common soldiers i det 2. australske 
Regiment, hvorunder du tjener. Lad os tænke os, at vi 
er Kammerater, som du er Kammerat med dine Kam
merater, ikke? 

- All right, Kammerat. 
- Oh, gipsy! Det er kun noget, vi tænker os. Forstaar 

du? Vi forsøger blot at forestille os, at vi er Kammerater. 
I Virkeligheden er jeg stadig din Overordnede, din Chef. 
Det forstaar du godt, son? · 

- Yes. That's all right. 
- Og nu kommer jeg, som den ene Kammerat, der 

møder den anden, og stikker dig paa Næven og siger 
Goddag. Og du siger ogsaa Goddag. Men nu har jeg 
glemt dit Navn, og du mit, og vi vil gerne vide hin
andens Navne, derfor siger jeg først til dig: Jeg kan kun 
huske dit Nummer, gipsy, sig mig, hvad hedder du 
egentlig i det civile. Hvad kalder de dig hjemme i Bris
bane? Og hvad svarer du saa, gipsy? 

- M ontgomery ! 
En knaldende Øretæve formedes i Monty's Haand og 

begav sig lynhurtigt mod den lille Australiers Kind, men 
han dukkede sig lige saa lynhurtigt og undgik Slaget. 
Monty stak Hænderne i Lommerne og forsvandt med 
en opgivende Skuldertrækning ind i sit Telt. I det Øje
blik var han sikkert ikke langtfra at Ønske, at han aldrig 
var blevet Chef for den 8. britiske Arme og især ikke 
det 2. australske Regiment! 

Hvordan skulde han vide, at den lille Australiers Navn 
virkelig var Montgomery ... ! 
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Efter endt Repa:rntion pna Holmen er Fregatten »Jylland«, der tjener som 
»Hotel« for Provins·børn under deres J{obenhavnsophold, atter bragt paa Plads 
ved Langebro. Paa Billedet øv·erst til venstre ses den gamle, hæderkronede 
Fregat ved Kajen. 

1\larinen har erhvervet nogle nye l\fotortorpedo-Baade, De to Billeder herover 
er hentet fm en Prøvesejlads og giver et godt Indt,ryk af den betydelige Fart, 
Fartøjerne kan skyde. 

En anden a[ ])-farinens Nyerh,•ervelser - l>Restorer« - er for nylig af danske 
l\Iarinere blevet afhentet i Ame-rilm, hvor Skibet er købt. Skibet ses herunde:r 
efter Anlrnmsten til J{øbenhavn. Yderst til højre et snap-shot fra Orlogsgaster
nes Ophold paa Bermuda, hvor »Restorer« blev afhentet. De er paa Vej til 
et Besøg i det st-Ore Stats--Akvn:rium. 

SIDEN 
SIDST 



Glimt fra Hær og 
Flaade 

Midt i April blev Den danske Bri
gade i Tyskland udskiftet og et 

nyt Hold BrigadtSrer - det tredje - i-ykkede 
ind prut de tidligere Værnemagtskaserner. 

Forinden tog Brigadens Chef, Generalmajor Rich. Allerup, 
i en Tale Afsked med Vinterholdet, der skulde hjemsendes. 
Paa Billedet i Midten ses Generalen under Talen tillige med 
et Udsnit af de mange Brigaderer, der l1ørte til. 

Den 4, 1\Iaj nedlagde en Række Officerer paa Hærens Vegne 
Kranse ved de Mindesmærker, der er rejst for Friheds
kampens faldne. Øverst til højre nedlægger den nyligt til
traadte Kommandant i København, Generalmajor l{. Knndt,.. 
zon, der som bekendt var Chef for Den danske Brigade 
i Sverige, en Krans ved Mindestenen paa Jagtvej i l{øben
bavn. 

lUodstandsbevægelsens Befalingsmænd har netop afsluttet et 
J{ursus pan. Hærens Gymnastikskole, Billedet øverst til 
venstre er hentet fra. en Undervisningstime i Haandgemæng. 
Nederst til venstre et Billede fra. de store Artilleriskydnin• 
ger, som Artilleriskydeskolen afholdt i Terrænet ved Jæ
gerspris sidst i April. 

Den 11. Maj mødte Hærens Rekrutter af Sommerholdet 1948 
'\'ed deres Afdelinger, Herunder en Situation fra. Navneop
raabet pna Ingeniørkasernen. 



TEGNING: PREBEN KANNIK 

FOTO: RUBÆK & FRIMODT 

ffi~ttcrtct 
t trcaar~frtgcn 

Af Museumsinspektør mag. art. Ada Bruhn 

1J or fornemste Rytterafdeling, Livgarden til Hest, -
den sidste Rest af de gamle Kyrasserregimenter, - kom 
ikke til at deltage i Kamphandlinger. To Gange, i April 
og i Juni blev den indskibet i Korsør Havn for at be
fordres til Krigsskuepladsen. Første Gang sendtes den 
tilbage til Fyn og derefter til Hillerød, anden Gang kom 
den til at ligge i Kantonnement forskellige Steder i Søn
derjylland. Billedet herunder viser en Menig iført den 
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karakteristiske Uniform med de gullig-hvide og røde 
Farver, de hvide Vaskeskindsbukser, Messingkyrasset, 
den hØje Hjælm og den svære Kyrasserpallask. 

* 
~ lierede den 9. April udmærkede 4. Dragonregiments 
2. Eskadron sig i Kampene ved Bov, da den under An
førsel af Ritmester Sauerbrey gjorde et dristigt Indhug 
paa de slesvig-holstenske Friskarer og under stærk 
fjendtlig Beskydning jog dem ud af Flensborg. Billedet 
øverst til højre paa næste Side forestiller en Ritmester 
ved Dragonerne i den røde Kjole og med den nye Kaval
lerisabel M. 1843 ved Siden . 

• 
filled særlig Glans lyser Ritmester Wilrtzens og hans fyn
ske Dragoners Navne. I Slaget ved Slesvig den 23. April 
maatte vor Kavalleribrigade gaa tilbage fra Lille Danne
virke til Hysby. Her var to af vore Kanoner kommet i 
en vanskelig Stilling. Løjtnant Gøtzsche, der fØrte dem, 
saa, at de uden Hjælp vilde falde i Fjendens Hænder, og 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære I Statsbanernes Kino 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

75 Øre 
over hele Selel'I 



RYTTERIET kom ikke til at spille den Rolle i 

T1·e-Aarskrigen, som man havde tænkt sig. Det 
skyldtes ikke Soldaterne, hvis Forsvarsvilje og 
Mod ingenlunde stod tilbage for de andre Sol

daters. Terrainf01·holdene i Slesvig med de man
ge levende Hegn, der hindrede Bevægelsesfri
heden, var ugunstige og den øverste Ledelse 
med den 63-aarige General Wedel i Spidsen var 
for gammel. AdskiUige Gange viste dog vore 
Dragoner og Husarer et enestaaende Mod, og 
mange af de yngre Rytterofficerer satte sig ved 
deres Bedrifter et varigt Navn i Historien. Læs 
herom i denne Artikel, der er iLlustreret med 
Billeder fra Tpjhusmuseets Særudstilling. 

han red derfor til Kavalleribrigaden efter Hjælp. Den 
kom i Form af Eskadron Wiirtzen af 6. Dragonregiment. 
Med Ritmesteren i Spidsen og under Raabet: Kom saa 
Børn, fremad! foretog Eskadronen et uforfærdet Angreb 
paa Preusserne. Dragoner og Trainkonstabler blev ind
viklet i en voldsom Kamp, som Skillingstrykket, der 
gengives nederst paa Siden, giver et Indtryk af. Preus
serne glemte Gøtzsches Kanoner for Dragonernes Sabel
hug; men i deres Forvirring spærrede de Vejen for Eska
dronen. Imidlertid var Preussernes Infanterister kom
met til Besindelse. Vore Dragoner søgte dristigt at trænge 
gennem Fjendens tætte Kugleregn. Wiirtzens Hest snub
lede, og den svære Rytter blev hjulpet i Sadlen .:cif 8in 

Vagtmester og en Dragon. 
StandardtfØreren laa be
vidstløs paa Vej en med sin 
Estandardt. Vagtmesteren 
søgte at redde den, men for
gæves! Tilbagetoget blev 
dyrt. Da Eskadronen igen 
samledes, savnedes mange 
Befalingsmænd og Menige. 
De fleste var faldet, enkelte 
taget til Fange, men Kano
nerne var reddet! For de 
faldne rejste Wiirtzen for 
indsamlede Midler et Monu
ment paa deres Grav ved 
Hysby MØile. En ny Estand
:udt blev senere skænket 
Eskadronen af en Kreds af 
Damer i Odense. Øverst paa 
foregaaende Side ses Estand
arten. 

* 

[) en 8. August kæmpede 
danske og preussiske Solda
ter for sidste Gang i dette 
Aar. Efter Ordre fra General 
Biilow var Ritmester Mar
cher med sin egen Husar
eskadron og med en Eska
dron Dragoner, tre Reserve
jægerkompagnier og nogle 
beredne Herregaardsskytter 
redet mod Steppinge, hvor en 
Eskadron preussiske Kyras
serer og et Par Fodfolkskompagnier holdt til. Herregaards
skytternes Fører von Holstein-Rathlau stødte fØrst sam
men med Preusserne ved Gaarden Toggerup, hvor han 
skød Hesten bort underen afKyrassererne og fangede ham. 

~,iht1'r '.!)r,tfJ1'tWr till11tqerrøi1rr 2 ~ Jt1tttøtUr 
i ~~tsrt t1e1\ Gle,>vig 111.t ~llil(fe,'as 1818. 
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og hans Kammerat. 
Undslupne Kyras-• 
serer red til Step
pinge efter Hjælp. 
Ritmester Marcher, 
som ansaa Situatio
nen for kritisk for 
sine Folk, gav mod 
deres Ønske Ordre 
til at vende om. 
Imidlertid savnede 
man Holstein-Rath
lau og maatte derfor 
igen fremad mod 
Gaarden. Pludselig 
gik Porten op, og 
ud red den savnede 
paa en preussisk 
Kyrasserhest, efter
fulgt af 20 afvæb

nede Kyrasserer. Med de 14 Tyskere, som Hovedstyrken 
havde fanget, toges den Dag ialt 34 Kyrasserer og 31 He
ste. Deres Vaaben blev gjort til Bytte, og en Del af dem 
ses nu i TØjhusmuseets Mindeudstilling. (Billedet tv. her
for.) Bedriften vakte Opsigt i Norden, og fra Sverige 
kom en Note, der henstillede til Danmark at afholde sig 
fra den Slags Handlinger i Fremtiden af Hensyn til fort
sat Hjælp fra Sverige. 

• 

::tyskerne havde efter deres mislykkede Angreb paa 
DybbØl den 5. Juni samlet sig Nord for Flensborg. Juni 
gik uden større Begivenheder. Af og til indtraf mindre 
Sammenstød. Den 26. Juni udførte nogle af vore Drago
ner en ny Bedrift, da de under Løjtnant Jagd var draget 
ud for at fange den kendte tyske Spion, Kaptajn Rei
chenbach, der var paa Rekognoscering omkring Neder
Jersdal. Udfor Kroen traf de uventet paa Spionen, der 
ilsomt flygtede, idet han affyrede sin Pistol. Dragonerne 
satte efter ham, men skønt hans gode Hest havde skaffet 
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-,~~ 
;Dt•n b1111jli1• :VrnJ\illl ~lu~liitt'r frirrr i Xu.rluunµm or~ 23t~oft 

t1111·r lm ltJbli" 1.fo111:Jltid1rnhnrl1. 

ham et stort Forspring, lykkedes det Dragonen Andkjær 
at naa op paa Siden af ham ved Bestoft og med sin 
Sabel saare og til sidst overmande ham. Som Fange før
tes han derefter bort. Paa Billedet herover ser man en 
samtidig Skildring af Tvekampen . 

• 
ffiitmester Prins Christian af Lyksborg, den senere Kong 
Christian IX, var dengang Chef for Hestgarden. 

I Otto Baches Maleri af Gardens Indskibning i Korsør, 
gengivet herunder, staar den unge Prins omtrent midt 
i Bill(;!det. Som skildret i det foregaaende kom imidlertid 
Dragoner og Husarer til at tage livlig Del i Kamphand
lingerne, og der findes endnu mange Beretninger om de
res Bedrifter. I 1848 var det navnlig Dragonerne, der kom 
i Ilden, medens Husarerne især huskes fra det følgende 
Aars Rytterangreb ved Kolding. 



u.ed :Pang,dinie 

Fot. Rubæk. 

I Maj aflagde en mindre Afdeling amerikan
ske Orlogsmænd Besøg i København, og paa 
det øverste Billede s·es Krydseren »Fresno«, 
idet den gaar til Kaj ved Langelinie, hvor 
danske Orlogsgaster tager mod Trosserne. 
De to Ameriltanere, der paa. Billedet til ven
stre herfor ses kigge op fra I{abyssen, smiler 
endnu lidt reserveret, men de havde ikke væ
ret længe i Tivoli, før de overgav sig og er
klærede, at ICøbenhavn var »splendid«. 

J{ongen aflagde et Besøg om Bord paa. Flag
skibet, som blev forevist fra for til agter. 
Billedet til liøjre herfor af Admiral Conolly 
og Viceadmiral Vedel er taget paa. Carlsberg 
Bryggerierne, der havde inviteret de ameri
kanske Gæster til at bese Virksomheden. 



Paradekraven med de tre Striber og det sorte Silkeslips er Udtryk 
'for Traditioner med oprindeligt rent praktiske FormaaL 

DET der, naar vi nu specielt taler om Flaaden, kan gøre 
Traditionerne noget uvirkelige i Dag _,.. jeg tænker her 
først og fremmest paa det ceremonielle -. er deres ofte 
tilsyneladende Mangel paa Tilknytning til saavel det 
sømandsmæssige som det krigsmæssige Liv om Bord 
i et Orlogsskib af 1948. · 

I det fØlgende vil jeg begynde med at fortælle lidt oin 
Oprindelsen til en Del af de ceremonielle Handlinger, 
som forekommer saavel til daglig som ved særlige Lej
ligheder i Flaaden. Og man vil deraf faa et Indtryk af, 
at langt de fleste Ting har Bund i ren og skær praktisk 
Syn paa Sagen, til Tider endda Rod i den haarde Nød
vendighed. 

Een Ting maa man ikke glemme, naar man vil søge at 
forstaa lidt mere af disse Traditioner: Ældre Tiders 
Ridderlighed, Høflighed og ÆrbØdighed har spillet en 
stor Rolle for deres Udformning, og der har været lagt 
Vægt paa at lægge en fast, formfuldendt og malerisk 
Ramme om baade de store og de smaa Begivenheder, 
som Ceremoniellet knytter sig til. 

Hele den ceremonielle Tankegang, dette at Optrinet 
skrider frem efter visse fastlagte Regler, saaledes at 
enhver af de deltagende ved, hvad der vil ske, er en 
gammel Arv fra de tidligste Kultursamfund; her i Nor
den fra Vikingetiden. Det ser man af visse religiøse 
Skikke og Fester, som blandt andet fandtes i den en
gelske Marine i Middelalderen og som tildels findes 
endnu. Men det har vi vanskeligt ved at forstaa i Dag, 
og jeg skal iØvrigt ikke komme nærmere ind paa det her. 

Jeg har søgt den historiske korrekte Udredning af de 
forskellige Ting, jeg vil omtale, og hvor dette ikke er 
Tilfældet, skal jeg gøre opmærksom paa det. 
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Jeg skal fØrst omtale Satut. 
Salut er nu om Stunder en HØflighedstilkendegivelse 

overfor en fremmed Nation eller overfor en officiel 
Person. I Kanonernes første Tider var det simpelthen 
en Tilkendegivelse af, at man ikke havde krigerske 
Hensigter overfor den, man afgav sin Salut for. Thi 
naar en Orlogsmand affyrede alle sine Kanoner umid
delbart fØr den passerede et fremmed Orlogsskib eller 
en fremmed Flaadeafdeling, kunde den ikke naa at op
lade Kanonerne igen, inden de fremmede Skibe var 
paa Skudhold. Ingen fornuftig Flaadefører kunde vel 
tænke paa at distancere sig selv, umiddelbart før en 
Kamp, medmindre man netop ikke ønskede Kamp. Ka
nonerne var jo dengang Forladekanoner, som var tunge 
at bakse og langsomme at lade. De maatte hales helt 
ind paa Dækket, hver Gang de skulde lades, og Krudt 
og Kugler skulde sættes godt an med en Ladestok. 

Oprindelig skØd man skarp Salut. Kuglernes Ned
slagsopsprØjt var et betydningsfuldt Led i Ceremonien, 
men det gik man væk fra. Det har sandsynligvis været 
for kostbart at bruge Kugler til saa fredelige Formaal. 
Skarpe Skud har vel heller ikke under alle Forhold 
kunnet anvendes uden Fare for Omgivelserne. Dronning 
Elizabeth af England var, under Overværelsen af en 
skarp Salut paa Themsen nær blevet ramt selv og forbød 
derfor enhver Salut paa Themsen indenfor Gravesend. 
Dette Forbud overholdes den Dag i Dag af den engelske 
Flaade. 

FLAADE 
Af Søløjcnant Sv. Kieler 

Da Kanonernes Ladetid i Dag er saa forholdsvis kort, 
har Salutten mistet sin oprindelige Betydning. Og man 
maa paa et eller andet Tidspunkt være blevet klar over, 
at man maatte finde en ny Maade at tilkendegive sine 
fredelige Hensigter paa. 

Og her har vi Aarsagen til, at Orlogsskibe under 
fredelige Forhold gør Front for hinanden ved Passage. 
Hele Besætningen bliver opstillet paa de mest iØjne
faldende Steder, saaledes at Modparten kan se, at Mand
skabet i hvert Fald ikke er paa Klartskibsposterne. 

I Sejlskibenes Dage mannede man Ræer, det vil sige 
lod Besætningen fordele sig op ad Vantene og langs 
Ræerne. Det var en endnu tydeligere Tilkendegivelse af, 
at det vilde tage lang Tid at gøre Skibet kampklart. 

Før Kanonernes Tid kunde man ikke saa godt skyde 
Salut. Det var da god Skik at lade Mærssejlene løbe, 
d. v. s. fire dem af, saaledes at Skibet blev ude af Stand 
til at manøvrere, som det vilde. 

Hvis man slaar op i et Leksikon under »Tradition«, 
læser man, at det betyder »Overleve1·ing«, og at 
Ordet hos Jøderne var Navnet paa en Række Ved
tægte1· og Bestemmelser, der stod som en uskreven 
Lov ved Siden af den skrevne Lov. 

Traditione1·ne er netop - i hvert Fald oprindelig 
- uskrevne Love, som vi ikke desto mindre fplger 
omhyggeligt. 

Man skal ikke paa Forhaand kaste Traditione1· 
bort, fordi de ikke er umiddelbart forstaaelige eller 
fordi de forekommer os gammeldags. 

Her fortæller Splpjtnant Sv. Kieler om Flaadens 
Traditioner, hvornaar og hvorfor de opstod, og 
hvilken Nytte man faktisk stadig har af dem. 



Naar Besætningen skal 
gøre Front. blæses dei· 
»Til Styrbord« eller »Til 
Bagbord«. 

Der er ingen Tvivl 
om, at vore Dages 
Kippen Flag for Or
logsskibe er et Levn 
af den gamle HØflig
hedsytring med at 
lade Sejlene lØbe. 

Ogsaa den i Ro
fartØjerne anvendte 
Skik med at rejse 
Aare1·ne vil jeg tro 
har Forbindelse med 
de føromtalte Skikke. 
Ved at rejse Aarerne 
gør man den frem-

mede opmærksom 
paa, at man ikke agter 
at benytte sit Frem
drivningsmiddel. 

Officerernes Salu
teren med Sablen be
staar som bekendt af 
to Dele. Den fØrste, 
hvorved Sablens Fæ-

Kampe udkæmpedes paa Skibsdækket, og kunde det ikke 
holdes, trak man sig tilbage til Skansen som det sidste 
Værn. En særlig udvalgt Flok blandt Besætningen blev 
sat til at forsvare og bevogte Skansen. Det var en stor 
Ære at blive udtaget til Skansevagten. Begrebet Skansen 
forsvinder efterhaanden fra vore Skibe, der som FØlge 
af Tidens Teknik forandrer Udseende, og Skansevagten 
er jo nu om Stunder kun noget vi anvender i ceremonielt 
Øjemed. Men det aabner unægtelig historiske Perspek
tiver, naar man ser, at Skansevagten har sit Udspring i 
VikingehØvdingens Hird. 

Forøvrigt er Adgangen til et Orlogsskib ogsaa i Dag i 
Reglen agter paa Skansen, ad Landgangen eller Fald
rebet, og denne Adgang bevogtes stadig af simple prak
tiske Grunde; og den bevogtes altsaa stadig - omend 
symbolsk - af Skansevagten, der ganske vist ikke mere 
skal fortrænge Indtrængen i Skibet eller kæmpe, men 
tværtimod demonstrere at Passagen ikke alene er fri, 
men ogsaa velset. Derfor præsenterer Skansens samlede 
Bevogtningsstyrke Gevær ligesom Skildvagten. 

Det er sommetider svært at huske eller kende en 
Traditions Oprindelse, men det er ikke uden Betydning 
at bevare den, selv om man kommer saa langt bort fra 
den, at Oprindelsen ikke mere kan skimtes. 

Falderebshonnøren har næppe en saa realistisk Bag
grund som SkansevagtshonnØren. Den gængse Forklaring 
har jeg ikke kunnet faa historisk bekræftet, men den 
har en direkte Tilknytning til de sømandsmæssige Fore-• 

TRADITIONER 
Fot. Rubæk 

ste fØres op mod Læberne, er en gammel Skik fra Kors
togenes Tid. Korsfarerne havde den Skik, før de gik i 
Kamp, at knæle og kysse det korsformede Fæste paa 
deres Sværd. Den anden Del bestaar i, at Sablen føres ned 
mod Jorden og ud til Siden bort fra Dækstillingen. De 
fredelige Hensigter er tilkendegivet saa tydeligt, det kan 
gøres. 

Det samme gælder Skildvagten, der præsentere1· Ge
vær. Naar to Skildvagter i sin Tid skulde hindre Passage 
ad den Adgangsvej, de var sat til at bevogte, krydsede 
de Bajonetklinge:r, indtil det var godtgjort, at den paa
gældende havde Ret til at passere; saa blev Geværerne 
ført op i den karakteristiske lodrette Præsenterstilling 
som benyttes den Dag i Dag. 

Fra græsk og romersk Historie og ogsaa fra vor egen 
Vikingetid ved vi, at Hilsen med opstrakt Arm var den 
almindelige Hilsen mellem Datidens Krigere. Dette var 
for at vise, at hØjre Haand var væk fra Dolken i Bæltet. 
Den nuværende Hilsen skal senere blive omtalt. 

* 
Jeg skal herpaa omtale Skansevagts- og Falderebs

honnør. 
Skansen kaldes det Sted eller nærmere betegnet den 

Opbygning agter, hvorfra Navigation og Manøvrer ledes 
i et Sejlkrigsskib. Skansen kan spores helt tilbage til 
Oldtidens Galejer. Paa vore Vikingebaade kaldtes denne 
Opbygning agter for LØftingen. Saavel Galejer som 
Vikingebaade var i fØrste Række Rofartøjer, men 
under Kamp kunde man ikke have Roerne til baade at 
slaas og ro - derfor indrettedes agter denne Løfting, 
noget hævet over ToftehØjde, som en Standplads for de 
egentlige Krigere, der var bevæbnede og brynjeklædte. 

Skansen blev, hvad Navnet i sig selv siger, et befæ
stet Sted agter i Skibet forsynet med et Brystværn hele 
Vejen rundt og fik efterhaanden sit eget Batteri af 
Kanoner. Det var en effektiv Forsvarsstilling, som man 
kunde trække sig tilbage til, naar Resten af Skibet 
maatte forlades som Følge af en fjendtlig Entring. Denne 
Entringstaktik var meget anvendt især under de en- Naar man kipper Flaget, <'I' rlf't P.t T.Pvn fra den gamle Høfligheds-
gelsk-hollandske Krige i det 17. Aarhundrede. Drabelig~ ytring med at lade Sejlene løbe ... 
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teelser om Bord i Sejlkrigsskibene. Her er Forklaringen: 
I haardt Vejr var det ikke muligt for et Fartøj at lægge 
til ved et Faldreb. Man firede derfor en Kurv eller en 
lukket Baadsmandsstol af fra en Raanok og i denne blev 
saa de Personer, der skulde om Bord i Skibet, hejst op 
og halet ned. Deraf Kommandoen »pib ud{{ naar Stolen 
blev svunget ud og firet af, og »pib ind« naar Stolen 
haledes indenbords. Pibesignalerne var nødvendige, idet 
de Folk, der firede og hejste Stolen, var anbragt i den 
modsatte Side af Faldrebet. To Faldrebsgaster skulde 
ved Hjælp af Gerder styre Stolen, saaledes at den kom 
rigtigt ned paa Dækket. 

Dette er jo næppe hele Forklaringen paa, at Pibe
signalet er blevet til en Æresbevisning. Forklaringen er 
sikkert den, at Pibesignalerne i Almindelighed har været 
anvendt som Hilsen og Velkomsthyldest. I hvert Fald har 
selve Modtagelsen ved Faldrebet været præget af meget 
Ceremoniel. 

• 
Baadsmandspiben har sin egen Historie; den har været 

anvendt til søs meget lang Tid tilbage. Den var et Tegn 
paa Værdighed og Myndighed. Enhver der havde Kom
mando over et Skib kunde tillade sig at bære en Pibe 
af Guld, SØlv eller Messing, alt eftersom hans Midler 
var. Først senere er det blevet Baadsmandens særlige 
Kendetegn. Dens gennemtrængende Lyd har været god 
at paakalde Opmærksomheden med under »Larm og 
Spil«. Jeg er ikke i Tvivl om, at det folkeligt brugte 
Udtryk »at danse efter ens Pibe« har Relation til Baads
mandspiben. 

Den personlige Hilsen med Haanden til Huen, der nu 
benyttes af saa at sige Alverdens uniformerede, er ikke 
ret gammel. For godt 100 Aar siden bar alle Befalings
mænd ogsaa til daglig »den trekantede Hat«, som nu kun 
bruges til Galauniformen. Oprindelig var det god Skik 
at tage Hatten af som Hilsen, og den Hilsen benyttede 
man sig ogsaa af i Flaaden. Vi bruger endnu denne Form 
for ÆrbØdighed overfor Flaget ved dets Hejsning og Ned
haling. Omkring 1850 blev det i den engelske Marine 
god Coutume, at Befalingsmænd som Hilsen nØj edes med 
at berøre Skyggen af deres trekantede Hat med hØjre 
Haand, mens alle menige stadi~væk »strøg Topsejlet«. 
Senere er det blevet den fælles Hilsen for alle med hØjre 
Haand til Huen. 

Om Orlogsgastens nuværende karakteristiske Uniform 
skal der kun anføres et Par enkelte Ting, 

Var der noget Orlogsgasternes Paaklædning ikke var 
tidligere, saa var det »uniform« og ensartet. Hver Mand 
skulde selv sørge for sin Mundering, saa udover de fæl
les Træk, Tiden og SØlivet medfØrte, var der intet ens
artet over en Flok Orlogsmatroser. Først paa Napoleons 
Tid blev det almindeligt, at Soldater fik en ensartet Ud
rustning og Paaklædning udleveret fra Staten. Den Uni
form, de menige i Marinen bærer i Dag, er knap 100 Aar 
gammel, og den maa vist siges hovedsagelig at være af 
engelsk Oprindelse. Visse fælles Træk ved denne Uni
form kan fØres langt tilbage i Tiden. 

Den blaa Farve har været kendt siden Romernes Dage. 
Der fortælles, at Besætningen paa de romerske Krigs
skibe bar lyseblaa Uniformer og at ogsaa Sejlene var 
lyseblaa, for at de skulde falde sammen med Himlens 
og Havets Farver - altsaa en Slags Camouflage. Siden
hen har Marineuniformerne haft saa at sige alle Regn
buens Farver, men blaa har dog altid været overvejende 
- i Dag er den eneherskende. 

Silkeslipset, som i Dag hØrer til Uniformen, er et 
Levn af et HalstØrklæde, som Fortidens Orlogsgaster 
bar som en Halsklud eller saakaldt »Svedeklud«, saa
ledes som den iØvrigt er kendt og anvendes af alle Fyr
bØdere den Dag i Dag. Halskluden blev naturligvis hurtig 
snavset, og man fandt derfor paa at lave den af sort 
Stof, hvorefter det ikke var saa let at se, om den var 
ren eller snavset. Historien om, at det skulde være ind
ført af den engelske Marine som et SØrgetegn efter Nel
sons DØd, er ikke rigtig; det er muligt, at det er blevet 
almindeligt i den engelske Marine ved denne Lejlighed 
- man har f. Eks. en Beretning om en Skibsbesætning, 

der, efter at dens Chef var faldet i et søslag, delte Silke
halskluden i to - den ene Del bar de om Armen og den 
anden rundt om Hatten, som dengang var en »lav høj 
Hat« med bred Skygge. Der var altsaa den Mulighed, 
at Silkebaandet rundt om Huen og Sørgefloret om Armen 
har sin Ide herfra. Sagen kan ogsaa være omvendt, nem
lig den, at Sørgeflor om Hatten og om Armen i Virke
ligheden var kendt, da Skibsbesætningen delte Halstør
klædet i to Dele og anlagde sørgeflor. 

Ogsaa de to andre Beretninger om Oprindelsen til 
Søofficerernes Øje og de tre hvide Striber paa de meni
ges Krave, der begge knytter sig til Nelsons Navn, er for 
første Beretnings Vedkommende tvivlsom og for den 
andens Vedkommende urigtig, Jeg skal dog lige gengive 
dem og bagefter fortælle den rigtige Historie om Stri
berne. 

Da Nelson havde mistet sin Arm ved Slaget ved Set. 
Vincent, skulde han have fØlt sig irriteret over det lØst
hængende Ærme. Han rev derfor den Øverste Snor fra 
Ærmet og drejede en Tørn i den og slog den op over en 
Knap, som Officersuniformerne dengang var forsynet 
med oven over Snorene. Herefter bar alle hans Office
rer dette Øje. Historien lyder lidt kunstfærdig. Jeg ken
der ikke selv Forklaringen, men det er mere nærlig
gende at antage, at Øjet blot er en Aflægger af de ofte 
kunstfærdige Broderier (f. Eks. Guldbroderier), som man 
ofte gennem Tiderne har pyntet Klædedragterne med. 
Jo finere og flere Broderier, jo finere Person. 

Den forkerte Historie om Striberne paa Kraven gaar 
ud paa, at de tre hvide Striber kun maatte bæres af 
SØfolk, der havde været med i alle Nelsons tre store 
SØslag ved Aboukir, KØbenhavn og Trafalgar. 

Naar man beskæftiger sig med at finde ud af, hvor 
Traditioner - og meget ofte ældgamle Traditioner -
stammer fra, opdager man næsten altid, at de har en 
hØjst naturlig og realistisk Baggrund, og det gør dem 
for saa vidt morsommere, end hvis de bare var 
konstruerede. De er altsaa oprindelig praktiske Foran
staltninger, som er blevet gennemført og bibeholdt. 
I Tidens Løb har de ændret Karakter eller er muligvis 
blevet overflØdige, men er dog blevet hængende og der
efter blevet til Traditioner; saa er der under Tiden duk
ket velmenende Folk op, som af den ene eller den anden 
Grund har digtet en Solstraalefortælling om Oprindelsen. 

Historien om Sørgefloret og Striberne paa Kraven -
alt.sammen til Minde om Nelson - er en saadan lille 
Solstraalefortælling - maaske fabrikeret med en vis 
Hensigt, nemlig den at hædre Nelson - eller maaske 
fordi den rigtige Historie ikke !Ød romantisk nok. 

Selve Kraven var indført som en praktisk Foranstalt
ning. Den skulde beskytte TØjet mod den fedtede Haar
pisk, som tidligere var almindelig blandt SØfolk. 

Nu skal jeg give den rigtige Forklaring. 
Kraven havde oprindelig ingen Snore eller Pynt, men 

søfolk fra engelske Orlogsskibe, der var stationeret i 
Adriaterhavet og anl,Øb Venezia, bragte imidlertid en ny 
Mode hjem. Det var Skik, at Matroserne fik deres Kra
ver vaskede af deres Veninder i Land, og Damerne pry
dede Kraverne med forskellige venezianske Broderier. 
Disse Broderier gjorde Lykke og blev sammen med Kra
verne taget med som Pynt i Form af de hvide Striber, 
vi kender, da man anlagde Matrosuniformen. 

De brede Bukseben, som er saa eftertragtede og iøvrigt 
i modificeret Form reglementeret, er opstaaet af prakti
ske Hensyn. De var nemme at rulle op, hvad en sømand 
havde Brug for, naar han skulde vade i Land fra et 
FartØj eller ligge paa Knæ for at skure Dæksplankerne 
med Sand og Mursten. 

* 

Jeg skal nævne Adjutantsnorene, som Marinen har 
overtaget fra Hæren. Denne Uniformsgenstand, der er 
den ældste, der kan efterspores, er et Levn af et TØjr 
og en T,Øjrpæl, som Adjutanten normalt bar slængt 
over Skulderen og som tjente til at tøjre Feltherrens og 
hans egen Hest med, naar disse maatte forlades for en 
kort Tid. At Adjutantsnorene, som nogen fortæller i 
Marinen har været brugt som StØtte for Armen, naar 
Slagets Gang skulde nedskrives, er meget sandsynligt. I 
vore Dage er det Skibets Intendant, der er Sekretær hos 
Chefen under Kamp. 
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Man kunde blive ved. Jeg skal blot i Flæng nævne 
en Række forskellige Flaadetraditioner, inden jeg slutter. 
Nogle har jeg en Forklaring paa, andre ingen. 

Marinens Skoler har sine specielle Traditioner, og 
Flaadens E;v:artermestre, som alle Dage har udgjort et 
meget traditionsbundet Korps, har ogsaa rige Kilder at 
Øse af. 

En Række af Traditionerne har stadig praktisk Be
tydning. 

Chefen bliver forespurgt, om Flaget maa hejses og 
nedhales. Det er en Slags Kontrol under Fredsforhold· 
men under Kamp var og er det vigtigt, at Flaget ikk~ 
nedhales uden den kommanderendes Tilladelse. Chefen 
skal stadig forespørges, om Mandskabet maa skaffe. 
Samtidig aflægger man Melding for at søuret er op
trukket, og Kronometerbrædtet afleveres sluttelig til 
Kok~en. Før Brædtet hænger paa Plads i Kabyssen, maa 
der ikke udleveres Mad til Besætningen. Selv om vi ikke 
alt~d har Kronometre om Bord i vore Dage, bibeholdes 
Skikken med at spørge Chefen. Naar man sejler med 
SØur, er det ganske praktisk at lade Maverne fØre Kon
trol med, om man har husket at trække Uret. 

Før man havde Radio, var det nemlig hØjst pinligt 
for Navigatøren, hvis søuret gik i staa. Der findes en 
anden Skik med Maden. Før den udleveres, skal Vagt
chefen have smagt paa den. Det er en rigtig god Skik 
under Hensyn til, at Intendanten overfor Chefen har 
Ansvaret for Skibskosten, selvom man naturligvis ikke 
behøver at være bange for, at Besætningen ikke selv 
skal opdage, om Maden er god eller daarlig eller selv 
skal sige til, hvis den er mislykket. 

Man maa ikke underkende den psykologiske Virkning 
Traditionen har. Vi har en lignende Tradition, der ved~ 
rører Rommen. Naar der udgives Rom, skal Skibslægen 
eller dennes Stedfortræder, hvis der ikke er Læge om 
Bord, smage Punchen til - eller i hvert Fald smage paa 
den - før den kan udleveres. 

Det er muligt, at det er Lægerne selv, der har opfundet 
denne smukke Skik. 

!Øvrigt skal Chefen forespørges, umiddelbart før Rom
men uddeles. 

Nytaarsnat Kl. 24.00 slaas 16 Glas, medens det hØjeste 
Antal Glas normalt er 8, nemlig Kl. 4, 8, 12, 16, 20 og 24. 

Paaskemorgen bortfalder - vi maa desværre sige bort
faldt - Reveillen, hvis man havde Skibsorkester. I Stedet 
for purrede man ud med Musik og spillede »I Østen 
stiger Solen op«. 

Skibsgudstjenesten foregaar efter et ·bestemt Ritual 
og sluttes med Chefens »Gud bevare Kongen« der gen-
tages af den samlede Besætning. ' 

Naar Flaget skal hilses ved Passage over Landgang 
e~ler Faldreb, er det i Virkeligheden ikke Flaget, vi 
hilser, men det Krucifiks, der i den katolske Tid fØr 
Reformationen var anbragt agter. 

Der findes FartØjstraditioner og Messetraditioner og 
enkelte Traditioner, der tilsyneladende blot har deres 
Oprindelse i Overtro. 

Det giver Stormvejr at fløjte om Bord (den dybere 
A~rsag er maaske snarere den, at man, for at undgaa 
M1sfo!,'staaelse har villet sikre sig imod, at andre end 
Befalingsmændene brugte Pibe- og Fløjtesignaler). -

En Skansevagt, der har aflagt Honnør og er mar
cheret bort for at træde af, slaar en kort Tromme
hvirvel fØr der kommanderes »Træd af«. 

Vagtchefen, der faar Melding for at Skansevagten er 
marcheret tilbage og derefter skal give Tilladelse til 
at den træder af, siger f. Eks. ikke »vær saa god« eller 
lignende; hans Ordre lyder »slaa af«. 

Den maritime Terminologi i Orlogs- og for saa vidt 
ogsaa i Koffardimarinen har mange interessante og mor
somme Oprindelser. 
. Jeg ved oprigtig talt ikke, hvorfor vi siger »Halløj« 
1 Stedet for »Ja« eller »Her«, men det vilde i vore Øren 
lyde komisk, hvis man forsøgte sig med andet end 
»Halløj«. Aarsagen er maaske den simple, at dette Praj 
høres bedre og er lettere at synge ud i et Skib hvor 
Vinden piber i Takkelagen. ' 

• 
. Lad os tage disse Traditioner med i vor Genopbyg

mng af Flaaden; de er ingen Hindring for alt det nye 
som den tekniske og organisatoriske Udvikling medføre/ 

Man »stryger Topsejlet« ved Flagets Hejsning og Nedhaling men 
Befalingsmanden, der »piber til Flaget«, beholder dog Hue~ paa 

og gør Honnør. 

Det nye medfører nye Reglementer, Forordninger og 
Instrukser o. s. v., det er klart, men jo mere vi kan i 
Forvejen i Form af Traditioner, desto færre Regler be
høver vi at gaa og huske paa. Traditionerne har derfor 
en praktisk Betydning for os, idet de udgØr en Slags 
staaende Reglement for en Masse Forhold. Jeg skal 
nævne et lille ubetydeligt Eksempel, som vi alle kender: 
den blaa og den hvide Farve. De anvendes saa vidt 
muligt som de officielle Farver i Søværnet til Opslags
tavler, Skilte, Bogbind, Mærkeplader til Tjenestecykler 
O. S. V. O. S. V. 

Traditionerne giver større Fasthed i Tjenesten; vi 
husker bedre og retter os lettere efter en hævdbunden 
Skik end et nyt Paabud. De kommer til at ligge os i 
Blodet og er i Virkeligheden en Slags Rygrad i hele 
vores tjenstlige Liv. 

Jeg er bange for, at hvis vi lader haant om disse Ting 
saa kommer det ogsaa til at gaa ud over de sømands~ 
evner og sømandsfærdigheder, som Danskerne har været 
i Besiddelse af fra Arilds Tid. Disse Egenskaber bliver 
ikke til uden Fortid og Traditioner. Der er en lille 
Historie om en engelsk Mariner, der blev spurgt om, 
hvorfor han havde handlet saadan i en bestemt Situation. 
Herpaa svarede han efter nogen TØven: » Well, I suppose 
Nelson did so, sir.« Historien er maaske morsom ment 
men den kan i Virkeligheden godt tages alvorlig og e; 
ganske betegnende. 

_Vi har mange Grunde til at bevare vore Traditioner. 
V1 skal samle paa dem, snarere end at afskaffe dem. De 
giver os en SamfØrighedsfØlelse, som er meget værdi
fuld. De gør Samarbejdet og Tjenesten lettere fordi vi 
i fraditionerne har en fælles Form og et fælle~ Syn paa 
Tmgene. 

Traditioner er en rØd Traad - en Rettesnor - som 
vi alle fØlger lige fra Admiralen t!l den yngste Matros. 

15 



TEKST:F. SCHIØTTE-HANSEN 

1) Fra. sit Kontor, paa h\'is Væg 
Billeder uf alle de tidligere Chefe1• 
hænger, leder SI.:olcchefeu, Oberst
lojtnant Folmer Pedersen det dag
lige Arbc,ide. Staaendc paa Oberst
løjtnantens hojrc Side ses Skolens 
Folk og ~'ærn-Officcr, Premierløjt
nant llertel. 
2) Den, der slml ind at se J(ron
borg, har store Chancer for at 
Jwnnne i samme Situation som 
Fotografen, der her moder en De
ling J(ornctelcvcr, der marcherer 
ud til Dagens praktisltc ArbeJde. 
8) };r det godt Vejr, kan man 
ikke flnlle nogen mere Ulfa.lende 
Skolestue end J(ronborgs Bast:oncr. 
Her ses en Trop, der - mens 
Foraarssolen glitrer i Øresunds 
Ilolger - bliver undervist i Brug 
af Trefod til Rekylgevær. 

~or ret· at bijbc 

GRÆSKLÆDTE Volde, graagule 
Mure og irgrønt Tag med slanke 
Taarne er det første Indtryk, man 
faar af Kronborg - Frederik den 
Andens og Christian den Fjerdes 
smukke gamle Slot ved Øresund -
Slottet, hvis Navn i Udlændinges 
Bevidsthed er uløseligt bundet til 
Danmark. 

Utallige er de Turister - baade 
fra Ind- og Udland - der i Som
merens LØb passerer de gamle Broer 
over Voldgravene, hvor Svaner sej
ler majestætisk langs RØrbræm
merne. 

Men inden for Voldene - gemt 
lidt til Side - ligger en Samling 
Bygninger, som de færreste lægger 
Mærke til. Det er Fodfolkets Kor
net- og LØjtnantsskole; vel nok Hæ
rens strengeste Skole. 

Omkring 300 unge Mænd, der har 
gennemgaaet deres fØrste Rekruttid, 
faar her i LØbet af et halvt Aar en 
videregaaende Uddannelse som Be
falingsmænd i den danske Hær. 

Kornetskolen paa Kronborg -

Skolen paa Kronborg er fra Aar 1887, hvor der oprettedes en »Sekondleutenan1 
skole« i den nuværende Hovedbygning. Nu er det Fodfolkets Kornetter samt LØj 
nanter af Reserven, der uddannes her; og en Stab af Hærens dygtigste og beC 
kvalificerede Befalingsmænd er som Lærere paa Skolen Garanti for, at det er 
virkelig grundig, første Klasses Uddannelse, der her bliver Hærens vordende Of: 
cerer til Del. 

Det er en haard Skole - med Teori og praktiske Øvelser afløsende hinander 
livligt Tempo. Der fordres meget af Eleverne, og Skolechefen, Oberstløjtnant F< 
mer Pedersen holder Arbejdets gamle hævdvundne Traditioner hØjt. Skolens Mo1 
er nu - som gennem Tiderne - »For ret at byde - lær fØrst at lyde<(, Det er c 
første, der falder den nye Elev i Øjnene, og det er det sidste, han ser, naar han ef1 
det halve Aar atter forlader Skolen som nyudnævnt Kornet . 
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ær f ør~t at lijbe ! 

Arbejde og atter Arbejde. 

Elevernes Dag er stærkt optaget. 
Der er uendelig meget, der skal læ
res, før de kan komme til at gøre 
tilstrækkelig god Fyldest ude i Ge
leddet. Praktisk Fægtning og Felt
tjeneste, Eksercits og Skydning op
tager Dagens halve Arbejdstimer, 
medens den anden Halvdel tilbrin
ges i Klasseværelserne, hvor det nu 
gaar løs med alle de teoretiske 
Spørgsmaal, der har Betydning. 

Eleven skal, naar det halve Aar er 
til Ende, kunne undervise Rekrutter 
i alle SpØrgsmaal vedrørende Sol
datertjenesten, lige fra Soldatens 
rent private Forhold i Tjenesten til 
saa specielle Emner som Radiotj e
neste, Minesøgning, Sprængninger, 
Gastj eneste etc. Derfor tilrettelæg
fra den fØrste Dag som en Instruk-
tøruddannelse. Eleverne faar en 

d . k d s· d Trop af egne Kammerater at ar-
ren e og vir som en nogen In e bejde med, hvorefter der bliver gi

vet disse Lejlighed til at kritisere 
Kammeratens Arbejde, inden Læ

reren kommer med den endelige Kritik og Bedømmelse. Paa denne Maade opdrages 
de vordende Befalingsmænd til frit og utvungent at docere og øve de Emner, de i 
Skoletiden selv sætter sig ind i. 

Og naar saa Arbejdstiden er forbi, og der en enkelt Gang er saa faa Lektier og 
andet Arbejde at pusle med, inden Retræten blæses Kl. 22, at der kan blive Tid til 
lidt Privatliv, kan Eleverne ikke finde noget skønnere Sted at være, end netop den 
gamle Sundby, Helsingør. 

Solnedgange ved Øresund, Skove og Søer i umiddelbar Nærhed af Byen, pragt
fuld Badestrand og selve Byens gamle minderige Bygninger gør, at det halve Aar 
paa Kronborg for Eleverne ikke blot bliver en lærerig Tid, men ogsaa et dejligt Op
hold i en af Landets skønneste Egne, hvorfra de stadig vil kunne hente Minder frem. 

ø 

FOT. RUBÆK 

4) Pall, Flagbastionen, lworfra 1 

gamle Kanoner peger ud over Su: 
det som l\Iimle om Øresundstolde1 
Dage, stnnr der altid en l{ornetel, 
paa Vagt. Her ses lian netop bfr 
afløst. 

5) Har man 10 lUinutter, It vor m': 
har Lyst til at drive lidt, h:an nu 
gaa op paa »Prinsessens Eastiou 
Her sanlles :Eleverne og drøft 
Dagens Hændelser med det gam 
Slot som flntterendc Baggrund. 

6) Omst.illing under Uret! - J 
ikke særlig morsom, men velken 
Situation. Eleven, der har fors 
sig paa en eller anden l\Inncl 
stiller fuldt feltmæssig og faar s 
Udrustning efterset af inspel.:tion 
J1a\'ende Officer. 



( GLIMT fra SOLDATERLIVET) 
Af Journalisterne 
Bent Eilertsen og ]Ørgen Jensen 

Illustreret af Svend Hansen 

11 Soldater har Ordet -
DENNE Gang giver vi Ordet til 11 Feltsoldater, der 
optræder anonymt. Det er kun et lille Udpluk af de 
mange Svar, der er indgaaet til »FoTh:: og Værn«. 

Respekt for Alderdommen. Den fØrste, der faar Ordet, 
er 66 - en af de »gamle«. Værsaagod, du udødelige 66: 

- En af mine morsomste Oplevelser stammer fra Ses
sionen. Vi havde en Sessionssergent af den gamle Skole, 
en rigtig Brumbasse med et stort uigennemtrængeligt 
Skæg, Han havde set sig lidt gal paa en »Mors Dreng<<, 
som pukkede paa, at han var SØn af Kammerherreinden. 

Kammerherren maatte formentlig være dØd eller have 
spillet en underordnet Rolle i den Familie. I alt Fald 
fik den unge Mand to, tre Gange anbragt »at han var 
SØn af Kammerherreinden«. Sergenten brummede noget 
i Skægget, og da den unge Mand nøgen var blevet pla
ceret paa Vægten, gik Sergenten vurderende rundt om 
ham nogle Gange, standsede saa op foran ham og brø
lede: »For Pok;ker, hvor Drengen ligner Kammerherre
inden.« 

Den unge Mand saa betuttet paa ham, og da han ellers 
ikke reagerede, vendte Sergenten sig mod de andre Ses
sionsherrer og vrissede: »Saa gaar man her og spilder 
sit Vid paa en Idiot, der ikke forstaar at vurdere det.« 
Fra en »Stroppetur« 

Her er en Jyde, som dog taler Sproget: 
- Vi var en Dag ude paa en Stroppetur - naah, und

skyld, saadan hedder det jo ikke mere - men saa en 
Øvelse da. Vi faldt op og ned, for at blive i Soldater
jargonen, indtil vi ikke længere vidste, hvad der var op 
og ned. Premierløjtnanten var godt klar over, at vi var 
ude at svømme, saa han lod os ligge lidt og »bide« i 
Græsset. Vi stønnede og var godt gale i Skralden, indtil 
»Bamse« - Kompagniets Humørspreder - pludselig gav 
sig til at nynne »Dejlig er Jorden«. PremierlØjtnanten 
var den, der lo hØjest, og beordrede os derefter om at 
ligge paa Ryggen. - »Naah, hvad siger De nu?« spurgte 
han »Bamse«. Denne svarede ikke, men gav sig i Stedet 
til at fløjte »Dejlig er den Himmel blaa«. Da var vi ved 
at dØ af Grin. Hjemmarchen gik uden Besvær efter den 
befriende Latter, skønt vi næsten allesammen før »Bam
se«s Bemærkning havde været overbevist om, at vi ikke 
kunde slæbe os hjem. 
Sikke et Held 

En Brigader fortæller om en af sine Soldaterkamme
rater, en uforknyt Jyde: 

- De første Dage i Trøjen er jo altid noget forvirret. 
Vi havde imidlertid en gæv Gut, der ikke lod sig impo-
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nere. Da vi var ovre hos Vaabenmesteren for at faa noget 
udleveret, dummede samme Person sig, enten det var 
ufrivilligt eller ej. Vaabenmesteren, der havde en impo
nerende rØd Haarpragt, havde en Del at gøre og var irri
teret, og saa flØj det ud af Munden paa ham: 

- Bevares, hvor er De dwn. 
Svaret faldt omgaaende: - Saa er det da godt, at jeg 

ikke er rØdhaaret ogsaa. 
Pause. Finale (Resten overlades til Læsernes Fantasi). 

Violetta - Københavns dejligste Pige 
En IngeniØrsoldat, der sætter Pris paa en Bytur nu 

og da, fortæller: 
- Jeg har mødt Københavns dejligste Pige. Hun er en 

halvthundredaarig Sværvægter, skeløjet, fuld hveranden 
Aften og har den mest besnærende hæse Ølbas, man kan 
tænke sig. Hun er Serveringspige paa en snavs og lwn
mer lille Bar i den indre By. Blandt Venner kaldes hun 
Violetta. 

- Violetta har Charme og er uselvisk som en Frelser
pige. Første Gang, hun serverede for mig, sagde jeg flot: 
»15 pCt. til Dem, lille Skat«. 

- Hva' er den af. lille Kriger. Det har du jo slet ikke 

1...-.t> OS',IÆRE VENNER. 
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Skejser til. Næh, Violetta ser sine Follt an. Saadan _en 
som dig skal sgu' ikke give Drikkepenge. Jæ' skal sige 
dig, jæ' har selv i mine unge Dage ligget ved Husarerne. 

Service 
Her er en Kystartillerist: 
- Det var en Dag i December, klar Frost og Sols~in, 

og jeg fik Vagt oppe paa Flakfortet. Jeg troede, at Jeg 
var uset nede fra og havde funtj.et en solbeskinnet Plet, 
hvor jeg havde sat mig og tændt Piben. Men uden for 
Bølgebryderen var en Sergent ude at ro med et Hold 
Rekrutter og han havde set mig - antagelig i Kikker
ten. Efter' at Robaaden var kommet ind, kom en Rekrut 
op til mig med en Stol: - Jeg skulde sige fra Sergen
ten at det var for koldt at sidde paa den bare Jord. Og 
saa' skulde jeg spørge, om du ikke hellere vilde have en 
Cigaret? . . 

Jeg var temmelig flov, men glad for ikke. at være m~
berettet. Piben gled tilbage i Lommen, og Jeg satte mig 
ikke mere ned ... under den Vagt. 

Et Liv efter Døden 
En uforbederlig Løgnhals fra Bornholms Værn beret

ter: 
- Jeg var netop kommet hjem efter en ekstr~ _Orlov, 

og jeg var meget stolt over at have narret Officianten, 
da der kom Besked om, at jeg skulde stille paa hans 
Kontor. 

- Sig mig, 46, tror De paa et Liv efter Døden?« 
spurgte Officianten. 

-Næh ... 
- Saa skal jeg betro Dem, at i Gaar, da De havde 

faaet fri for at gaa til Deres Bedstemors Begravelse, kom 
hun herop og spurgte efter Dem!!! 

De Vestjyder ... 
En Soldat fra Hærens Flyvertropper, en Vestjyde, der 

-en Hjemstavnspatriot, fortæller om en af sine Lands
mænd, der ogsaa er i Kongens Klæ'r. 

- Det maa indrømmes, at 58 ikke ser videre opvakt 
ud. Paa en Orlovsrejse hjem var han i Kupe sammen 
med to Handelsrejsende, som mente, at han var et tak
nemmeligt Offer at lave Grin med. 

- Sig mig, Soldat, sagde den ene, hvis nu Fanden 
kom ind i Kupeen til os, hvem tror De saa, han fØrst tog? 

- Det blev vel mig - for jer to er han jo sikker paa, 
var Vestjydens Svar. 

En Sprogblomst 
En af Basserne fra Aarhus er lidt ondskabsfuld. 
- Mit morsomste Minde stammer fra mig selv. Vi 

havde en Korporal, som vi i Begyndelsen ikke kunde 
lide. Imidlertid opdagede vi senere, at han var af den 
helt rigtige Skuffe. Det, der nu kommer, skete i min 
Soldatertid - altsaa paa det Tidspunkt, hvor vi var 
rasende paa ham. 

Vi stod opstillet i Kompagnigade og havde faaet den 
sædvanlige Remse om Vægten frem paa Fodballerne, 
Tommelfingrene langs med Buksesømmen o. s. v. Jeg stod 
aabenbart ikke ordentlig, for Korporalen kom hen til 
mig og hvislede mellem Tænderne: - Kan det lange Siv 
saa vaagne op, ellers skal jeg vaagne ham. 

- Ikke forstaaet. 
- H va' F . . . . . (Resten af Replikken er strøget af 

Censuren). · ' l 
- Hr. Korporal, jeg melder, at jeg ikke forstaar uden

landsk, men hvis det er »vække«, Korporalen mener, 
saa er jeg med. 

Hvorfor •.• ? 
Fra Grænsen kommer dette Replikskifte. En af Sol

daterne har den irriterende Vane at stille malplacerede 
SpØrgsmaal med den mest uskyldige Mine. Nu sidst er 
det Militærlægen, der er blevet rasende paa ham. Jeg 
spurgte ham: 

- Hvorfor blev Militærlægen saa fornærmet paa dig. 
Min Ven tog sit mest uskyldige Ansigt paa og svarede: 

- Aner det ikke. Jeg spurgte ham bare, hvad han var 
i det civile Liv. 

1-0 
Her er en Fynbo, der dog er i Stand til at gøre sig 

forstaaelig paa Rigsdansk: 
- Vi har en Sergent, som helt igennem er Sports

mand. Han kan være lidt brydsk, naar det stikker ham, 
og det sker ogsaa, at han anvender ikke helt parlamen
tariske Udtryk. Men han elsker at faa et kvikt Svar igen 
- ikke næsvist, men rapt. 

En Morgen, hvor jeg havde et særligt Hverv at skulle 
udfØre ude i Byen, og derfor slugte Morgenkaffen i Hast 
staaende ved Bordet og med Huen paa Hovedet, kom han 
farende ind og raabte: -Hvad er det for en Bondeka'l, 
der staar med Huen paa herinde? 

Jeg stod med Ryggen til, vendte mig om imod ham og 
svarede: - Undskyld, Hr. Sergent, men jeg kan ikke se 
andre end os to. 

Jeg saa godt, det trak lidt ved Brynene, og var egent
lig forberedt paa en Balle af store Dimensioner, men saa 
bredte der sig et Smil over hans Ansigt. Han drejede 
om paa Hælen og forsvandt med et: - 1-0 til Dem, 42. 

Det saa ud, som om det var mig, der stod med Pal
merne, men det var i Virkeligheden hans »1-0«, der 
tog Keglerne. Vi elsker ham for hans Maade at tage den 
Slags paa. 

»Soldatens Trøst« 
En gammel Viborg-Soldat er Ophavsmand til denne 

lille pikante Historie: 
- Vores Delingsfører - en Kornet - kendt som noget 

af en Casanova. Han var ogsaa en nydelig Fyr. Ofte 
lavede han selv Grin med sine mange Kvindebekendt
skaber, og i en af vore Revyer havde 83 - hos os var 
det 83 og ikke 66, der var den morsomme Mand - faaet 
mægtig Sukces paa et Nummer om samme Emne. En 
Dag, da vi var paa Vej til Badning, gik Kornetten og 
smaasludrede lidt med 83. Pludselig dukkede en kolossal 
Kvinde frem i Døraabningen. Hun var almindelig kendt 
under Navnet »Soldatens Trøst« paa Grund af sine Ung
domseskapader. Nu ser hun mildest talt rædsom ud, saa 
Navnet er ikke aktuelt mere. 

Da Kornetten og 83 fik- Øje paa hende, spurgte den 
sidste med sin mest uskyldige Stemme: - Hvorfor gaar 
Kornetten ikke mere med den unge Dame derovre? 

- Sig mig, har De aldrig været inde paa et Kornet
kvarter, 83, for saa burde De vide, at Nipsting som 
hende derovre er der ikke Plads til. 
--.-
1 næste Nummer bringer vi paany et Causeri og et 

Par Oplevelser ude fra Garnisonerne. 
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DEN jydske Hærvej fra Viborg til Dannevirke er sik
kert Landets ældste paaviselige Vej, og hvis den gamle 
Vej kunde tale, vilde den fortælle os et meget væsent
ligt Stykke af Danmarks Historie gennem Krig og Fred 
i mere end tusinde Aar. I Vejens Navn er der Klang af 
Vaaben. Her drog gennem hele vor Historie de kæm
pende Hærskarer frem. Valpladserne ligger tæt ved dens 
Sider, og de store Borganlæg - først og fremmest Niels 
Bugges Hald og det ærværdige Skodborghus ved Konge
aaen - laa som Vagtposter ved de vigtigste Pas, hvis da 
ikke disse dækkedes af opkastede Jorddiger og Volde. Af 
den Slags fandtes der mange: >)Kong Knaps Dige« paa 
Grathe Hede, »Margrethediget« ved det store Vandskel 
i Øster Nykirke Sogn, >>Margrethevolden« ved Immer
vad »æ Vold« ved Øster Løgum, »æ Skans« over Urne
hoved og i vældige Dimensioner Dannevirke selv paa 
Rigets Tærskel mod Syd. 

Hærvejens Ælde er sikker nok. De mange Gravhøje, 
der paa visse Strækninger af Hærvej en næsten domine
rer denne, viser, at den gamle Hærvej er en Arv fra 
Oldtidens Færdselsveje, men som Helhed maa man vidst 
regne med, at Hærvejen stammer fra den yngre Vikinge
tid eller den ældste Middelalder, da Slesvig og Viborg 
træder frem som de vigtigste Vejmaal, to af Rigets bety
deligste Byer. For denne Datering af den gamle Vej taler 
ogsaa den imponerende Række af Runestene, der føl
ger Vejen op gennem Jylland. 

Nede omkring Hedeby og Dannevirke træffer vi de 
første Runestene, Vedelspang-Stenene, Hedeby-Stenen 
og Dannevirke-Stenen, længere mod Nord i Øster-LØgum 
Sogn fandtes umiddelbart ved Hærvejen den i 1864 bort
slæbte Havslunde-Runesten, som Tyskerne stjal og fØrte 
sydpaa. Nord for Skodborg Aa, hvor Vejen kryber op 
ad Læborgs kraftigt fremskudte Bakkeknude, træffer vi 
Læborg-Runestenen. Kun en Milsvej derfra har vi Bæk
ke-Runestenen ved Kirken og det store interessante 
Oldtidsminde med HØje, Stensætninger og Runestene 
paa Bække Mark. Midt ude paa RandbØl Hede staar 
Store Rydbjerg Runestenen, og fortsætter man atter et 
Par Mil mod Nord naar hele denne stolte Række af 
Runeminder sin storslaaede Afslutning i de berømte 
Jellinge-Stene over Gorm den Gamle og Thyra Danebod 
- Vejens Værnevolds Bygmester! 

Disse Runestene fortæller om Færdselen paa den gamle 
Vej, thi som Hugo Matthiesen siger, er Runemindesmær
kerne nØje forbundet med de gamle Færdselsstrøg, dels 
Vige og Fjorde, hvor Flaaderne gled ud og ind, dels 
med de store Trafiklinjer inde i Landet. 

Vaabengny fra Kongesønnernes Kampe 
Fra de allerældste Tider dukker Hærvejen Gang paa 

Gang op i Historien som Skueplads for voldsomme og 
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Hærvejen over den jydske Hede. 

HÆRVEJEN 
Den tusindaarige Vej 

fra Viborg til Dannevirke 

Fra Jyllands Landsting i Nord 

til Rigets Tærskel i Syd 

betydningsfulde Begivenheder og belyser Hærstrøgets 
dominerende Betydning. Bag Beretningerne hos Saxo 
og i Knytlinga-Sagaer om de aarelange Borgerkrige i 
Jylland omkring Aar 1100-1200 kan man glimtvis fØlge 
Hærenes Fremrykning paa Hovedruten mellem Danne
virke og Viborg. Gang paa Gang haster de stridende 
!{ongs-Emner mod Viborg for at vinde Støtte paa Nørre
Jydernes Landsting og sikre sig Besiddelsen af dette 
strategiske Punkt. 

Knytlinga-Sagaen fortæller saaledes, at Knud Mag
~uss_en sam!ede Tropper i Slesvig og rykkede mod Nord, 
mdt1l han 1 Nærheden af Viborg mØdte sine Modstan
dere, trak det korteste Straa i Slaget og hastede paa 
Flugt mod Aalborg for derfra at sætte over Havet til 
LØdØse. Bag denne ældgamle Skildring aner man den 
stor_e Hærvej i hele dens Udstrækning fra Syd til Nord. 

Siden hen, da samme Konge nØdtes til at hente Hjælp 
og med tyske Tropper trængte op gennem den jydske 
Halvø, tørnede han ved »Gedsbæk<< sammen med Valde
mars forenede Hære og svigtedes atter af Vaabenlyk
ken. Knytlinga-Saga nævner VandlØbet, hvor Kampen 
stod, medens Saxo kun bemærker, at den uanseelige 
Bæk først blev kendt ved denne Begivenhed. 

Inter~ssant _er det at se, hvorledes Valpladsen ogsaa 
her er 1 Forbmdelse med Hærvejen, idet baade den og 
Gedsbækken gennemskærer Torning Sogn i Lysgaard 
Herred, ca. 3 Mil syd for Viborg. 

Der stod Vaaber.igny om Hærvejen i disse urolige Aar, 
mens Lykken skiftede mellem de stridende danske 
Kongesønner. _Mod Slutningen af Aaret 1156 drog Kong 
Svend ved HJælp af Sakserhertugen Henrik Løve ind 
gennem Dannevirke, hærgede Slesvig Havn og marche
rede mod Nord til Sommersted Hede, hvor- han ved 
Budskabet om Kong Valdemars Komme hovedkulds til
traadte Tilbagetoget - og endelig faldt Afgørelsen i 



1157 i Slaget paa Grathe Hede, hvor Kong Svend flyg
tede efter det tabte Slag og under sin Flugt blev hug
get ned af en jydsk Bonde. 

)>Herre, fri os fra det Onde« 
Og frem gennem Tiderne, under Svenskekrigene og i 

1848-50 og 1864, var der stadig Kampgny omkring den 
gamle Hærvej. Som et synligt Minde om de fjerne 
Tiders Kampe og den Rolle, Vejen har spillet, ligger som 
nævnt en Række Jordværker hele Vejen fra Dannevirke 
til Syd for Viborg for at danne Spærrevolde og For
svarsmuligheder alle Steder, hvor Terrænet begunstiger 
et Forsvar. 

Fra de ældste Tider har denne Vej været Krigenes 
Indfaldsport i Riget. Død og Jammer har den spredt 
ud fra sin Bane, og Skæret fra brændende Bondebyer 
har lyst over Vejen, hvor Fjendens Kolonner truende 
rykkede frem. Kirkebøgernes knappe Beretninger af
spejler de frygtelige Dramaer og Beboernes Lidelser 
under Krigene og Pesten i det 17. Aarhundrede, saa 
den Øster LØgum Præst med Sindet fyldt af Rædsel 
1659 midt i Listen over de talrige DØde indflettede den 
fortvivlede Anraabelse: »Herre, fri os fra det Onde«! 

I Tider, vi kun sparsomt kender, har Krigens Gru 
utvivlsomt paa samme Vis omskabt den store Alfarvej 
til en hærgende Syndflod - og tæt ved dens Løb ses 
endnu i Rise Sogn de næsten udviskede Spor af et 
Voldsted, hvor man i de fjerne Tider har søgt at bygge 
et Værn, som saa mange andre Steder langs den store 
Hærvej. 

Ogsaa om den ulykkelige Kong Christian II kan Vejen 
fortælle. Da han i 1523 fØlte Grunden vakle under sig, 
søgte han i sin Vaande at bevæge sin Farbroder Hertug 
Frederik til Forlig og foreslog ham et MØde i Toldsted 
den 24. Februar, men dette MØde kom ikke i Stand, og 
en Maaned efter drog stærke bevæbnede Skarer ad 
Hærvejen mod Nord. Det var Hertug Frederik, der med 
væbnet Magt drog til Viborg for at sikre sig Danmarks 
Trone. Kong Christian !I's Skæbne var beseglet. 

Da Bønderne jog Fogden fra Urne Ting 
Her ved den gamle Hærvej midt i Sønderjyllands 

Hjerte ligger SØnderjydernes Landsting Urnehoved, der 
som Nørrejydernes Landsting i Viborg har spillet en 
stor Rolle i Rigets og Kongernes Historie. Set i Afstand 
virker Urnehoved ikke imponerende, men oppe fra Bak
ken, hvor Tingstedet er, flyver Blikket milevidt ud over 
Sletten. Kirkespiret i Tønder kan 
skimtes i klart Vejr, fjernt mod 
Nord dukker HØjderne bag Hovs
lund frem, og sydpaa ses Hær
vejen bugte sig bort over Heden 
paa Vandring mod Bov, hvis 
Kirketaarn anes i Disen langt 
ude. 

Her i Brynet af Skovbakkerne 
mødtes sønderjyderne fra æld
gamle Dage til Tinge, og om
spundet af et Net af ældgamle 
Færdselsvej e synes disse Bakker 
selvskrevne til at blive det ud
kaarne Sted, hvor Folk fra hele 
SØnderj y lland stævnede sammen 
til Kongehyldning og andre vig
tige Beslutninger. 

Nogle faa Kilometer borte lig
ger Søderup - den gamle Kongs
gaard Suddathorp - under hvis 

Tag Svend Estridsen udaandede 1074. Paa Urne lod 
Harald Kesja sig ifølge Saxo hylde som Konge 1134, uden 
Tvivl var det paa samme Sted, Erik Emune tre Aar se
nere fældedes af Sorte Plov. I 1170 kaaredes Knud den 
Sjette af sønderjyderne paa Urne Ting, og hele Middel
alderen igennem hævdede Tingstedet sin Beslutning, naar 
vigtige Afgørelser skulde træffes. 

1523 optræder Urne Ting for sidste Gang i Historien, 
da Fogden i Slogs Herred, Nis Henriksen fra Hajstrup, 
med sin Kappe gennemboret af Pile maatte flygte bort 
fra Tinget for at undslippe de rasende sØnderjydske 
BØnder, som han havde søgt at advare mod Farerne 
ved at slutte sig til Kong Christian II. 

Hvert Sted paa den gamle Hærvej har Minder at 
berette, de stiger frem overalt, hvor man træder. Mange 
af dem er bitre nok. En vaagen Fjende fra Syd har ad 
denne Vej gennem Tusinde Aar løbet Storm mod vor 
Dør. Dets Bane er rØd af Blod, men intet Strøg bærer 
i vor Hukommelse Kampenes Præg saa friskt som netop 
Vejstrækningen fra Urnehoved mod Syd, hvor næsten 
hver Plet er en Valplads fra vore slesvigske Krige: Bov, 
OversØ, Sankelmark, Helligbæk, !sted Hede og Danne
virke. Hvert Felttog har uudsletteligt ristet sine Runer 
langs denne Vej, ad hvis stivfrosne Spor den danske 
Hær hint frygtelige FebruardØgn 1864 for sidste Gang 
kæmpende veg for Overmagten. 

Ved Helligbæk, Skuepladsen for Kampene den 23. Juli 
1850, træder Vejen ind paa !stedslagets store Valplads, 
hvor vældige Moser og mørke Lyngstrøg breder sig til 
begge Sider, og ved Anholt SØ ikke langt herfra findes 
Voldstedet for >)Gamle Gottorp«, hvorfra man indtil det 
12. Aarhundrede førte Kontrol med Vejene mod Danne
virke og Slesvig. 

Skovene gik op i Luer ved Dannevirkes Bygning 
Forude har man Lyrskov Hede - atter et Navn, der 

vækker Minder fra Hærvejenes fjerneste Tider, da Mag
nus den Gode tilintetgjorde Vendernes Hær, og da han 
efter Sagaens Beretning midt under den hedeste Kamp 
hØrte Klokken >>Glad« fra Set. Clemens Kirke i Nidaros 
klinge i Luften til Tegn paa, at hans Fader, Hellig-Olav, 
var nær for at skænke ham Sejren. 

Fra Skovby og Husby ligger Gravhøjene mod Øst i 
lange Kolonner hen imod Dannevirke, og de talrige 
Rester af Kalkovne og Teglovne, hvor man maa formode, 
at Materialerne til Valdemarsmuren i Dannevirke er 
brændt, giver ogsaa sit Bidrag til Forstaaelsen af det 

voldsomme Svind i Fortidens 
store Skove paa dette Sted. 

Naar Husby er passeret, ligger 
Dannevirke foran i hele sin V æl
de. »Hærporten«, Dannevirkes 
eneste oprindelige Passage, maa 
være det samme som det nuvæ
rende »Kalegat«, ad hvis snævre 
Gab den her kun 4-5 Meter bre
de Hærvej kniber sig igennem 
Øst for Valdemar den Stores 
Teglstensmur. Og vi har da gen
nem Kamppladser, forbi Volde 
og Virke og Rester af Fæstnings
anlæg vandret Turen fra Nørre
jydernes Landsting Viborg i 
Nord ad den gamle historiske 
Hærvej til Rigets Port ved Dan
nevirke, en Vandring, hvor Hi
storien taler med hvert Skridt! 

Jens A. Petersen. 
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ROYAL DANISH GUARD'S SOCIETIES 
IN NORTH AND SOUTH AM];!RICA 

HONORARY MEMBER: HIS MAJESTY THE KING OF DENMARK 

THE PRESlDENT 

LAURITZ MELCHIOR 
KGL. KAMMERSANGER 

Præsidenten for De Danske Garderforeninger i Amerika, Kgl. 

Kammersanger Lauritz Melchior, fortæller, hvordan det gaar til, 

naar gamle Gardere mØdes i Staterne 
FOT.: RUBÆK 

EN Aften i Eftersommeren 1914 stod en ung Sanger -
Lauritz Melchior - paa Tribunen i Restaurant »Fri
heden« i Aarhus, da hans Koncert blev afbrudt af en 
offentlig Ombudsmand, der bad Orkestret spille nogle 
bestemte Hornsignaler. Ombudsmanden oplæste derpaa 
Krigsministeriets Ordre om Indkaldelse af Danmarks 
Sikringsstyrke under den fØrste Verdenskrig. Den Aften 
vidste ingen, at Danmark skulde faa Held til trygt at 
holde sig uden for dette fØrste store VerdensopgØr, Na
tionerne imellem. Der blev stille i Restaurant »Frihe
den«; et knugende Indtryk af Mobilisering forenede alle. 
Men hvad der opfyldte Sindene, fik Udløsning, da Lauritz 
Melchior sang »Kongernes Konge«. Straks efter for lod 
Folk Restauranten og gik hjem gennem Skoven, syn
gende »Der er et yndigt Land«. 

Ikke underligt, at netop denne Situation staar saa 
tydeligt i den stærkt nationalt indstillede Lauritz Mel
chiors Erindring. Det er ham selv, der i en Samtale med 

»Der er nu 214 Medlemmer i Amerikas danske Garderforeninger -« 

»Folk og Værn«, genfortæller Oplevelsen. Kgl. Kammer
sanger Lauritz Melchior, Metropolitan-Operaens ver
densberømte Wagner-Sanger og regnet blandt Stjernerne 
i Hollywood, har netop været hjemme paa en Uges Be
søg, hvor han har givet Koncerter i Odense, København 
og Aarhus. »Folk og Værn« traf ham i Hotel d'Angle
terres Fyrstesuite for at bede ham fortælle om De dan
ske Garderforeninger i Amerika - Royal Danish Guard's 
Societies in North and South Am.erica. Da Melchior i 
1936 kom til New York fra Kongens Nytorv, var der 
8 Medlemmer i Garderforeningen i Amerikas største By. 

Lauritz Melchior, der er gammel Garder af Aar
gang 1911, blev hurtigt primus motor i den danske Gar
derbevægelse i Amerika. Han stiftede selv Garderfor
eningen i Kalifornien, i Argentina, i Vest-Kanada og i 
Mellemstaterne. Der er nu 214 Medlemmer i Amerikas 
danske Garderforeninger, og Lauritz Melchior er Præ
sident. De ældste er Rekrutter fra 1878, de yngste fra 
1945. 

- Vi har vores eget Hjælpefond, hvor gamle Gardere, 
der er kommet i Vanskeligheder, kan laane op til$ 100.
rentefrit og med smaa Afdrag, der kan betales tilbage, 
naar man atter evner det, fortæller Melchior. Der var 
f. Eks. en gammel Garder, en Farmer i Kanada, som blev 
ramt meget haardt, da hans Kone kom paa Hospitalet. 
Han havde ikke Raad til at holde Hushjælp, men saa 
traadte Hjælpefondet til og betalte en Husassistent, saa 
Husholdningen blev klaret, indtil Farmerens Kone vendte 
hjem fra Hospitalet. 

Garderfest i New York med Rullepølse paa Bordet 

- Jo, Hjælpefondet er skam populært blandt de gamle 
Gardere i Amerika, fortsætter Melchior. Der er altid god 
Vilje til at yde Bidrag til det. Paa Kong Frederik IX's 
Fødselsdag havde vi en stor Fest paa Waldorf Astoria i 
New York, hvor der kom en Mængde gode Dollars ind 
til Fondet. Det var forøvrigt en straalende Fest. 700 
Mennesker var til Stede. De forenede Stater repræsen
teredes af General Doolittle med Frue, og Danmark af 
Ambassadør Henrik Kauffmann, der selv er gammel 

Huis Piben er fo,,,,, 
og Arbejdef drøjt, 

THOMASENS Shag 
gør Hu1?1øref "lrøjf·. 



Garder. Programmet bØd bl. a. paa en rigtig Vagtparade, 
hvor kun de gamle Uniformer manglede. Baade Gevæ
rerne og de rigtige Greb var der, og Takten og Ensartet
heden i Eksercitsen var brillant. Paraden marcherede ind 
med Musikkorpset fra det 244. Coast Artillery Regiment 
i Spidsen, og mange maatte i det skjulte viske en Taare 
fra Øjenkrogen, da Fanen blev ført til FlØj en. Til det 
kolde Bord bagefter havde Direktør Svend J Ørgensen 
fra Restaurant Wivel i West 54th Street forsynet Wal
dorf-Astoria med fortræffelige Postejer, Rullepølser og 
Sild. Selvfølgelig manglede hverken den røde Aalborg, 
Carlsberg og Tuborg Øllerne eller Cherry Heering'en. 
Det var en Garderfest! 

Under Besættelsen samlede de gamle Gardere i Ame
rika naturligvis ind til Danmarks Frihedskamp. En hel 
Del Penge fik man bl. a. ved Salget af Noden til Hans 
Hartvig Seedorff Pedersens »Der rider en Konge«, som 
Victor Borge, der er overordentligt Medlem af Garder
foreningerne, har skrevet en aldeles glimrende Melodi til. 

Lauritz Melchior maa ogsaa fortælle en Historie, der 
viser, hvordan Garderforeningen kan genoplive et gam
melt Kammeratskab. To gamle Gardere - Nr. 192 og 197 
- begge fra 4. Kompagni af Aargang 1885, havde i man
ge Aar - hinanden uafvidende - boet i Amerika. Aa
rene var gaaet, og den ene boede nu hos sine Børn, me
dens den anden, der var pensioneret fra Jernbanerne, 
havde sit eget Hus. De havde ikke set hinanden siden 
Ungdommen, men traf saa en Dag sammen i Garderfor
eningen. Der blev slaaet meget paa Skulderen den Aften, 
og de blev enige om, at de maatte se noget mere til hin
anden. Saa solgte Pensionisten sit Hus og flyttede op ved 
Siden af Rekrutkammeraten, og nu gaar de hver Dag og 
genopfrisker deres Garderminder. »Det var en Garderfest!« 

Paa Rejsen til Europa er Lauritz Melchior ledsaget af 
sin egen Kapelmester, Mr. Ezra Rachlin. De sidste Dage 
i Maj og fØrst i Juni har Lauritz Melchior været paa 
Tourne til de amerikanske Tropper i Tyskland. En Flyve
maskine staar til hans Disposition under Tourneen, og 

selv er han ifØrt en flot Uniform - vel knapt saa flot 
som den gamle blaa med BjØrneskindshuen, men dog saa
dan, at man mindst maa antage ham for General i U. S. 
Army. 

Hotel Isefjord De bornholmske Arbejderes 
Danserestauranten Sans Sousi Hasle Auto-Central 

Besøg Isefjords Bar Bageri 
J. Fr. Westerdah! - Tlf. Hasle 92 

Tlf. Holbæk 5 og 593 Rønne - Telefon 683 

Cfldtltllalt, ~ Ankers Bageri Rigtige Varer til rigtige Priser 

Autoriseret Ford Forhandler Byens bedste Brød og Kager - køb det .i Produkten! 
Rønne- Nexø 

Telf. 803 - 804 - 21 
Tlf. Rønne 264 Tlf. Allinge 10 og 200 

BORNHOLMS Poul Jensen 
Bornholms Dampvaskeri 

ANDEL SVINESLAGTERI Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 Kolonial - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Rejs med de store »66« Baade 
Mejeriet Godthaab daglig Natforbindelse København M. P. Petersen 

og Rønne. Rønne 
Aktieselskabet Smør, Mælk og FIØde Slagterforretning 

Dampskibsselskabet paa 
Leverandør til off. Institutioner Aakirkeby - Telf. 45 

Bornholm af 1866 

Knud Mortensen 
Averter i Besøg Rønne Bio Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med FOLK OG VÆRN Bornholms førende Teater 1. Kl. Kød og Paalæg 

Tlf. Rønne 152 
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Soldaterjubilarer 
Omkring Indkaldelsesdatoerne Foraar og Efteraar 

fejres en Mængde Soldaterjubilæer. Vi bringer et Par 
Billeder fra I. Regiments Soldaterforenings Jubilæums
fest i Kastellet den 3. Maj. Med Faner og Musikkorps i 
Spidsen marcherede man ind ad Sjællandsporten. Paa 
det andet Billede ses et Udsnit af Jubilarerne af Aargang 
1888. 
Fot. Knud Jensen, 

fra 1. Regiment 

HÆRENS FLYVENDE FÆSTNING flyver TIL GRØNLAND 
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])en 26. :iUuj startede den flyvende Fæstning, som Krigsministeriet 
har købt af Det Danske Luftfartsselskab, paa en Relrngnoscerings,
flyvning til Grønland, hvor l'tinskinen senere skal fast stationeres 
til Brug for Geodætisk Instituts Luftfotograferinger, lier er 1. Pi
loten, J{aptajn :i\Iichael Hansen, knipset for Starten, flankeret af 
Oberstløjtnant GahC'l-Jorgensen (tv,) og Obet·stlø,itnant Th;rge Jo
hansen, begge fra Geodætisk Institut, Derunder et Snapshot fra 
•r:rnlmingen og herover ses 1\Iaskincn umiddelbart efter Starten 

i I{astrup, 

Alle Arter af 

MILITÆREFFEKTER 
HUER • KNAPPER - LÆDERTØJ - ETC. 

GULDTRÆKKERIET KGS. NYTORV. KØBENHAVN 



N aar Soldaterne fra Østerbrogades Kaserne forlader 
J{asernen, er Slipset nøjagtigt sna stramt, som det sknl 
være, Huen sidder præcis, hvor den skal, og altsammcn 
blot fordi, man iJ{kc lmn undgaa at se sig i Spejlet, 
før man passerer Vagten. Han, der paa Billedet er ved 
at stramme Slipset, mangler endnU: at give Huen et 
Skub og at trække Vaabcnblusen ned over Livremmen, 

Soldat«. 



Jeg 
ku' tænke 
mig-

at Bladet )>Folk og Værn« vilde 
arrangere en Konkurrence om det 
bedste Amatørfotografi, der paa en 
eller anden Maade har Forbindelse 
med Militæret. I Konkurrencen skul
de naturligvis kun deltage værneplig
tige, hvoraf der er adskillige, der er 
Amatørfotografer, og som fotogra
ferer en Del for ogsaa paa denne 
Maade at kunne tage varige Minder 
med hjem fra Soldatertiden. 

»66«. 

Red.: Vi takker for Indlægget. Det 
er en glimrende Ide, og vi fØrer den 
straks ud i Livet. Læs om Indbydel
sen til Konkurrencen paa Side 28. 
Det sædvanlige Honorar er sendt med 
Posten til »66«, der ikke har Ønsket 
at faa sit Navn offentliggjort. 

SpØrgsmaal 
og Svar 

Spørgsmaal: Kan Onkel give mig 
Svar paa følgende: 

Jeg er blevet udtaget til at gen
nemgaa Kornetskolen, men forinden 
(mens jeg var Rekrut) har jeg for 
at kunne faa en Lejlighed maattet 
gifte mig. 

Min Kone arbejder for at tjene til 
Udgifterne ved Hjemmets Oprethol
delse, men hendes Indtægt er ikke 
stor nok til at afholde alle Udgifter, 
og jeg selv har kun min LØn som Sol
dat. Endelig skal jeg oplyse, at jeg, 
inden jeg giftede mig, havde faaet 
Oplysning om, at jeg var indstillet 
som Kornetelev, men der var ikke 
truffet nogen Afgørelse om, hvorvidt 
jeg vilde komme paa Kornetskolen 
eller ej. 

Jeg vil nu gerne vide, om der kan 
tilkomme mig nogen Hjælp efter For
sorgslovens Regler? 

Kornetelev Hansen. 

Svar: Efter det foreliggende vil der 
- fra det Tidspunkt, hvor Deres Re
krutkammerater hjemsendes -kunne 
ydes Dem Hjælp saaledes: Betaling 
af de faste Udgifter, saasom Husleje, 
Brændsel, Lys, Gas o. s. v. (men ikke 
til Afbetaling og evt. heller ikke til 
Livsforsikring). 

Endvidere et maanedligt Under
holdsbeløb til Hustruen (i København 
161,50 Kr.). 

Fra det sammenlagte BelØb træk
kes Halvdelen af Deres Hustrus maa
nedlige Indtægt; Restbeløbet har De 
Krav paa. 

Hvis De maatte Ønske yderligere 
Oplysninger, bedes De henvende Dem 
til »Folk og Værn«s Oplysningskontor, 
Vester Voldgade 117'. 

Onkel. 
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Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 6 

Vandret: 
1. Køretøj. 
7. Tærsknings-

produkt. 
8. Sy. 
9. Dessert. 

10. Lutter. 
12. Slang-Udtryk, 
13. Drcmgenavn. 
14. Bibelsk Navn. 
15. Klage. 
16. Kærtegne. 
17. Udmærkede, 
21. Tal. 
22. Atter. 
23. Københavns 

Sporveje. 
24. Sumpet Areal 
25. Befordrings-

middel. 
27. Arme. 
28. Kunstnere. 
31. Som 26. lodret. 
32. Himmellegeme. 

Lodret: 
1. Statens. 
2. Automatvaaben. 
3. Initialer. 
4. Ufølsom. 
5. Uden Realitet. 
6. Værktøj. 
8. Skydevaaben, 

11. Stedord. 
16. Efter Saar. 
17. Beklag. 
18. Klagesang, 
19. Forbogstaver til 

tidligere Industri
firma. 

20. Talord. 
26. Drengenavn. 
27. Ubrudt. 
28. Pattedyr. 
29. Nedlagt Organi

sation. 
30. Talord. 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) med 
Nr., Navn og Adresse indsendes i Konvolut 
mrk. »Kryds og tværs« til »Folk og Værn«, 
Vester Voldgade 1174, Kbhvn. V., inden den 
1. Juli 1948, hvis De ønsker at deltage i 
Lodtrækningen om Kryds og tværs-Tikro
nen. 

Dersom De foretrækker selv at konstruere 
en Kryds og tværs, modtager Redaktionen 
med Glæde Forslag, og enhver her i Bladet 
offentliggjort Opgave belønnes med 15 Kr. 
- Opgave Nr. 5 var indsendt af Menig 
117/47, Andersen, 9, Bataillons 5, Kompagni, 
Kasernen,. Viborg. 

Løsning 
paa 
Opgave 
Nr. 5 

Præmien paa 10 Kr. tilfaldt efter Lod
trækning Menig 574/47, Pedersen, Bornholms 
Værn, Rønne, 

Medborgerkundskab 
i Hæren 

I Anledning af Studierektor Anders
sons Artikel i »Folk og Væ1·n« Nr. 1, 
1948, har vi modtaget dette Indlæg 
fra Matros-Kvartermestm· K. Eisen, 
Marinekasernen, Frederikshavn. 

UNDERVISNING i Medborgerkund
skab har med Held været gennemført 
paa Marinekasernen i Frederikshavn. 

Undervisningen er bygget op paa 
Basis af Statsradiofoniens Grundbog 
»Borger i Danmark«. Vel vidende, at 
Samfundslære sjældent kan holde et 
ungt Menneske fangen, har man her 
ud fra ovennævnte Kilde tilrettelagt 
Foredrag bygget op over et Menne
skes Liv, saaledes at man arbejder 
sig igennem alle de offentlige Insti
tutioner, Borgeren kommer i Berø
ring med hele Livet igennem fra 
Vuggen til Graven. 

Studierektor Andersson mener, at 
man fortrinsvis skal beskæftige sig 
med den kommunale Del af Sam
fundskundskaben, idet han dog me
ner, at man af den statslige Del skal 
lægge mest Vægt paa Retslæren, hvil
ket ogsaa skal erkendes. Men lige saa 
vigtigt forekommer det mig, at Bor
geren i Samfundet er klar over, hvor
ledes Kirkesamfundet er bygget op, 
hvorledes Regering og Rigsdag arbej
der. Han bØr tillige kende Opbygnin
gen af de politiske Partier, for ikke 
at tale om Kendskabet til det rige 
Foreningsliv, der udfolder sig i Dan
mark. I det ovennævnte Foredrag har 
vi lagt megen Vægt paa Kirken, Sko
len, For'eningslivet, Regering og Rigs
dag. Da vi har haft nogle ganske læ
rerige Timer sammen med Tilhørerne, 
idet de, naar som helst de fØlte Trang 
dertil, kunde afbryde Foredragshol
deren og gaa i Gang med en Diskus
sion, medens de havde Stoffet i frisk 
Erindring. 

Det er ikke altid Befalingsmanden 
- som Studierektoren ganske rigtig 
lader skinne igennem - der er den 
klogeste i Diskussionen - men gør 
det noget? Diskussionerne giver en 
Indsigt ikke alene i de værnepligtiges 
Kendskab til Tingene, men ogsaa i 
hele deres Interesse for Samfundet, 
ligesom Befalingsmanden kan hente 
nye Impulser og megen Lærdom fra 
disse unge med deres i Reglen friske 
Syn paa Livet. Han maa blot gøre sig 
klart, at Samfundslære kan være et 
tørt og søvnigt Fag, det maa tilrette
lægges paa en livlig og populær Maa
de efter Princippet - vi er alle i den 
samme Baad. Befalingsmanden maa 
aldrig lade sig forlede til at paavirke 
de unge i sin politiske Retning, men 
han maa i Diskussionen have Lov til 
at forfægte sine egne Meninger, lige 
saa vel som Deltagerne i Undervis
ningen maa have Lov til at forfægte 
deres Meninger. 

Følger man disse Retningslinier, vil 
det vise sig, at Undervisning i Sam
fundslære, som man ved første Øje
kasi viger tilbage for, intlebærer en 
Række af lærerige og fornøjelige Ti
mer for saavel Tilhørerne, som Be-
falingsmanden. K. Eisen. 



Cl~ 

FOR HÆREN OG SØVÆRNET' 

Hæren vandt - men det kneb! 
Idrætten har - glædeligvis - med 
Aarene indtaget en mere og mere 
fremtrædende Plads i Undervisnings
planen for de danske Officersskoler, 
og en af »Semestret8« store Begiven
heder er den aarlige Atletik-Dyst 
mellem Hærens Officersskole og So
otficersskolen. I Aar kæmpede de to 
Skolers Atletikfolk den 1, Maj paa 
Østerbros Stadion i København, og 
Konkurrencerne blev med levende 
Interesse fulgt af en talrig Slcare Of
ficerer fra begge Værn med Chefen 
f01• Hærens Officersskole, Oberst 
H11alkof, i Spidsen. 

at der har været Spænding om Ud
faldet til det sidste. Især i LØbene 
var de to Hold meget jævnbyrdige 
- saaledes vandt søofficererne 4 X 100 
m Stafet i Tiden 4 7. 7 mod Officers
skolens 47.8 Sek., og i Stafet!Øbet 
over 1000 Meter vandt søofficererne 
i Tiden 2.17.3; medens Officersskolen 
fik noteret 2.17.6 Sek. 

Resultatlisten fortæller iØvrigt om 
mange nydelige Præstationer. Vi 
plukker lidt hist og her: SØkadet J. 
Henriksen vandt Spydkast med 48,2 m 
med Int.kadet I. H. S. MØiler paa 

Andenpladsen med 44.11 m. I Stang
spring naaede SekondlØjtnant J. Kel
ler op paa 2,90 m, og i Haandbombe
kast fik SØkadet V. Ric-Hansen note
ret 78.01 m, og derefter fulgte Se
kondløjtnant 0. S. Norgaard med 
69.09 m. SØkadet Ric-Hansen vandt 
endvidere Kuglestød, hvor han naa
ede ud paa 11.02 m. I Diskoskast 
besatte Hærens Officersskole I. og 2. 
Pladsen ved henholdsvis SekondlØjt
nant E. E. Nørskov (32.50 m) og 
LØjtnant af Reserven M. A. S. Lund 
(30.49 m). LØbet over 400 m bØd paa 
en drabelig OplØbskamp mellem SØ
kadetasp. G. Kraft og Sekond!Øjtnant 
G. Stephansen1 der kom ind paa hen
holdsvis 56.5 og 56.7 Sek. Ogsaa 
Haandboldkampen bØd paa megen 
Spænding - men det var vistnok 
retfærdigt, at Hærens Officersskole 
fik Sejren. Den var paa 9 Maal mod 
8. Sidste Aar vandt Hærens Officers
skole Atletikmatchen med 130 Points 
imod 114. 

Efter Konkurrencernes Afslutnjng 
traadte de to Hold an foran Oberst 
Hvalkof, der uddelte Præmier -
skænket af Hærens Officersskole -
til de bedst placerede, som tilmed fik 
et rungende Hurraraab af Kammera-
terne. Jeppe-

Søofficererne havde Revanche til 
Gode fra sidste Aar og sled bravt i 
det - men »Landkrabberne« viste, at 
det i Længden betaler sig bedst at 
have nogenlunde fast Grund under 
FØdderne - saadan udtrykte en af 
Officererne paa Tilskuerpladserne det 
- og takket være et solidt Holdar
bej de fØrte Hærens Officersskole 
endnu en Gang Sejren hjem til Frede
riksberg Slot. 

Ny MILITÆR-SPORTSSAMME NSLUTNING 
Danmark deltager i international Fodboldturnering 
og internationale Atletik- og Svømmestævner 

Pluk fra Resultatlisten 
Stævnet omfattede ialt 13 Discipli

ner - heri indbefattet Haandbold -
og søofficererne besatte FØrsteplad
:serne i ikke mindre end de 9. Men 
Holdet havde en, hvad Points an
gaar, kostbar »Hale«, og Hærens Of
ficersskole scorede 126 Points imod 
:søofficerernes 124. Man vil altsaa se, 

DANMARK har fornylig tilsluttet sig 
en ny international Militær-Sports
sammenslutning, der er traadt i Stedet 
for Allied Forces Sports Council. 
A. F. S. C. afsluttede sin Virksomhed 
den 1. April i Aar, fordi England, 
Rusland og U. S. A. trak sig tilbage, 
men hos de Øvrige tilsluttede Lande 
var der stor Interesse for at fortsætte 
det gode Samarbejde, og man dan-

Med særlig Interesse fulgte man Deltagerne i Spydkast - en meget krævende Disciplin. 
Fotografen har her »fanget« en af Deltagerne i den karakteristiske Stilling, lige før han 
lader Spyddet hvine gennem Luflen. Søkadet J, Henriksen vandt Øvelsen med 48,2 Meter. 

nede en ny Sammenslutning under 
Navnet »Conseil International du 
Sport Mi!itaire« (C. I. S.M.). Foruden 
Danmark har Frankrig, Belgien, Hol
land, Norge og Luxemburg godkendt 
Sammenslutningens Statutter, og der 
ventes Tilslutning fra adskillige andre 
Lande. 

C. I. S.M. har udarbejdet et rigt
holdigt Program for Sommerhalv
aaret. De vigtigste Begivenheder bli
ver en international Militær-Fodbold
turnering, internationale Militær
Atletikmesterskaber og internationale 
Militær-Svømmemesterskaber. Dan
mark har anmeldt sin Deltagelse i de 
tre nævnte Discipliner, og Boldene 
udtages i den nærmeste Fremtid. Des
værre kan man ikke som sidste Aar 
faa Tid til at afvikle en Turnering 
mellem Hærens Afdelinger for Ud
vælgelse af Fodboldholdet, og man 
har derfor maattet gribe til den Ud
vej at udtage 22 Mand efter Navn, 
samle disse til Fællestræning og 
blandt dem derefter udtage det ende
lige Hold. Deltagerne til Atletik- og 
SvØmmestævnerne vil derimod blive 
udpeget paa Grundlag af Udtagelses
stævner, der afvikles i god Tid for
inden de internationale Mesterskaber. 
Fodboldturneringens Finaler spilles 
allerede sidst i Juni Maaned, medens 
Atletik- og Svømmemesterskaberne 
afvikles i September Maaned, antage
lig i Bruxelles. Semifinalerne i Fod
bold spilles i København Tirsdag den 
15. og LØrdag den 19. Juni i Idræts
parken og Torsdag den 17. Juni paa 
Trekanten. 
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Sa' du Fodtuds'!..f} Je9Jka'gi'dtq 
.,----) /fravedren9 

Ny Tegneserie 
Hvad skal de hedde? 

25 l{r. i Præmie 
»Folk og Værn« præsenterer her 

en ny Tegneserie. Men hvad skal man 
kalde de to muntre Gutter, som Teg
neren Gunnar Sørensen er Far til? 
Kan De finde paa to gode Navne og 
indsende dem til »Folk og Værn«s 
Redaktion, Vester Voldgade 117, Kø
benhavn V, mærket »Tegneserie«, 
senest den 1. Juli, har De Chancen 

for at vinde de 25 Kr., som vi udsæt
ter i Præmie for de bedste Navne til 
Marineren og Landsoldaten. 

Lad os paa Forhaand sige, at det 
nytter ikke, De kalder dem .Jens og 
Søren. Det kan vi ogsaa selv finde 
paa. Det drejer sig om at finde to 
Navne, der paa een Gang rummer 
lidt Smæld og fortæller, at det netop 
drejer sig om en Soldat af Hæren og 
en af søværnet. 

Saa indbyder vi til Deltagelse i 

SOJ\'IMERENS FOTO-l(ONl(URRENCE 
FORANLEDIGET ved »66«s Indlæg i 
»Jeg ku' tænke mig«, har Red. be
sluttet allerede denne Gang at arran
gere den ønskede Konkurrence for 
Værnepligtige. - Deltagerne kan frit 
vælge blandt Tusinder af Muligheder, 
der er til Stede overalt paa Kaser
nerne, Lejrene, Skibene, Eksercer
pladser, Skydebaner, under Marchtu
rene, Bivuakering o. s. v., og der stil
les ikke Krav om, at der absolut skal 
være Soldater paa Billedet, men det 
skal tydeligt tilkendegives, at det har 
Tilknytning til Hæren, Flaaden eller 
Luftvaabnet. 

Som yderligere Betingelse for Del
tagelse for langes 

at Indsenderen selv har taget Bil
ledet, 

at der medfØlger en lille Forklaring, 
der enten paa Vers eller i Prosa, 
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morsom eller alvorlig har Relation 
til Billedet, 

at Billedet har en saadan Tydelighed, 
at det egner sig til Gengivelse her 
i Bladet, 

at Billedet ikke er større end 13 X 18 
cm og ikke mindre end 4¼ X 6 cm, 

at der med Billedet medfØlger en 
lukket Konvolut, der indeholder 
Indsenderens Nr., Aargang, Navn, 
Afdeling og Adresse (evt. Hjem
sendelsesadr.) Konvolut og Bille
der mærkes med samme Mærke. 

at Billedet er indsendt til »Folk og 
Værn«, Vester Voldgade 117, Kø
benhavn K. i Konvolut mrkt. »Fo
tokonkurrence« senest 5. Septem
ber 1948. 

at Deltagerne i Konkurrencen er plig
tige til at underkaste sig den Af
gørelse, der maatte blive foretaget 
af den Dommerkomite, der ud-

ff u~s~ 
paa 

Skib og Kaserne 

Kort før Bladet gik i Trykken mod 
tog vi det første Indlæg i Konkur 
rencen om Besvarelsen af Spørgs 
maalet: »Hvordan skal -man indrett 
den helt ideelle Samlingsstue?« Ne 
den for aftrykker vi Indlægget, de 
kommer fra en menig i Hærens Fly 
vertropper. 
I øvrigt kan man endnu naa at del 
tage i Konkurrencen om de tr, 
Præmier paa 25, 15 og 10 Kr., de 
udsættes for de bedste Besvarelser 
Vi forlænger Fristen med en Uge 01 
modtager altsaa Indlæg til den 12 
Juni. 
Resultatet af Konkurrencen offent 
liggøres i Juli~Nummeret. 

Hvis man skulde oprette den no
genlunde fuldendte Samlingsstue, sa~ 
skulde den faktisk bestaa af to Stuer 

For den første Stues VedkommendE 
kunde jeg tænke mig, at den blev ind, 
rettet som Skrive- og Læsestue, hvm 
Skrivepulte til Stede med de nødven
dige Skriverekvisitter. Udover dettE 
skulde der saa være opstillet diversE 
Borde og Stole, samt Reol til A vise1 
og Tidsskrifter. Alt afhænger selvføl
gelig af, at de værnepligtige har sac 
megen Ordenssans, at der altid er er 
gennemført Orden paa denne Stue. 

For den andens Vedkommend~ 
skulde denne være indrettet som er 
Slags »Underholdningsstue«, hvor dE 
værnepligtige kunde samles til er 
hyggelig Aften, med egen Underhold
ning. Dette kræver jo, at der saa vid1 
muligt er et Klaver til Stede. Der mac: 
ikke være for mange Borde, men er. 
hel Del Stole, saa man her virkeli~ 
kunde faa Lejlighed til at faa et glad 
Smil frem og et godt Kammeratskal: 
Soldaterne imellem. 

For begge Stuers Vedkommende 
var det Ønskeligt, om Stuerne var 
holdt i lyse Farver, og at man lagde 
Vægt paa, at de ikke fik for meget 
Præg af en Belægningsstue. · 

Fordelen ved at skille Stuerne er, 
at de, der Ønsker at sidde og slappe 
af efter Dagens Øvelser eller Vagt, 
virkelig kan sidde i Fred og »hygge« 
sig, og de, der har Lyst til lidt Musik 
o. s. v., ligeledes kan faa Lov til at 
»henslænge« deres Frihed, som de Øn-
sker det. Bj. 

sættes ved »Folk og Værn«s For
anstaltning. 

Herudover ses det gerne, at der 
foruden Billedet ogsaa medfølger Ne
gativet, der sammen med Billedet 
returneres efter derom udtalt Ønske, 
samt at der medfølger Oplysninger 
af teknisk Art, saasom Belysningstid, 
Blænde o. s. v., men sidstnævnte er 
ingen Betingelse for at kunne deltage 
i Konkurrencen. 

»Folk og Værn« udsætter 3 Præmier 
paa 50, 35 og 25 Kr. 

Herudover vil der, indtil Resultatet 
af Konkurrencen foreligger (Oktober 
Nr. i Aar), i hvert Nr. af Bladet indtil 
videre blive offentliggjort mindst 2 
Billeder, de rhver honoreres med 5 
Kroner. 



BIKSEMAD 

i'or meget forlangt 
!hauffØren til Færdselsbetjenten: 
)enne Jeep brØd igennem de tyske 
"inier i Afrika og paa Sicilien og i 
~rankrig - og saa vil De forlange, at 
len skal stoppe for en Smule rødt 
.,ys? 

(Fyns Tidende) 

* 

- Hvem der nu havde haft en Bøsse. 

* 
lrundigt 
n amerikansk Soldateravis har haft 
n Del Besvær i Anledning af et rask 
Ile Kursus i Tysk, offentliggjort i 
en meget pæne Hensigt at hjælpe 
e amerikanske Soldater i Tyskland 
dt paa Vej. 
Det var jo meget smukt, men 

landt de Sætninger, man kunde lære 
g, var ogsaa disse: 

- Gem dig, Skat, der kommer 
min Kompagnichef, 

- Hvor meget gaar du med til 
for 10 Cigaretter? 

- Min Kone hjemme i Ameriw 
ka forstaar mig slet ikke. 

(Bornholms Tidende) 

* Sidevogn 
:otorcyklisten standsede og invite
ide en Soldat med op i Sidevognen. 
a de havde kØrt et Stykke Vej med 
) km Fart, raabte Motorcyklisten: 
- Nu sætter vi Farten op til 40. 
Soldaten nikkede sammenbidt og 

1 lille Smule rød i Hovedet. 
Efterhaanden kom Farten op paa 
~ 80, og nu haglede Sveden ned ad 

Dansk Artilleri-Tidsskrift 
1914-1931, indb., til Salg. 

»ANTIKVARIA«, Aarhus. 
Telf. 8129. 

Soldaten, og han stønnede som en 
gammel Motor. Motorcyklisten stand
sede og spurgte: 

- Hvad er der i Vejen med DemJ 
er De syg? 
Soldaten snappede efter Vejret 
og fik forpustet fremstammet: 
- Nej, men har De glemt, at der 
ingen Bund er i Sidevognen? 

(Bornholms Avis) 

* 
Nemlig. 

Brigade-Kureren har fortalt Hi
storien om Sergenten, der dukker op 
paa Stuen og kommanderer Godnat. 

Næppe er han ude af Døren, før 
Basserne er i fuld Aktivitet hvilket 
ubegribeligt nok medfører, at Ser
genten kommer igen og brøle1·: 

- Naar der bliver sagt Godnat, 
betyder det Hold Kæft. 

Og ganske prompte lyder det fra 
en af Sengene: 

- Godnat, Hr. Sergent. 

* 
... Og saa et Par norske 
hentet fra »Arena«, Organ for Nord
mænd i N ortheim: 

Ulv i Faareklæder 
For en hel del tid siden hendte det 

at en av Transport-kompaniets 3-ton
nere kolliderte kraftig med en engelsk 
vogn. Da de to sjaaforer hadde krab
bet ut av sine sterkt ramponerte vog
ner for aa ta elendigheten i Oyesyn, 
tok Ola Nordmann fra ei lommelerke 
og rakte den til sin ulykkesbror med 
de ordene at »etter et saant sjok tren
ger man piskadausen en dram.« Da 
militiirpolitiet straks etter dukket opp 
paa aastedet, sa velgj0reren rolig, i 
det han pekte paa sin kollega: 

»Lukt paa han der!« 

Af en Rekruts 
Dagbog 
Ved Gunnar Sørensen. 

Blev skældt ud af 
Løjtnanten, fordi jeg 
var staaet for sent 
op. Spurgte høfligst 
om der var Fare for, 
at jeg mistede Plad
sen. Rev et Hul i mi
ne Bukser i noget 
Pigtraad. Glæder mig 
til Feltbanen i Mor
gen. Saa bliver Hul
let st01·t nok, til at 
jeg kan faa nye Buk
ser. 

Ld 
=c = 

Hvoffer har du taget Bukserne 
bagvendt paa? 

(Hjemmets Søndag) 

Lad de dØde ••. 
Under kamp6velsen kaster loytnanten 
seg plutselig til jorden og sier: »Jeg 
er dØd, 47 overtar kommandoen.« 

47 klor seg forlegent i nakken og 
roper besluttsomt: 

»Hei, gutter! Kom med en spade!« 

* 
Aldrig raadvild 
L0ytnanten: »Hva gJor De, 83, naar 
De gaar inn i en sporvogn og ser meg 
sitte inne i sporvognen?« 

83: »Jeg skynder meg over i tilhen
geren.« 

* 
Terrænet har Ret. 
Rekruttene blir trenet i terreng6vel
ser. Mannskapet sto oppstilt med kart 
og kompass og mottok de siste in
struksjoner: 

... »og til sist. Dersom det skulle 
syne seg uoverensstemmelser mellom 
terrenget og kartet, saa er det i al
minnelighet terrenget som har rett.« 

) I i l !if ,. I i 

I" 

\ 
\' \ 
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Virksomhed en 
Noget maa der gøres - ved Kompagnifesterne 
"Folk og Værn" udsender Haandbog, der vil være Fritidsudvalgene e 
stor Hjælp ved Tilrettelæggelsen af Kompagnifester 

»Torsdag Aften tropper alle Mand op. Vi 
mødes Kl. 19 til Skæg og Ballade i den store 
Sal paa. Hotel »PhØnix«. Af det righoldige 
Program skal kun fremhæves enkelte Sensa
tioner: 88 i Operetteelskerens Rolle, 65 i et 
forrygende Stepnummer sammen med Byens 
sødeste Pige, Kompagniets sjoveste Fyre i 
grinagtige Sketches og en straalende Revy, 
hvor Befalingsmændene rigtig faar paa 
Hattepulden. M. m. m.« 

VI kender alle de farvestraalende Plakater, der pranger 
derude paa Opslagstavlen og forkynder, at nu sker det 
helt store - nu holder vi Kompagnifest, og det bliver en 
Fest, der siger Sparto til alt, hvad der tidligere er set af 
den Slags inden for den danske Arme. 

Vist skal det indrømmes, at Kompagnifesterne i de fle
ste Tilfælde er vældig hyggelige og fornøjelige, og de er 
efter Sigende noget af det, man senest glemmer, naar 
man som agtværdig Civilist ser tilbage paa den oh, saa 
kære Soldatertid. Men med Haanden paa Hjertet maa 
man ogsaa indrømme, at Programmet ved mange Kom
pagnifester ligger paa et saa lavt Niveau, at Formaalet 
forfladiges i uhygg-elig Grad. Her maa der gøres noget, 

Haandbogens Forfatter, Fritidsudvalgenes Hjælper, Løjtnant 
R. A. Rose. 
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siger man inden for Folk og Værn, og paa et af Tnst.it.1 
tionens Kontorer i Vester Voldgade i KØbenhavn træffi 
vi Løjtnant R. A. Rose, der netop er i Gang med at skrh 
de sidste Ord i en Haandbog over Emnet: »Hvordan lav, 
vi en Kompagnifest?« 

- Bogen kommer paa »Markedet« om kort Tid, fo: 
tæller LØjtnant Rose, og det er vort Haab, at d-en v 
medvirke til at bane Vejen for det Maal, vi har sat o; 
at bringe Kompagnifesterne op paa et lidt hØjere Stad1 
Ikke saadan at forstaa, at vi vil ha', at Kompagnifesterr 
skal have den store Kunst paa Programmet. Slet ikk1 
Meningen med vort Arbejde og med Haandbogen her E 
at hjælpe Fritidsudvalgene rundt om i Afdelingerne me 
at tilrettelægge en Aften, en Fest, der virkelig byd1 
Soldaterne noget godt - noget, de kan more sig over, c 
noget, de senere vil tænke tilbage paa med Glæde. 

Af Bogens »Opskrifter« 
Et lille Kig paa Haandbogens Indholdsfortegnelse giv, 

Indtrykket af, at her har vi netop den Hjælp og Støtt 
som Fest- og Fritidsudvalgene savner saa stærkt. BogE 
bringer »Opskrifter« paa Løsningen af snart sagt alle c 
Problemer, der melder sig, naar Amatører prøver paa 
erobre de skraanende Brædder. Der er Anvisninger pi 
Scenebelysning, Fremstilling og Anbringelse af Dekor, 
tioner, hvorledes man faar det til at Øsregne eller sne p< 
Scenen, hvorledes man faar det rødeste røde Ildskær 1 
at blafre over Scenen, hvorledes man frembringer alle < 

Lyde, der er nødvendige for at gøre Illusionen levern 
hos det kræsne Publikum - ja, der er Løsning paa ma1 
ge andre af de Problemer, som Festarrangørerne hid1 
er kØrt i Stykker paa. Haandbogen indeholder ogsaa ~ 
Fortegnelse over Sketches og Smaastykker, som mc 
finder velegnede til Kompagnifest-er, og megen Interes 
vil utvivlsomt blive vist de Sider, der omhandler ugen 
lige »Aftener« - Arrangementer i en noget mere besk, 
den Stil end Kompagnifesterne. Nærmest i Slægt m1 
Ungdomsorganisationernes Kammeratskabsaften-er mi 
hyggeligt Samvær og Underholdning af Kammerater mi 
musikalsk eller en Smule dramatisk Begavelse. Særl 
for Vinterhold-ene vil dette Afsnit blive af stor Værdi. 

- De kan forøvrigt tilfØje, at vi i Øjeblikket i sama 
bejde med Fællesrepræsentationen for det kunstnerisl 
Amatørteater arbejder paa en Fortegnelse over Stykke 
som vi mener, at Soldaterne ved Hjælp af Haandbog1 
kan give en god Fremførelse - og, siger Løjtnant Rm 
kan De ikke ogsaa lige minde om, at vi meget gerne SE 

at Fritidsudvalgene sender et Par Billeder ind til os f 
deres Kompagnifester eller ugentlige »Aftener« og ve1 
lægger en kortfattet Tekst om Programmet og hele A 
rangementets Forløb. Det kan give os nye Impulser - i 

dermed være til Gavn for d_e Kammerater, der skal ove 
tage »Kludene« i næste Omgang . . . Jeppe-

Bryggeriet STJERNEN * Øl og J!4in,ral•and, 
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NUMMER 6. JULI-AUGUST 1948 . 7. AARGANG Abonnement kan 

tegnes hos Postvæsenet 

MINER og 

MINESTRYGNING 
Af Journalist Ralph Christensen. 

EN Krig kan hØre op, men Minen kender ikke noget til 
Fredsslutninger eller Vaabenstilstand. Den udøver sin 
morderiske Virksomhed mod ethvert Skib, saavel Han
dels- som Krigsskib. For nylig, tre Aar efter Krigens 
Afslutning, krævede den et stort Antal Menneskeliv i et 
dansk Farvand. 

Under den fØrste Verdenskrig anvendtes forankrede 
Miner, der holdtes paa Plads af Ankertove og Ankre. 
Det var Miner af Kontakttypen, det vil sige, at Minen 
eller Dele af denne skulde træffes af et Skib eller en 
Genstand, før den eksploderede. Under Verdenskrig II 
er der foruden denne Type i udstrakt Grad anvendt 
Miner af nyere Konstruktion, blandt andet de saakaldte 
Afstandsminer, der ikke kræver direkte Berøring med 
et Skib for at eksplodere. 

Afstandsminerne kan deles i tre Hovedtyper, nemlig 
de rent magnetiske, de rent akustiske og de kombinerede 
magnetisk-akustiske. Afstandsminerne kan enten være 
konstruerede som forankrede Miner eller som Bund
miner. Inden for de tre Hovedtyper er der et stort Antal 
Undertyper. I vore Farvande har der været anvendt 60-
70 forskellige Typer, som hver har deres særlige Egen
skaber. I de danske Farvande er ca. % af Minerne rent 
magnetiske og ca. 1h er fordelt paa de to andre Hoved
typer. 

»Folk og Værn« har spurgt Chefen for Mineskibsdivi
sionen, KommandØrkaptajn Børge Larsen, om, hvor 
mange Miner, der blev udlagt, og hvor i de danske Far
vande, man udlagde Miner under den sidste Krig. 

Chefen for Mineskibsdivisionen, Kommandørkaptajn Børge Larsen, 
der leder Minestrygningen i vore E'arvande, 

- Der var tre krigsførende Magter, som udlagde Miner 
i de danske Farvande under Verdenskrig Il, siger Kom
mandørkaptajnen. De forskellige Lande har selv opgivet 
det Antal Miner, de har udlagt. I Skagerak udlagde Ty
skerne saaledes 8727 forankrede Miner, heraf 3506 i dansk 
Ansvarsomraade. Mellem Skagen og den svenske Kyst 
udlagde de 3696, mellem Møen og Falsterbo 850 og ved 
den sydlige Opgang til Storebælt 745 Miner. Af Bund
miner, det vil sige Miner, anbragt paa Havbunden, ud
lagde Tyskerne 70 ved Horns Rev og 117 i Aalbæk Bug
ten. Englænderne udkastede et stort Antal Miner fra 
Luften i de danske Farvande; det var udelukkende Bund
miner; uden for Skagen udlagdes 248 og indenfor Skagen 
3718 Bundminer; endvidere i Østersøen omkring Born
holm og Vest for Øen 104 Miner. Endelig har Russerne 
udlagt 60 forankrede Miner i dansk Ansvarsomraade mel
lem Falsterbo og Rygen. 

- De siger dansk Ansvarsomraade? 
- Ja, det kommer af, at Minestrygningen i internatio-

nale Ruter ledes af en Organisation i London, der hedder 
International Central Board. Medlemmer af den er alle 
allierede Nationer. Saaledes er baade Danmark og Norge 
med .. Europas Farvande er delt i Zoner. Danmark har 
Interesser i tre af disse, nemlig Østatlantiske Zone (East
lanzone), der strækker sig helt ned til Gibraltar og 
blandt andet omfatter Skagerak og Vesterhavet. Endvi
dere »Kabazone« (Kattegat, Baltic and their Approaches 
Zone), der omfatter alle Farvande inden for Skagen og 
den vestlige Del af Østersøen Vest for en Linie fra 
Liibeck til Ystad. Endelig er Danmark med i »B. B. B.
Zonen (Barents, Baltic, Black Sea Zone). Denne omfatter 
Barentshavet, Resten af Østersøen og Sortehavet. Mine
strygningen i de internationale Farvande skal godkendes 
af Central Board, fØr de minestrøgne Ruter frigives for 
Skibsfarten; dette gælder dog ikke for vore egne Smaa
ruter. Ruterne i vore Hovedfarvande er derimod inter
nationale Ruter, som skal godkendes internationalt. Saa
danne Ruter er alle de Ruter, der gaar igennem Bælterne 
og Øresund samt Ruterne over Kattegat og Østersøen. 

- Man har haft tyske Minestrygere til Hjælp i de 
sidste Par Aar? 

- Ja, indtil 1. November 1947, da denne Ordning op
hørte, havde vi ikke saa faa tyske Minestrygere til Hjælp; 
disse har siden Kapitulationen gennemsejlet og strøget 
210.000 SØmil i 35.667 Timer, de danske Minestrygere har 
i samme Tidsrum gennemsejlet 175.000 Sømil i 21.960 
Timer. 

Endvidere har Danmark en kort Tid haft engelske 
Minestrygere til Hjælp, og ogsaa Svenskerne har assiste
ret med Minestrygning i det danske Ansvarsomraade. Re
sultatet er, at alle forankrede Miner er fjernet; naturlig
vis med Undtagelse af de Miner, som havde revet sig lØs 
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og var sunket eller drevet bort før Strygningen; men der 
resterer endnu ca. 2000 Bundminer. 

Ikke 100 pCt. Sikkerhed. 
- Hvilke Sikkerhedsmidler findes der mod Minerne? 
- Først og fremmest er der Minestrygningen, men 

denne kan desværre ikke foretages med 100 Procents 
Sikkerhed. Minestrygningen fortsætter stadig baade for 
at udvide Ruternes Antal og for at rense Fiskepladserne 
m.m. Man maa overalt stryge de samme Felter op til 15 
Gange, nemlig 12 Gange for at faa Afstandsminer med 
»Tælleværk« til at eksplodere og forinden dette 3 Gange 
for at fjerne akustiske Miner, som ganske vist kun skulde 
have en Levetid paa 3 Aar og saaledes være »dØde« nu, 
men vi har Formodning om, at de kan leve op til 4 Aar, 
og i Modsætning til andre Lande stryger vi stadig de 
15 Gange. 

Skibene kan ogsaa til en vis Grad selv sikres mod 
magnetiske Miner ved, at man afmagnetiserer Skibene. 
De magnetiske Miner er nemlig saadan indrettet, at de 
eksploderer, naar de paavirkes af et Magnetfelt. Et saa
dant Magnetfelt omgiver ethvert Skib, der er bygget af 
Jern eller blot indeholder Jerndele (for Eks. Motorer, 
Kølen i en Lystkutter o. lign.). Her gælder Reglen: Jo 
større Mængde Jern des større Magnetfelt, og paa desto 
længere Afstand kan Minen paavirkes. 

De akustiske Miner bringer man til Eksplosion ved at 
kaste mindre Sprængstofladninger ud i V andet med korte 
Mellemrum og efter et ganske bestemt System. Rystel
serne faar Minerne til at eksplodere. 

De kombinerede magnetisk-akustiske Miner kræver 
baade en magnetisk Paavirkning og en Lydpaavirkning 
for at blive bragt til Eksplosion. Den magnetiske Paa
virkning frembringes som nævnt af »Magneten«, og Lyd
paavirkningen frembringes af en saakaldt »StØjbØje«, 
et StØjapparat, man slæber i Vandet efter Minestrygeren 
paa samme Maade Som Magneten. 

- Der er altsaa flest magnetiske Miner i danske Far
vande? 

- Ja, det var dem, der blev udlagt fØrst, men saa 
fandt man ud af, at de var for lette at stryge, og derfor 
udlagde man akustiske Miner, der paavirkes af Lyden 
fra Skibets Skruer, Motorer o. s. v.; men ogsaa disse 
fandt man hurtigt ud af at stryge. De magnetiske Miner 

Fra Minestrygningen i Kattegat. De store Magneter, som Mine
strygerne trækker efter sig, er 12-18 eller 24 m lange. Denne 

Magnet er 18 m lu.ns os vejer :m Tona. 
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En saakaldt »G. B. T.« Støjbøje, 
der anvendes ved Strygningen 
af de akustiske Miner. 

strøg man ved at slæbe en Kæmpemagnet efter Mine
strygeren. 

- Og Minerne med »Tælleværk«? 
- Ja, dem skal man som sagt sejle over op til 12 

Gange for at faa dem til at eksplodere, idet der inde i 
Minerne er anbragt et lille Urværk, som, hver Gang et 



Om Bord paa Minestrygeren 
M. E. 1044 er man ved at 
reparere et Kabel, der er 
havareret under Strygningen 
Syd for Als, 

Skib passerer, tæller frem. Er Urværket (»Tælleværket«) 
for Eks. indstillet paa 3, eksploderer Minen fØrst tredie 
Gang, et Skib sejler hen over den. 

- Hvor lang Levetid har Minerne? 

- Saa vidt man kan skønne, skulde de akustiske Mi-
ner og de kombinerede magnetisk-akustiske være »dØde« 
nu, og de magnetiske Miner, som har en Levetid paa 
8-10 Aar, skulde være uskadelige 1952-54. 

Det tager Tid -
- Man stryger Miner i »Ruter«. Hvordan kendetegnes 

disse? 

- Efter endt Strygning afmærkes Ruterne. En Rute er 
et Sejlbælte, der er op til 4000 Meter bredt; det er de 
store Ruter. Paa de saakaldte Sekundærruter er Bæltet 
2000 Meter, og de mindste Ruter er minestrøget i en 
Bredde af 500-1000 m. En enkelt større Minestryger kan 
stryge en Bredde paa 100 m ad Gangen, og naar man 
foretager en samlet Minestrygning paa en Rute, der er 
500 m bred, skal der altsaa 5 Minestrygere til, for at 
Bredden er dækket. Paa de store Ruter, der er fire km 
brede, gaar der altsaa 40 Minestrygere til en samlet 
Strygning, eller een Minestryger maa stryge Ruten igen
nem 40 Gange i Bælter ved Siden af hinanden. 

Det tager Tid, og tænk saa paa, at hver Rute skal stry-

ges ialt 15 Gange paa denne Maade, fØr man tør aabne 
den! Og saa gælder det endda kun, hvis man har store 
Minestrygere, de smaa kan kun stryge i en Bredde paa 
50 m. 

Endelig er jeg nødt til at nævne, at Vejret spiller en 
meget stor Rolle, idet der for Eks. ikke kan arbejdes i 
usigtbart Vejr, ligesom man heller ikke kan stryge i 
Vindstyrke paa mere end 4-5 af Hensyn til Risikoen for 
Havarier paa Minestrygningsgrejet. 

Vi har ialt strøget 47 Ruter her i Danmark. 
- Er der af og til Tale om drivende Miner? 
- Ja, det er der. Ved drivende Miner forstaar man 

forankrede Miner, der har revet sig løs. De skulde efter 
Haagerkonventionen være uskadelige, naar de er gaaet 
op til Overfladen, men dette er ikke altid Tilfældet, fordi 
den Mekanisme, der skal uskadeliggøre Minen, naar den 
gaar i Overfladen, ofte er paavirket af Ir, Rust og Mus
linger, der har sat sig fast, saa Desarmeringen ikke finder 
Sted, som den skulde. 

Naar drivende Miner observeres, udsendes der straks 
Minevarsel; det er det, vi kender fra Radioen, naar »Ma
rineministeriet meddeler - - -« 

Mod drivende Miner foretages der Eftersøgninger, men 
alle Skibe, der befinder sig i Nærheden af Minen, bØr 
holde forstærket Udkig. 

Drivende Miner kan vi faa at se i mange Aar endnu, 
selv om det forhaabentlig kun bliver sjældent. 
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NU om Stunder gaar mine Tanker ofte tilbage til Afrika 
og det frie utvungne Liv, jeg fØrte med Ungdom fra 
mange Lande og Nationer, fØr Krigen saaede sine Kom
plekser og aflejrede sine Hæmninger i vore Sind og 
gjorde Venner til Fjender. Mine gladeste Ungdomsmin
der er forbundne med Afrika, Bjergbestigere og Bjerge. 

Det er som oftest med Vemod, man belaver sig paa at 
forlade det store sorte Kontinent. De umaadelige Vidder 
fylder En med Ydmyghed samtidig med, at de overvæl
der En med en Følelse af Samhørighed med Naturen. 
Dette halvt tæmmede Land vibrerer al Ungdom, og selv 
om mange af de smaa Byer nu har faaet elektrisk Lys 
og straaler om Natten som Juveler paa en sort Barm, 
flyder der en brusende Rytme af den evige Muld gennem 
Kontinentets Hjerte. 

Til Afrika kommer Mænd fra hele den lemlæstede Ver
den, og det store Kontinent tager dem til sig og knuger 
dem til sit Bryst. Af Foreningen mellem de to opstaar 
Kolonisten - den gode Adoptivsøn. 

I ti Aar har jeg færdedes paa dets aabne Strækninger 
og som Bjergbestiger forsøgt at undgaa Stierne og de 
kendte Ruter paa min Vej mod de Bjerge vi besteg 
dengang, da vi før Krigen maalte vor Styrke mod Na
turen i Stedet for mod vildledte Medmennesker. 

Stierne er de Spor, som Livets Fornødenheder og Krav 
har efterladt som Furer i Naturens Ansigtstræk. SkØnt 
de vilde Dyr under deres tilfældige Omstrejfen ofte efter
lader Spor, saa danner de dog kun Stier i Retning af -
og i Nærheden af deres Vandhuller eller Tilflugtssteder. 
Medens den første Handling er spontan og kun tjener 
Øjeblikket, er den anden et Resultat af Vane og tjener 
et bestemt Formaal. Det fØrste er Liv, det andet tjener 
kun til Opretholdelsen af Livet. 

Derfor symboliserer Stier kun en monoton Gentagelse 
af svundet Initiativ. En Bjergbestiger eller en Digter bØr 
saa vidt muligt undgaa Stierne, ligesaa vel som han ofte 
bØr forsøge paa at lØsrive sig fra Hverdagslivets Sæd
vaner og det overorganiserede Samfunds Rutine. 

Mennesket, der fØlger en Sti, maa nødvendigvis indtage 
Følgesvendens Rolle i Stedet for at være den, der søger, 

vejleder og baner nye Ruter. Mens Vandringsmanden i 
de ubetraadte Dale udelukkende lægger sin Kurs efter 
det, der i Øjeblikket drager ham - et skyggefuldt Vand
lØb her, en Bjergtop der - saa har Manden, der fØlger 
en Sti, sin Kurs tilrettelagt for sig. Maaske vil man sige, 
at han ikke er tvunget til at følge sin forudbestemte 
Kurs, og at han kan løsrive sig fra dens Førerskab, hvis 
han faar Lyst dertil. Men det er et Faktum, at hans Ind
stilling sjældent tillader ham at gøre det. Det moderne 
Dagliglivs Sædvaner har gjort os afhængige af en vis 
planlagt Orden. En Sti er noget, vi synes vi bØr følge, 
og naar vi fØrst befinder os paa den, saa er vort Iniativ, 
uden at vi selv ved af det, allerede blevet stækket, og 
vore oprindelige Grunde for at søge mod Højderne er 
blevet delvist tilintetgjort. 

Der er to Gange, hvor en Sti kan lokke. F. Eks. naar 
den pludseligt dukker op ud af det Blaa og forsvinder 
igen, som den kom. En saadan Sti kan fremtvinge en 
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Længsel efter at finde ud af hvem der mon lavede den 
og hvorfor. Der findes endnu Rester af den Slags Stier 
i Afrika. Nogle snoer sig over Drakensbjergene i Natal 
og stammer fra dengang, da Basutoerne var frie og uaf
hængige, andre krydser Margaliesbjergene, og i Kenya 
og Tanganyika vil man hist og her finde Spor af de 
Stier, som Tippu Tip's Slavekaravaner benyttede. At 
fØlge saadanne Stier kan have sin Interesse og vil altid 
tiltale romantiske Sjæle, men det er ikke disse Stier, 
der fØrer mod HØj derne. 

For den sande Bjergbestiger er Ruten mod Maalet ikke 
af nær saa stor Vigtighed som Betydningen af at naa 
selve Maalet. Han beherskes tværtimod af eet overvæl
dende Formaal - en instinktmæssig Trang til at bane 
nye Stier. Som oftest stammer denne TilbØjelighed fra 
Menneskets Trang til at hævde sig og overvinde sine 
Hæmninger. Det er fØrst, naar Bjergbestigningen er over
staaet eller lige fØr den skal til at begynde, at Stierne 
faar. deres Berettigelse. Ligesom Udviklingen af de Va
ner, der støtter ham i hans moderne Rutineeksistens fri
ster det intelligente Menneske til nu og da at slaa sig 
rigtig lØs, sætter Stierne Bjergbestigeren i Stand til at 
naa ind til Hjertet af vilde Bjerglandskaber, som, hvis 
Stierne ikke havde været der, ellers vilde være forblevet 
ubetraadte og ukendte. 

Et Vanemenneske vegeterer simpelthen. Enten undgaar 
han alt hvad der er ukendt, af Frygt for at det vil tvinge 

ham til at gøre en uvant Indsats, eller ogsaa aner han 
ikke, at det eksisterer. Livet og Verden har for ham 
antaget sin endelige Form, naar han har fundet ud af, 
hvodan han skal skaffe sig sit daglige Maaltid Mad, og 
hvordan han skal undgaa at faa en Omgang Prygl. Stier 
er som Vaner - og de er lige saa Ødelæggende for Bjerg
bestigningens Formaal, idet de har en TilbØjelighed til 
at forhindre Bjergbestigeren i at gøre den uhemmede 
Indsats, der alene kan bringe alle hans menneskelige 
Muligheder til Udfoldelse. Dette er Grunden til, at det 
er saa tilfredsstillende selv at bane nye Stier i ukendte 
Egne. 

For ep. sand Bjergbestiger maa Stierne derfor sammen
lignes med de menneskelige og selvopofrende Væsener, 
vi hører om i Eventyrene, der bringer to Elskede sam
men og derefter lister diskret ud af Værelset. Efter at 
have opfyldt deres Formaal forsvinder de og efterlader 
Ej ergbestigeren alene tilbage med Naturen. 

I Begyndelsen - da jeg for 14 Aar siden kom til 
Afrika - fulgte jeg Stierne. Siden har jeg - naar jeg 
har haft Mod nok - forsøgt at forlade dem. Skæbnen har 
været mig venligt stemt. Jeg har faaet Lov til at leve i 
en Tidsalder, hvor Forholdene har gjort det muligt for 
mange Nationers Ungdom blot at lære at leve. Det er 
paa Baggrund af det ophøjede, man lærer at værdsætte 
det jævne. Det opdagede vi dernede i Aarene før Krigen. 
Efter en anstrengende Klatring, efter at have naaet Maa
let, sad vi paa Bjergtoppen og nØd en velfortjent Smøg 
sammen med Kammeraterne fra mange Nationer. Sam
talen gik trevent, fordi vore Øjne hvilede paa det ud
strakte Lavland dybt nedenunder. Dernede - i Lav
landet - fandtes de hjemlige Omgivelser, der havde 
præget de fleste af os allerede fra Barndomsaarene. Det 
himmelblaa frister En og lokker En som den straalende 
Kærte/ der drager Møllet til sig, og dog er det dernede 
paa det jævne - i Lavlandet - at vi skal bestaa vore 
Prøver. Men mon ikke vi bestaar disse Prøver bedst, hvis 
vi faar nogle af Bjergtinderne ind i vore Sind? Lavlan
dets Beboere drages mod Bjergtoppene, men naar de 
naar Tinderne, drages deres Blikke tilbage mod de Lav
lande, der ligger udbredt under dem. Paa Baggrund af 
det mægtige Afrika vokser lille Danmark i Ynde og Til
trækning. Naar man er i Danmark, kaldes man tilbage 
mod det storladne uudforskede. Hjemveen og Udlæng
selen er som et tveægget Sværd, der borer sig ind i 
Sjælen. 

Men det var det jævne vi kom fra. Ikke det himmel
blaa, som vi kun søger imod for at faa fornyet Styrke til 
at fortsætte Kampen dernede i Dagligdagens Lavland. 
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Mine jævnaldrende og jeg er Børn af en Tidsalder, 
hvor videnskabelig og teknisk Udvikling truer med at 
passere Menneskets Tilpasningsevne. Kravet om Hast, 
Masseproduktionsmetoderne og den voldsomme Konkur
rence stiller Individerne og Nationerne overfor stadig 
større ideologiske Problemer, som de kun kan løse gen
nem Forenkling. Hvor ofte er Resultatet ikke Fanatis
me, Ensretning eller Klassekamp? Kvantitet værdsættes 
højere end Kvalitet. Hjernen hØjere end Hjertet, ydre 
Velstand forveksles med indre Værd. Kravene behersker 
Forpligtelserne. 

Selv om jeg har dræbt Mennesker, og Mennesker har 
forsøgt at dræbe mig, er det alligevel min Overbevisning, 
at de fleste Mennesker er fundamentalt gode. Men denne 
Teknikalders Børn er raadløse. RaadlØshed skaber Frygt, 
og Frygten er Begyndelsen til Kaos. 

Vil vi ikke udslette os selv, maa vi genfinde Livets 
oprindelige Værdier, de jævne Glæder, som f. Eks. det 
sunde Hjemlivs, der jo især lægger Grundlagene for de 
livsvigtigste demokratiske Lederegenskaber og derigen
nem for Menneskehedens Fremskridt: PligtfØlelse, Næ
stekærlighed og Arbejdslyst. Ellers vil vore Børn en Dag 
dØ for noget, de ikke forstaar. 

Hvor har mine gamle Bjergstøvler dog baaret mig 
mange mærkelige Steder hen, og hvor har jeg lyttet til 
mange Eventyr, mens jeg har haft dem paa mine Fød
der. De har været min Lykkes Galoscher. 

Jeg husker engang vi havde vandret hele Dagen. Ryg
sækkene havde været tunge, og vi var taknemmelige, da 
vi lidt fØr Solnedgang fandt en Lejrplads i Nærheden 
af en forladt Negerkraal mellem Klipperne ved det in
diske Oceans Bredder. Vi havde spist og sad omkring 
Baalet og fortalte Historier. 

Pludselig kom vor gamle Basutobærer hen til Kredsen, 
satte sig paa Hug og spurgte, om han maatte fortælle 
os noget vigtigt. Han fik Tilladelsen og begyndte at 
hviske om onde Bjergaander. »De eksisterer«, forsikrede 
han, »og især i disse Bjerge. Forlad ikke jeres Leje i Nat, 
hvide Mand, hvad I saa end hØrer, Ungahambi ma 
ngingeko!« Vi krøb i Soveposerne med en underlig be
klemt Følelse, som vi forsøgte at smile bort. Det var 
lummert, og dØdtrætte som vi var, faldt vi snart i søvn. 

Jeg vaagnede med et Sæt. Hvad Klokken var, eller 
hvad der havde vækket mig, anede jeg ikke. Det var en 
Nat, hvor Mmmen skinnede hvidt paa Klipperne og glim
tede i den brydende Brænding. Lave, sølvklare Skyer 
svævede forbi over Hovedet, og Græsset var vaadt af 
Dug. Jeg saa paa Armbaandsuret. Klokken var 2. 

Paa een Gang mærkede jeg dem. Luften var isnende 
kold, og Brændingens Torden sygnede hen. Det var, som 
om Atmosfærens Hjerteslag stoppede og Nuet holdt op 
med at aande. 

Og jeg saa dem - de lydløse, skyggeløse Aander, der 
slæbte deres gennemsigtige grønne Lemmer efter sig 

8 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære i Statsbanernes Kino 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

75 Øre 
over hole Salen 

paa deres Vej mod Bjergene. Luften fyldtes af en Stank 
af Raadenskab. Frøerne var holdt op med at kvække, 
Cikadernes Hvinen dØde hen, og Nattevinden sukkede i 
Græsset, da Aanderne, som den gamle Basutobærer havde 
fortalt os om, passerede. 

De skælvede som af Kulde, da de svævede forbi som 
løsrevne Tjavser af Taage paa Vej mod de maanelyse 
HØjder, besatte af deres Iver efter at opfange de sidste 
Ekkoer af Stemmer, der havde genlydt i disse Bjerg
klØfter for Aartusinder siden - da Verden endnu var 
ung. 

Jeg sov ikke mere den Nat. Aabenbaringerne forsvandt 
ved Gryets Berøring. Men jeg vidste, jeg havde set dem. 
Jeg havde fornemmet hvordan Faarekyllingerne stivnede 
i Græsset, hørt hvordan Palmebladene klagede sig, som 
om de blev berørt af usynlige Hænder, lyttet til den 
indtrængende Tryglen, der opfordrede En til at forlade 
den varme beskyttende Sovepose, men jeg havde husket 
den gamle Basutos advarende Ord: »Ungahambi ma 
ngingeko!« 

Men der var andre Nætter. Nætter med tyngende 
Hede, hvor Sydkorset omringet af utallige Stjerner, var 
broderet paa en flØjlsblaa Himmel. Nætter med flakken
de Lejrbaal, der spejlede sig i stirrende Dyreøjne, Næt
ter med fuldkommen Tavshed og Nætter, hvor Hyæner
ne hylede i det fjerne som torturerede Smaabørn. 

Ofte kom Regnen som tykke Tove, der hamrede imod 
den spændte Teltside, mens Bundter af Lyn forbandt 
Himmel og Jord, og Tordenens Rumlen gav Genlyd og 
Genlyd i dybe BjergklØfter. Saadanne Nætter laa vi 
vaagne og ventede paa det dorske regntunge Gry, der 
skulde bringe den blege Sol med sig. Om Morgenen var 
hvert Blad stille - gult og stille. Det vilde Figentræs 
Stamme var brunt af V æde, og selv det beskedne Mos 
havde ifØrt sig en ny og grønnere Dragt. 

Saa begyndte Taagen at lØfte sig fra Bjergets Ansigt 
og drage sine Pjalter ud af Træernes Toppe. Dens Ser
pentiner krøb op ad Bjergsiden som Røgen fra et Lejr
baal og naaede en ensom Bjergbestiger, der varmede 
sine forfrosne Næver. Og nu kom Lavningernes Taage
dannelser rullende op imod Bjergvinden. Dampen for
mede gabende Huler, der spyede Uhyrer ud imellem sine 
forvredne Mundvige - Drager, der svævede opad, op
løstes i Solen og forsvandt. 

Jeg holder af disse uforgængelige Bjerge, hvis Sider 
Morgentaagen skjuler og aabenbarer, vasker og stiller 
til Skue. Med hvilken Længsel har jeg ikke betragtet 
dem, oftest om Sommeren, naar Biernes skingre Hvinen 
fik den tunge Hede til at virke mindre enerverende. Hvor 
har jeg ikke frydet mig over de uendelige Dage, der først 
ophørte, naar den rØde Sol sejlede som en Ø paa det 
vinfarvede Hav. 

Eller en Foraarsdag, naar Sukkerfuglen stak Næbbet 
ind i den klæbrige Kaktus og det blaahovede Firben 
kiggede nysgerrigt frem under en spraglet Sten - eller 
Vintermorgen, hvor Klipperne var sorte af Væde og 
Bjergsiderne overbroderet med mælkefarvede Vandløb. 
Saa blæste Vinden altid fra Syd-Vest, og i Tankerne 
kunde man fØlge de brusende Floder paa deres Vej mod 
Vandfaldene - se dem falde, ligesom tøve i Luften 
og saa styrte ned i det tørstende Lavland. 

Dejligst var det, naar man efter en lang, anstrengende 
og farefuld Klatring havde naaet det eftertragtede Maal 
- Bjergtoppen. Saa tændte vi Baal og spiste, Piberne 
kom frem, og en hyggelig Passiar begyndte. Gamle Min
der blev opfrisket og Dagens Klatringer diskuteret. Een 
fælles Aand hvilede over hele Forsamlingen; vi repræ
senterede forskellige Nationer, forskellige Ideer og Livs
anskuelser, men her - fØr den store Krig begyndte -
havde vi fundet hinanden i en fælles Kærlighed til de 
afrikanske Bjerge. 

Og saa blev Skyggerne lange, en frisk Brise blæste op, 
den nedgaaende Sol forgyldte Bjergsiderne, Samtalerne 
dØde hen, en Bavian gØede hæst, saa var Stilheden igen 
fuldkommen. 

Jeg husker, hvordan vi gik ned gennem Slugten, ned 
mod Skraaningen, den afrikanske Nat indhentede os, det 
blev mørkt næsten med et Slag. Myriader af Stjerner 
tændtes som Guldstøv paa mØrkeblaat Fløjl. Skraat over 
vore Hoveder straalede Sydkorset. 

Overalt i Verden, hvor der er Bjerge, har Menneskene 
forsøgt at naa de fjerne Tindert men alligevel er Bjerg-



bestigningens Historie ganske kort. Indtil for kun 100 
Aar siden var der næsten ingen hØje Bjerge nogetsteds, 
der var blevet besteget, men nu har Bjergbestigerens 
Omraade udvidet sig saa meget, at det i Dag strækker 
sig over hele Jordkloden. Den ene Gigant efter den 
anden er blevet besejret: Mc. Kinley i Nord Amerika, 
Aconcagua i Andesbjergene, Kilimanjaro og Mt. Kenya 
i Afrika, Chimborazo i Ecuador, Cook paa New Zealand 
- alle disse og mange flere har i lang Tid fØlt den 
sejrende K.latrers tunge Støvler paa deres Tinders ube
traadte Sne. 

Tidligt paa Eftermiddagen den 8. Juni 1924 stod en 
Mand paa et Klippestykke i den bidende Kulde 26.000 
Fod over Havets Overflade. Paa en Bjergvæg hØjt over 
sig saa han to menneskelige Skikkelser, sorte og smaa 
mod Himlen. Mindre end 800 Fod over dem var den sne
dækkede Top af Verdens hØjeste Bjerg. Manden betrag
tede de to Destigere i eet Minut, to Minutter, saa sneg 
den graa Taage sig over Bjergtoppen og dækkede alt. 
Klatrerne blev aldrig set. 

Saaledes endte det sØrgeligste af alle de mange Forsøg -
paa at besejre Mt. Everest. Bjergenes Konge. Den Dag 
i Dag er der ingen, der ved, om George Leigh Mallory 
og Andrew Irvine naaede Toppen, fØrend Døden ind
hentede dem. Maaske skal vi aldrig faa det at vide. Een 
Ting er sikkert; intet Menneske har naaet Toppen og er 
kommet levende tilbage. 

NØglen til Bjergbestigerens Sindsstemning er ikke van
skelig at finde. Vi finder den lige saa meget i Synet af 
Mallory og Irvine forsvindende i Taagen over Mont 
Everest's Tinde, som i to Kontormænds glade Fløjten, 
naar de Søndag Eftermiddag tramper rundt i Bakkerne 
udenfor Storbyen. Hvad der betyder noget er ikke, hvor 
meget Mænd gør, men den Aand i hvilket det bliver 
gjort. 

Hvorfor bliver Folk ved med at klatre i Bjerge? Hvad 
er det for en Trang, der driver dem op mod Tinderne? 
George Mallory, som ikke alene var en stor Bjergbesti
ger, men ogsaa et dybt alvorligt og intelligent Menneske, 
havde sit eget Svar: »Jeg Ønsker at bestige Everest,« 
sagde han, »fordi det er der.« 

Dette, synes jeg, er det korteste og bedste Svar af 
alle. Enten er Udfordringen der, eller den er der ikke. 
Det er næsten lige saa svært at forklare et Bjergs magiske 
Tiltrækningsevne for en Mand, der ikke har klatret, som 
det er for en dØv Mand at forstaa Musik. 

Den Mand, der har naaet Bjergtoppen, har besejret 
noget langt vigtigere end en Bjergvæg. Han har besejret 
sig selv. 

Jørgen Halck. 

I Huniør De bt,·,,.. 
tro De sfaar op, 

Naar Piben De g/'r 
el ''CARL THOHASEN''stop. 

Den Siællandske 
Dondestands _sparekasse 

Bryir;r;eriet STJERNEN * Øl og J.tintralvand, 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆRK 

TRAADVÆRK 

VALSEVÆRK 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Alle Arter af 

MILITÆREFFEKTER 
HUER - KNAPPER- LÆDERTØJ - ETC. 

GULDTRÆKKERIET KGS. NYTORV, KØBENHAVN 
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I Byens Hjerte, 
midt paa den 
travle Raadhus
plads, sidder de 
to - 6225/795 Lars 
Peter Hilbert Jen
sen, der gør Tje
neste i Arresødal
lejren, og 2572/47 
Erik Vilstrup, der 
er indkaldt til 
Garderhusarerne i 
Næstved - for at 
blive lidt fortro
lig med Storbyens 
»Melodi«. De er 

• 
- l,. 

I l(ongens By 

Kiæ'1t 

København, »denne 
Btore glade By«, staar 
for mange unge Men
nesker omgivet af 
Drømmens Eventyr
glans. Vi har ladet 
Drømmen blive til 
Virkelighed for to 
værnepligtige, enGar
derhusar og en Or
logsgast, der aldrig 
tidligere i deres Liv 
har staaet paa køben
havnsk Grund. 
»Follc og Værn«s Fo
tograf fulgte de to 
værnepligtige paa Tu
ren gennem Byen, en 
T1ir, der strakte sig 
over en Lordag-Son
dagsorlov - og vel 
at 1nærke tilrettelagt 
med rimeligt Hensyn 
til, hvad Soldater
gagen kan holde til! 
Der er ingen Tvivl 
om, at København /01· 
de to værnepligtige, 
der til venstre er paa 
Vej ud jra Hoved
banegaarden, stadig 
er Eventyrbyen. 

begge fra Jylland - og fuldt enige om, at Jydsk nu alligevel er betydeligt 
kønnere end Københavnersproget! 

I en Kaffesalon paa Vesterbrogade fik Vilstrup Øje paa en »møj kjøn« Ser
veringsdame, og her sidder han og gengælder hendes søde Smil. Jensen var 
mere optaget af Kaffen! Paa Billedet derunder er J.ensen og Vilstrup paa Vej 
ned fra Rundetaarn ad den Sneglegang, som den russiske Tzar kørte op ad 
i Hestevogn. 

Det sidste Billede paa Siden viser Jensen i sit rette Element. Selv om han 
kun har roet i Arresøen, maa man hævde sig i »Landkrabbeselskab«, sagde 
han - og understregede det yderligere med at kaste et skarpt Sømandsblik 
ind mod Langeliniepromenaden. Billedet er taget i en af Havnerundfartens 
smaa Baade. 



Forestilling 
l!.14 

OÆJ wa i Cf i»-o.ii . 

Hvad er København uden 
Tivoli, og hvad er en Kø
benhavnertur uden en Tur i 
Rutchebanen? Vore to Kam
merater tilbragte hele Lør
dag Aften i den hyggelige 
gamle Have, der ikke har 
sin Lige paa denne Side At-

• • 

lanten. Jensen er fra Fjerritslev, og nok har der ofte 
været Tivoli i hans Hjemby - men dette her, det var 
alligevel noget andet. Det skal tilføjes, at Tivoli fak
tisk var det eneste i Hovedstaden, Jensen var impo
neret af - alt det andet havde man saamænd ogsaa i 
Fjerritslev, Nok var Københavns Hovedbanegaard 
stor - men den i Fjerritslev er helt ny, sagde han ... 

Over disse Linier ses Vilstrup i Rollen som dum
dristig Chauffør i en af Radiobilerne. Den nydelige 
kvindelige Passager er en af Jensens Bekendte. Han 
var saa heldig at møde to Piger fra sin Hjemegn, 

Mange Aars Arbejde med Landbrugsredskaberne 
har gjort sit til, at Jensen fra den kgl. Marine kan 
sende den lille Kanon op til Ringeklokken - en For
nøjelse, der kun er forundt stærke Mænd, Paa Bil
ledet derunder ser man, hvorledes Rædslen staar ma
let i begges Ansigtstræk, paa Turen gennem Spøgel
sesgrotten. Næh, sagde Jensen - maa vi saa bede om 
.at komme op i »Taverna« og svinge de »rigtige« Elver
piger. Desværre var der saa stor Kø foran Danse
hallen, at de tabte Lysten til en Svingom. 

Er Forestillingen forsin
ket, spørger Vilstrup ved 
Billetsalget til DSB-Kino 
paa Hovedbanegaarden. 
Det var den ikke, for der 
er uafbrudt Forestilling 
Dagen lang, Netop denne 
Dag havde den hyggelige 
Biograf Premiere paa en 

af Folk og Værns Film »Glimt fra Hær og Flaade«. -
Paa Billedet til venstre er de to Kammerater faldet for 
Fristelsen til at konstatere om ogsaa Ispindene er 
bedre i Jylland end i Købenllavn ... 
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Vore to Gæster ud
trykte selv Ønske om 
at komme ud at se 
Mindelunden i Ry
vangen, og paa Bille
det til højre ses de 
ved Mindestenen over 
en af de henrettede 
Patrioter - Besættel
sestidens tapre dan
ske Soldater. 

Billedet til højre 
er fra Kastrup Luft
havn, hvor D. D. L.s 
»Gorm Viking« netop 
er landet - for kort 
efter at lette igen. 
Her har de omtrent 
lige saa. travlt som vi 
andre, naar vi skal 
træde an paa Stille
pladsen, var Vil
strups Kommentar til 
det hektiske Liv i 
den store Lufthavn. 

12 

Det var et Par trætte Krigere, der sent Lørdag Aften krøb i Kanen paa et 
af de københavnske SuMaterhjem - men allerede tidligt Søndag Morgen var 
de paa Benene igen, og herover staar de i Raadhustaal'net og nyder Morgen
solen, der vækker Kongens By til Daad. Joh, vist er det et højt Taarn, sagde 
Jensen - men fra Kirketaarnet i Fjerritslev kan man da se Vesterhavet! 

Og saa ud i Byen! Til venstre entrer Jensen og Vilstrup en Sporvogn, der 
til Jensf'ns store Ærgrelse var gul. Hjemme i Fjerritslev er Rutebilen rød -
og det ser nu mere festligt ud ... 



Og sa.a satte vore to Venner et 
festligt Punktum for Week
end'en med et Besøg paa Det 
ny Teater, hvor de morede sig 
hjerteligt over Sukces-Forestil
lingen »Kære Ruth«. Saa begej
strede blev de at de i Pausen 
,absolut maatte· op at hilse paa 
Skuespillerne, og paa Billedet 
herover ses de bag Scenen sam
men med Preben Neergaard, der 
i Stykket spillede amerikansk 
Flyverløjtnant. Jensen forklare
de Preben Neergaard, at han -
Jensen - ofte spillede Dilettant 
hjemme i Fjerritslev og gjorde 
stor Lykke - men de var nu 
heller ikke saa Fejl paa de 
skraa Brædder i København. 
Den Ros skal De ha', Preben 
Neergaard. Slmespilleren tak
kede hjerteligt, 
Til højre komplimenterer de to 
Soldater den yndige Lis Løwert, 
som Jensen tilmed inviterede 
med hjem til Fjerritslev. Yderst 
til højre Skuespillerinden Fru 
Kirsten Marthalund. 

I Københavns zoologiske Have har menige Soldater 
gratis Adgang, og det benyttede Jensen og Vil
strup sig naturligvis af. Til venstre beundrer de 
Giraffernes slanke Linier, og til højre gaar de 
Svaletur under Havens skyggefulde Træer. Idyl. 
Idyl. Desværre var Jensen skuffet over, at der 
ikke ogsaa var søde Piger i Zoo ... 

Man bliver sulten af den megen Vandren om
kring, og herover forhandler Jensen med Smørre
brødsmanden om Margarinemærkerne, medens 
Vilstrup strengt holder Øje med, at der ikke sker 
for store Indhug i Orlovskortet. 
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Verdens stØrste Soldateravis gjorde Krigen med paa 

alle Fronter og blev tilsidst trykt paa 

"Der Sturmer"s Trykkeri 

EN amerikansk Soldat uden Coca Cola og Stars and 
Stripes - utænkeligt. Disse superamerikanske Frembrin
gelser har fulgt ham paa alle Fronter under Krigen og 
indgaar nu som uundværlige Bestanddele i Besættelses
troppernes Dagligliv. Coca Cola behøver ingen nærmere 
Præsentation - vi har den gyldenbrune Læskedrik i 
vemodig Erindring. Men Stars and Stripes fortjener en 
nærmere Omtale. For den er trods alt den interessanteste. 

Stars and Stripes er Verdens største Soldateravis. Et 
Krigsprodukt1 men med Tradition og med Fremtid. Bla
dets Historie falder i to skarpt adskilte Afsnit. Det duk
kede op engang under forrige Verdenskrig, og mange af 
Mellemkrigstidens store Navne i amerikansk Presse 
traadte deres journalistiske Barnesko i det gamle Stars 
and Stripes' Spalter. I 1919 gik Bladet ind. Der fulgte en 
Pause paa 23 Aar, og saa var Tiden moden igen. Atter 
var De forenede Stater kastet ud i en stor Krig, og atter 
var Tusinder af unge Amerikanere kommet over Atlan-: 
ten. Stars and Stripes opstod som Fugl PhØnix af Asken 
midt i det bombehærgede London. Paa et Trykkeri over
for Covent Garden indledtes den nye Æra i April 1942. 
En ny Generation af Journalister fortsatte i deres Fæd
res Spor. 

I sammenskudte Trykkerier 
i forreste Linie 

Det nye Stars and Stripes blev en Sukces fra Starten 
og maatte udvides i samme hastige Tempo, som Troppe
konvojerne naaede frem til den engelske Øfæstning. Ef
ter et halvt Aars Forløb gjorde man Springet fra Uge
blad til Dagblad, og Bladet fik Kontorer i Times' ærvær
dige Bladhus. Her laa dets Hovedkvarter til Oktober 
1945, hvor alle militære Operationer fra England var 
afsluttet. Men i Mellemtiden havde Stars and Stripes 
gjort Krigen med paa alle Fronter. 

Stars and Stripes var med overalt, hvor det gik lØs. 
Dets Reportere var i forreste Linie; tæt bag Fronten 
etableredes interimistiske Redaktioner, og fra primitive, 
ofte halvt sammenskudte Trykkerier udsendtes »Lokal
udgaver« med de sidste Nyheder om Krigens Gang og 
Efterretninger hjemmefra. Fra et snavset Trykkeri i 
Casbah i Algier spredtes en nordafrikansk Udgave, der 
fulgte i Troppernes Kølvand tværs over Middelhavet. I 
det sidste store OplØb mod Sejren fulgte Stars and 
Stripes med Tropperne fra Frankrig ind over den tyske 
Grænse, og den første Udgave paa fjendtlig Grund ud
sendtes faa Dage før V-E-Dagen fra Pfungstadt ved 
Frankfurt a.M. I Tiden omkring Tysklands endelige Sam
menbrud tryktes Stars and Stripes i Altdorf ved Nilrn
berg - næsten symbolsk paa de samme Maskiner, der 
havde fremstillet Julius Streichers antisemitiske Smuds
blad »Der Stiirmer«! Efter en Maaneds Gæstespil i disse 
historiske Omgivelser flyttede man tilbage til Pfung
stadt, hvor Bladets fremtidige Hovedkvarter kom til at 
ligge. 

En fin Anbefaling at være Stars and 
Stripes- Reporter 

Forsiden af »The Stars and Stripes« _ og det store, Fra Pfungstadt udsendes Stars and Stripes nu som et 
fa1Teprægtige Søndagstillæg »Weekend«. stort moderne Dagblad, der staar fuldt paa HØjde med 
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Pressen i Europas Hovedstæder. Nye Maskiner er fØrt 
over Atlanten til Pfungstadt og nye Bygninger opført 
for at give Plads til det stedse voksende Bladforetagende. 
Der er stadig Tusinder af amerikanske Soldater og Civi
lister i Tyskland, og hver Dag skal de have deres Avis 
med friske Nyheder. Størst Vægt lægger Redaktionen 
naturligvis paa Nyhederne derhjemmefra og de lokale 
Nyheder fra Besættelseszonen, men iØvrigt indeholder 
Bladet netop det Stof, som en normal Amerikaner venter 
at finde i sin daglige Avis. Til Hverdag udkommer Bladet 
med 12 og om søndagen med 16 Sider i 5-spaltct B. T.
Format. Redaktionen har taget alle tekniske Hjælpemid
ler i Anvendelse. Paa Fjernskrivere modtages Nyheder 
fra de verdensomspændende Pressebureauer Associated 
Press, United Press og International News Service, men 
Stars and Stripes har egne Kontorer og Korrespondenter 
i New York, Berlin, Frankfurt, Wiesbaden, Stuttgart, 
Miinchen, Wien, Triest og Paris. Udsendte Specialmed
arbejdere dækker større internationale Begivenheder. 
Sporten indtager en vigtig Plads, men den storpolitiske 
Orientering forsømmes heller ikke. Fornylig gennemrej
ste en Medarbejder saaledes Grækenland paa Kryds og 
tværs for at give en FØrstehaandsskildring af Stridig
hederne mellem Partisaner og Regeringstropper. Bladet 
er gennemillustreret, og dets Tegneserier er udvalgt 
blandt de amerikanske Dagblades bedste. Redaktionen 
raader over 50 Medarbejdere, og det regnes for en fin 
Anbefaling at have aftjent sin Værnepligt som Stars 
and Stripes-Reporter. 

70.000 Eksemplarer daglig med Bil, 
Tog og Flyvemaskine 

For 2 Aar siden skilte Stars and Stripes sit SØndags
tillæg ud til et selvstændigt Ugeblad Weekend. Det ud
sendtes i Dybtryk og ligner i sin Oplægning de store 
internationale Billedblade. Weekend har selvstændig 
Redaktion, n1en udsendes ogsaa fra Pfungstadt, der ef
terhaanden er blevet Centrum for al amerikansk Blad
drift i Tyskland. Stars and Stripes' Ledelse fØrer saale
des ogsaa øverste Kontrol med de 18 lokale Soldater
aviser i Tyskland. Disse er Ugeblade med egne Redak
tioner paa Udsendelsesstedet. De skrives for en Del af 
Soldaterne selv, og ikke professionelle Journalister 
blandt Medarbejderne sendes paa Træningskursus i 
Pfungstadt. 

Stars and Stripes' Oplag har svinget en Del og ligger 
nu omkring de 70.000. Weekend udsendes i 40.000 Eks
emplarer. Det er ikke Rekordtal, men alligevel ganske 
pæne Oplag, naar man betænker, hvilket kompliceret 
Apparat, der skal stables paa Benene, fØr et moderne 
Bladforetagendes Redaktion, Teknik og Distribution fun
gerer glat. Alene Distributionen og Salget omfatter en 
Organisation paa 700 Mennesker, og 170 Motorkøretøjer 
fordeler Oplaget over Zonen, mens Bladene til Berlin 
og Enklaven ved Bremen sendes med Tog og Flyve
maskine. 

Ingen officiel Kontrol - ikke Organ 
for Hærens Ledelse 

Da Stars and Stripes fornylig fyldte 6 Aar, var Gene
ral Lucius D. Clay blandt Gratulanterne, og i sin Fød
selsdagshilsen paapegede Generalen de Faktorer, der har 
ført Stars and Stripes frem til dets hØje, alment aner
kendte Position. Generalen sagde: 

- Denne Avis har altid haft det store Ansvar, at være 
den vigtigste Informationskilde for Amerikanere, der gør 
Tjeneste i Europa. Stars and Stripes er et typisk ameri
kansk Dagblad, idet det er Udtryk for det amerikanske 
Ideal af en fri Presse. Det kontrolleres ikke af andre In
teresser end den at gengive Nyhederne upartisk, korrekt 
og objektivt. Udenrigsminister MarshalL var Hærens 
Øverstkommanderende, da Stars and Stripes blev startet 
i London i 1942. Han gav det Løfte, at der ikke vilde 

blive udøvet nogen officiel Kontrol med Bladet. Stars 
and Stripes bragte alle Nyheder og var under Krigen 
ikke Organ for Hærens Øverste Ledelse. Dets Linie har 
altid ligget fast, og jeg er overbevist om, at Stars and 
Stripes fortsat vil være en værdig Repræsentant for den 
frie Presse, der er garanteret i De forenede Staters For
fatning. 

TRAVELER 

En Række af de øvrige Soldateraviser, der udgives af de forskel
lige, Hærafdelinger i den amerikanske Besættelseszone. 
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82 og 52 er endnu lidt halvcivile, men det ordner 
abenmesteren snart. 52 klør sig lidt betænkeligt i 
kken, men mener nok, Bukserne passer. 

Drengene har faaet Klunset paa og er nu klar 
_ staaende paa venstre Fløj_ at afmarchere til 
1sesalen, 

Og saa ankommer vi til Spisesalen, hvor Ølle
Jden vederfares al Retfærdighed under Mottoet 
den Mad og Drikke, duer Helten ikke«. 

Mon Planken over Bækken holder? tænker 82, 
ns han under Feltbaneøvelse forcerer den smalle 
o. 

PAA SOMMERFER 
- Tror De, det er et Rekreations

hjem, De er kommet til? 
Hvor ofte har man ikke fa aet den 

stukket ud i Rekruttiden, og hvor har 
man maattet sande Ordene. Det er 
faktisk ikke noget Hvilehjem, man er 
indlagt paa. Eiler er det alligevel? 
Det synes i hvert Fald to kØbenhavn
ske Skoledrenge, der tilbringer 5 Uger 
som Soldater. 

I en af Danmarks skønneste Egne, 
ved den smukke Østjyske Fjordby 
Vejle, ligger MØlholmlejren, hvor 4. 
Bataillon har Domæne. Og det er her, 
de to Drenge nyder en hel lang Som
merferie som rigtige Soldater med 
Uniform og hvad der ellers hØrer til. 
At de to Knægte nyder det, er der 
ingen Tvivl om. De løber rundt over
alt, hvor det passer dem og er Kam
merater med saavel Menige som Be
falingsmænd. 

Under et Besøg i MØlholmlejren 
fortæller Folk og Værn-Officeren, 
Kaptajn K. S. Bahnsen, hvordan Ideen 
opstod. 

- En Dag, mens vi sad og sludrede 
i Messen, spurgte Bataillonschefen, 
Oberstløjtnant M. Dall, om det ikke 
kunde være sjovt at have en Mascot 
i Form af en Feriedreng ved hvert 
Kompagni. Det skulde være en af 
Østrups Drenge, der ikke paa anden 
Maade kunde komme ud i Sol og 
Luft. Vi diskuterede SpØrgsmaalet, og 
den Smule Betænkelighed, der op
stod, blev hurtigt bortvejret. Kom
pagnicheferne, Premierløjtnant B. I. 
Jensen og jeg, talte med Mandska
bet ved Forbindelsesdelingen og 2. 
Kompagni, og vi spurgte dem, om de 

To københavnske Skoledrenge 

havde noget imod, at vi inviterede d 
to Drenge. Det var der ingen, de 
havde, tværtimod var der almindeli 
Enighed om, at det var en knippE 
Ide. Vi enedes om, at alle, saavel Me 
nige som Befalingsmænd, skulde ofr 
2 Øre af Lønnen om Dagen. For diss 
Penge afholdes alle Udgifter, Forplej 
ning, Iklædning og Løn, 50 Øre oIJ 
Dagen, saa Drengenes Ophold he 
ikke koster Hæren noget. 

En af Officererne skulde netop pa; 
Orlov til København, og han fik son 
Opgave samtidig at snakke me, 
Østrup om det. Skoleinspektøren ble, 
glad for Haandsrækningen og lovedE 
at vi nok skulde faa to kvikke Dreng1 
fra Det kgl. Opfostringshus. 

- Og det blev det saa? 
- Ja, det er et Par herlige Gutter 

Friske og fulde af Humør, og de ble, 
med det samme Bataillonens Kæle
dægger. Vi er glade for dem, og de· 
samme er Mandskabet. Det størsb 
Problem var Indkvarteringen, men v 
valgte med Omhu Drengenes Stue• 
kammerater ud, saa vi ved, det ei 
flinke Fyre, som kun har god Indfly
delse paa dem. Mandskabet er stol 
af at have Drengene i Varetægt. 

Hvad siger saa Drengene, og hverr 
er de? 

De to ungdommelige Soldater e1 
henholdsvis Nr. 52 Verner Larsen 
som er 13 Aar, og Nr. 82 Robert Lar
sen, 12 Aar. At de kan lide at væn 
Soldater, fremgaar tydeligt af dere: 
Udtalelser. 



I SOLDATERLEJR 
et som Soldater i Molholmlejren 

- Av, det er vældigt Skæg, siger 
;2. I LØrdags var jeg lige ved at 
Jlive knaldet til LØrdagsparaden, 
:ordi der var lidt Sand under mine 
:>tøvler, men jeg slap denne Gang 
ned en Advarsel. Det er jo ikke saa 
;jovt at blive bollet. Forleden var det 
nin FØdselsdag, fortsætter han efter 
m Pause, og De skulde bare se en 
rest, der blev lavet. Et mægtigt Cho
wladegilde ... Og Lagkage, uhm ... 
v.Ien jeg fik osse Gaver, en Livrem, 
)andaler, en Pung, og Kaptajnen gav 
nig en stor Daase Bolcher. I min De
ing faar de allesammen Lov at sma
re Bolcherne, men det gaar paa Tur. 
~n Stue pr. Aften og et Bolche til 
tver ... En anden Dag var jeg i Byen 
ned 79, ja det er min Stuekammerat, 
fg da han vilde betale vores Kaffe, 
tavde han kun een Krone. Han blev 
lgbleg, men jeg havde da heldigvis 
, Kr., saa jeg kunde betale, slutter 52 
oed Selvfølelse. 

- Jeg har ogsaa været i Byen med 
iine Stuekammerater, falder 82 ind. 
Ti var til Dyrskue i Vejle. Det var 
·el nok sjovt. Ja, jeg kan bedst lide 
Iestene, for dem kan man da ride 
1aa ... Hva' siger De, BallahØj? ... 
)er har jeg aldrig været, men det er 
sse meget sjovere at være til rigtigt 
>yrskue, for BellahØj er da ikke ude 
•aa Landet, vel? spørger han gam-
1elklogt en af Stuekammeraterne, 
er er Landmand. 
Baade 52 og 82 har flunkende nye 

Tniformer, som er skaffet til Veje 

ved Velvillighed fra et Odense-Firma 
og en Dame i Vejle, og det eneste, der 
adskiller dem fra rigtige Soldater er 
HØjden. Skræderen fik iØvrigt søn
dag Formiddag Ordre til at sy Uni
formerne, og han maatte ikke lægge 
Naal og Traad, før han var færdig. 
Det skete først Kl. 2 om Natten, og 
saa har der endda været Fart paa. 

Ganske vist er 52 og 82 Soldater, 
og de staar op sammen med de rigtige 
Soldater om Morgenen, selv om det 
ikke er nødvendigt. De deltager kun 
i de Øvelser, de selv vil, og det er 52's 
store Drøm at faa Lov at komme med 
paa Skydebanen, selv om han ikke 
maa benytte Vaabnene. Men det er 
næsten ogsaa det eneste Forbud, der 
er. Skydevaabnene er trods alt for 
farlige. 

Og hvad siger de to Drenges Sol
daterkammerater saa? 

Paa 82's Stue er der enstemmig Til
slutning til en Udtalelse af 77, der 
fortæller, at det er mægtig interes
sant at have en Feriedreng paa denne 
Maade. Det er noget helt nyt, og det 
er gode og flinke Drenge, saa det er 
en let Sag at have med dem at gøre. 
82 er skam god til at komme op om 
Morgenen samtidig med os andre, og 
vi vil nødig undvære ham. Han er 
vores private Mascot, selv om de an
dre ogsaa maa have en liile Andel 
i ham. 

- Jeg synes osse, det er flinke 
Fyre at bo hos, erklærer 82. Jeg har 
spurgt Kaptajnen, om vi maa komme 
igen til næste Aar, - og Drengens 
Øjne skinner ved Tanken. 

Jo, 52 og 82 nyder Soldaterlivet. 

(5) Der skal alligevel Kræfter til, naar man vil gr, 
Skyttehuller, men det er godt, der er rigtige Soli 
ter til at hjælpe. 

(6) Det er min Fødselsdag i Dag, fortæller 52, mE 
han skærer Lagkagen ud. Kaptajn Bahnsen for Boi 
enden og Premierløjtnant B. I. Jensen til højre ov, 
vaager, at Stykket til 82, til venstre for Kaptajn, 
er stort nok. 

(7) I Middagspausen skal der redes Seng, og < 
gaar med Liv og Lyst. 52 er færdig, saa han k 
roligt staa udenfor og grine ad de andre. 

(8) Lastvognens Indre er vældig interessant, men 
nu ikke for meget, sæt nu Vognen ikke kan køre. 



( Glimt fra Soldatertiden III) 

Af Journalisterne Bent Eilertsen og Jørgen Jensen 

DEN Dag i Dag er det mig en Gaade, hvordan jeg undgik 
at faa Solstik under min Rekruttid i den tropehede Som
mer 1947. For af Uddannelsestidens 180 Dage var det kun 
Regnvejr de fire! Resten af Tiden var det bare Sol alt
sammen. Sol - forstaar De, en djævleblændt, skinnende, 
straalende og funklende Sol, saa kvælende varm, at Sve
den permanent haglede ned over de brunbrændte Ansig
ter under Staalhjelmene. Disse sidste viste sig iØvrigt at 

være i Besiddelse af udmærkede Egenskaber sori'i en 
Slags Kogegryder, idet Temperaturen inden i dem skrue
des op paa omkring Kogepunktet, bare det der var indeni 
i dem lØb et halvt hundrede Skridt. Saa man var solgt 
til en Sol, som selv Sahara ikke havde behøvet at skam
me sig over, og som gjorde alt for at forvandle den dan
ske Soldat Aargang 1947 til en Ørkenrotte, lige til at 
indrullere i Montgomerys hØjt besungne ottende Arme. 
Resultatet af Solens Anstrengelser - naar Dagens Stra
badser var endt - blev i Reglen, at man nærmest lig
nede en Klat Smør paa en varm Kartoffel! 

Solen var min Fjende, ja saamænd, men pudsigt nok 
ogsaa Ophavsmand til enkelte af de Episoder i min Sol
datertid, der vil leve længst i Hukommelsen og være 
dem, jeg fØrst finder frem, naar mine eventuelle Arvin
ger begynder at interessere sig for min Fortid. 

De kender maaske Situationen? Mandag Formiddag. 
Sol fra en skyfri Himmel. Kompagniet tuller rundt paa 
Ekscercerpladsen ude paa en liden »RØringsøvelse« efter 
Søndagens herlige Frihed og Magelighed. »Fald ned, rejs 
Dem op!« lyder det tit og ofte, men det gaar mere end 
trevent, og da LØjtnanten saa kommanderer: »Efter mig 
lØb!«, er Humøret saa langt nede, som det kun kan blive 
en Mandag Formiddag, hvor Udsigten til en forjættende 
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LØrdags-SØndags Orlov er spærret af seks Dages Tjene
ste og Uvidenhed om, hvorvidt man skal gaa paa Vagt 
eller ej. Og saa en Stroppetur midt i det hele. Det var 
lige til at græde over. Men hvad skete saa? Hele Kom
pagniet fik Lov til at smide Udrustningen og bade i en 
nærliggende SØ! Ganske vist var det bare med at komme 
i Baljen i en Fart og med Uniform paa, men hvad gjorde 
det, naar man for en Stund kunde undgaa baade Sol, 
Stroppetur ro. ro. Det var et helt stolt Syn at se den 
kongelige danske ildsprudende Livgarde til Fods i pjask
vaadt Drejlstøj gøre Gymnaslik paa Bredden foran Øj
nene af en Flok mere eller mindre maabende Civilister. 
Ved andre og mere »hØjtidelige« Lejligheder fik man 
rigtignok ikke Lov til fØrst at lægge Udrustningen -
men se, det er en helt anden Historie! 

Den Dag satte Solen ny Varmerekord over Lejren. 
Selvfølgelig var det paa !steddagen, og lige saa selvføl
gelig skulde hele Bataillonens Mandskab mØde paa 
Alarmpladsen i noget nær Nordpolsudstyr til Parade i 
Dagens Anledning. Det hele startede ogsaa meget godt, 
men saa blev der pludselig lidt Mukken i Geledderne hist 
og her. Flere og flere begyndte at staa saa underligt for
overbøjede og hØrte vist nærmest i Drømme, hvad 
OberstlØjtnanten berettede om det berømte, historiske 
Slag. Maaskc havde de levet sig helt ind i dette Slags 
Atmosfære, for Alarmpladsen kom efterhaanden til at 
ligne en veritabel Slagmark. Saadan laa de »Faldne« paa 
Valen rundt omkring. Nej, de havde - uheldigvis for 
dem - glemt Soldatens fØrste Bud: »Staa fremme paa 
Fodballerne!« Og saa var de saamænd bare besvimet. 
Oberstløjtnanten maatte af og til stoppe op i sin Tale, 
naar hans Falkeblik pludselig fangede en Mand, der var 
ved at »gaa ned«, og saa lØd Kommandoen: »Grib ham! 
Ind i Skyggen med ham, og saa en Spand koldt Vand 
over Hovedet!« Solen lugede godt ud i Rækkerne den 
Eftermiddag ... 

At der ogsaa var gamle, prøvede Soldater, der maatte 
bukke under for Strabadserne, saas tydeligt, da Fanen 
blev ført ind. Af de fem Befalingsmænd, der var Fane
vagter, holdt kun de fire Stand, den femte blev forholds-



vis hurtigt baaret ud til hØjre! Naturen sejrede over 
Mennesket og med dette sidste Intermezzo samt den 
hØjst uventede »rigtige Menneskebajer« til Middagen 
naaedes Kulminationen hin mindeværdige Dag. 

Der kom et Kompagni hen ad Landevejen. Et to, et to. 
Skiftevis LØb og hurtig Gang. Som FØlge af en yderst 
slet Eksercits var Kompagniet ude paa en lille ekstra 
LØbetur, og en dejlig varm Sommerdag kan man efter 
en saadan Kur uhyre let komme til at fØle sig som i et 
romersk Dampbad. Da vi godt trætte og sure stod hjem
me paa Belægningsstuen og konkurrerede om, hvem der 
kunde vride flest Liter Sved ud af det drivvaade TØj, 
der dannede store Vandpytter paa det rene, hvide Gulv, 
kom en Befalingsmand ind paa Stuen med et smørret 
Grin om Munden: »Naa, Soldater«, sagde han. »Jeg kan 
fortælle jer, at Kaptajnen har besluttet, at vi slØjfer det 
varme Bad i denne Uge, men hvis I er friske, skynder I 
jer bare at holde Vandspanden under, naar Undertøjet 
skal vrides. Saa maa I ha' varmt Vand til det meste af 
Ugen!« 

Til det sidste sig selv lig. 
Den næste Fortæller traadte af til civil for et Par Aar 

siden: Det, jeg morer mig bedst over fra min Soldatertid, 
indtraf i 11. Time. Vi havde en Kaptajn med det helt rig
tige Glimt i Øjnene. Han var straalende, men det morede 
ham at holtle o::; paa Pinebænken bl. a. m. H. l., om vi 
fik Nattegn eller ej og lignende. Men naar han kunde 
give os Goder, gjorde han det altid, vi fik det blot fØrst 
at vide i det sidste Øjeblik. 

De sidste Dage paa Kasernen var den rene Svir, og vor 
Kaptajn gik i Spidsen for mange smaa Tossestreger. Vi 
troede ikke, der længere var Mulighed for ham til at 
drille os, men vi skulde blive klogere. 

Efter at vi havde taget en mere privat hjertelig Afsked 
med vore Befalingsmænd, blev vi stillet op for at træde 
af til civil. Vi havde selvfølgelig det civile Kluns paa og 
havde vore Kufferter med os. Saa indtraf det store Øje
blik: 

- Til civil træd af! kommanderede Kaptajnen. 
Og det var vist den rappeste Aftrædning, der var 

set ved det Kompagni. Vi var frie Mennesker igen. De 
fØrste havde netop lige rundet Hjørnet med deres Haben
gut under Armene, da vor Kaptajn satte i med sin bedste 
Kommandostemme: Tilbage lØb! Vi fik en lille Dunder
tale, der ledte Tanken hen paa vor Rekruttid, men det 
var en smilende Kaptajn, der gav den. Alle kunde tage 
SpØgen, fordi det netop var ham, der var Ophavsmanden. 

Mareridt. 
En Eks-Patient fra Militærhospitalet: 
Jeg var kommet til Skade med mit Hovede og derfor 

indlagt paa Militærhospitalet. Første Nat skete der noget, 
der fik mig til at kravle yderligere tre Tommer ned un
der Dynen. Midt paa Natten, bedst som jeg drømte de 
mest lyserøde Drømme om Pigen derhjemme og alt det 
der, vækkedes jeg ved en Serie vilde Skrig som i en 
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Tarzan-Film. Da jeg fik Søvnen gnedet af Øjnene og 
taget Mod til at stikke Hovedet op, saa jeg min Side
kammerat staa op i Sengen og kradse med Neglene op 
og ned ad Væggen, medens han brølede som en vanvittig. 
En Sygeplejerske kom styrtende, fik ham til KØjs og gav 
ham noget beroligende. Saa snart hun var ude, tændte 
den »rasende<< atter Lyset, satte sig op i Sengen og gned 
sig i Hænderne. 

- Hvad fejler du, spurgte jeg frygtsomt. 
- Mareridt, d. v. s. det fortæller jeg dem for ikke at 

komme paa Korporalskole. Om Natten giver de mig Sove
pi~ler for at se, om jeg bluffer, altsaa ligger og holder 
mig vaagen for at kunne simulere Mareridt ud paa Nat
ten. Jeg tager alle de Sovepiller, de disker op med. 

- Jamen, hvordan bærer du dig saa ad? 
- Ved du ikke, der er noget, der hedder Mecodrin dit 

Skvat? Dem har jeg en Sæk af her. - Jeg napper lide et 
Par Stykker og laver et nyt Mareridt om en Times 'Tid! 

For Fuldstændighedens Skyld skal oplyses, at han 
kom paa Korporalskole. 

Her slutter vi saa Serien. Vi haaber, det samlede Hele 
har været et und~rholdende Glimt fra en Tid, som et
hvert Mandfolk mmdes med Glæde. 

~unDct~ ~mi2nuig; 
Grundlagt 1810 

Byen5 ældste og 5lø~ste Blad 

A/sMONTANA 
Montergaarden . MOJJtergade 19 . Telf 9246 (8 Ledninger) 
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(1) Efter gammel Orlogsskik hejses Flaget paa Flag
spillet agter, hilst af Skansevagten med Hornsignal, ef
terfulgt af »Kong Christian« gennem Skibets Højttaler
anlæg, 
(2) Dagens Gerning er forlængst begyndt og fortsætter 
nu med Artilleriskydning. Først skal dog Skydeskiverne 
slæbes til den aftalte Position, og medens dette gaar for 
sig, manøvrerer de skydende Fartøjer paa Plads i Sky
defeltet, Her ligger »Willemoes« i Drej. 
(3) Chefen for »Willemoes«, Orlogskaptajn Jørgensen 
søger efter Skydeskiverne, der nu er paa Plads. Del' 
blæses »Klart Skib«, og der bliver nu Travlhed om 
Bord - alt foregaar i Løb, men hver Mand ved, hvad 
han har at gøre, saa ingen løber hinanden i Vejen. Alt 
gøres klart til Kamp. · 

Flaaden 
paa ØvelsE 

lsefjorden, Flaadens 
herlige Tumleplads 

/ ' 
Den smukke Isefjord 
byder den danske Flaa-
de en herlig Tumleplads 
til de mangeartede Øvel
ser. Her afholdes blandt 
andet indledende Artil
leriskydninge1· for Ski
benes Besætninger -
og det skal straks siges, 
at man absolut ikke so
ver hverken Dagene el
ler Nætterne bort. Det 
hører nemlig ikke til 

Sjældenhederne, at 
Øvelserne fortsætter til 
langt ud paa Natten. 
»Folk og V ærn«s Foto
graf har besøgt Aarets 
Artilleri-Skoledeling, og 
de hjembragte Fotogra
fier viser nogle Glimt 
fra Delingens Øvelser. 
Artilleri-Skoledelingen 

bestod af Fregatten 
»Holger Danske«, Tor-

pedobaadene » Wille
moes« og »Krieger« samt 
et Par mindre Fartøjer 
ti! at slæbe Skydeski
verne - og det for Be
sætningerne ikke min
dre vigtige: Provianten 
og den daglige Post. 

(4) Paa Billedet er to Orlogsgaster ved at lægge Gelænderet for at give 
Kanonerne fri Baksning. 
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(5) Ammunitiohen langes op 
til det 40 mm Luftværns
skyts. Der bliver ikke spa
ret paa Kræfterne, 
(6) Ammunitionen til de 
større Kanoner bliver hejst 
op med Elevatorer, og en 
Orlogsgast er stadig klar 
ved hver Elevator til at lan
ge Patronerne videre til Ka
nonerne. 
(7) Nu lyder Fyrsignalet 
for første Skud men 
straks efter lades med ny 
Patron, der er ingen Tid at 
spilde her. 
(8) Der er nu »Bid i Maa
let«, og under Beskydning 
maa Laderen skynde sig 
endnu mere. Eet Skud hvert 
4, Sekund. 

0 

J) Under de mere krigsmæssige Skydninger fingeres forskellige Havarier om 
:ord. Et Par Røgbomber illuderer her Brand paa Fordækket af »Willemoes«. 
kydningen fortsætter uberørt heraf, for enhver ved, at Sikkerhedspatrouillen 
urtigt møder op og »slukker« Branden. 
LO) Endelig - efter veludført Arbejde - kan der blive Tid til et lille Hvil for 
:anonbesætningerne medens 
LI) Delingschefen, kommandør Frederiksen, holder Kritik over Skydningerne 
ir de i Skydningen deltagende Befalingsmænd. Og saa er man klar til næste 
kydning. 



Kommandør H. E. Foss. 

Intimt Samarbejde mellem Hæren og 
søværnet en Betingelse for den mest 

praktiske Løsning af Opgaverne. 

Samarbejdet meUem de to Værn. 
I 1850 hØrte denne sejrrige Krig op, og efter at man 

havde faaet Øjnene op for tilfredsstillende SØtranspor
ters Betydning for Hæren, var det ikke underligt, at man 
i de følgende Aar viede denne Gren af Tjenesten og 
Samarbejdet mellem de to Værn megen Opmærksomhed. 

Udkast blev udfærdiget og Kommissioner nedsat -
ialt var mellem Krigene i 1848 og 1864 ikke mindre end 
3 Kommissioner i Gang, der alle beskæftigede sig med 
Materiellet, men aldrig med Personellet og Ledelsen, der 

Søtransportvæsenet runder 100 Aar 
Af Chefen for SØtransportvæsenet, Kommandør H. E. Foss. 

DET er i Aar 100 Aar siden, Oprøret i Kiel brØd ud og 
blev Signalet til den fØrste slesvigske Krig. Samtidig kan 
ogsaa søtransportvæsenet fejre sin 100 Aars Dag, idet 
Marineministeriet den 25. Marts 1848 bestemte, at sø
officeren, Kaptajn P. M. Tegner, skulde overtage Ledel
sen af de Transporter over søen, der skulde føre Hærens 
Styrker fra Korsør til Als eller Nyborg. 

Kaptajn Tegner fik frie Hænder, og da han var en 
praktisk og initiativrig Mand, kunde han allerede 3 Dage 
efter, at han havde modtaget Ordren, sende den første 
Transport af Sted. At det ingenlunde var ubetydelige 
Transporter ses deraf, at der paa een enkelt Dag blev 
overført 2 Eskadroner samt 1 Bataillon med Heste, Træn 
o. s. v. 

Hvad der lettede Kaptajn Tegners Arbejde i særlig 
Grad, var den Vilje til Samarbejde - Aanden fra 48 -, 
der besjælede alle og fik Rederne til med Beredvillighed 
at stille Tonnage til Raadighed. SelvfØlgelig ebbede 
Transporterne Vest paa ret hurtigt ud, men andre Op
gaver meldte sig, saaledes Overførelsen af det svenske 
Hjælpekorps fra Gøteborg til Fyen; Korpset talte 4-5000 
Mand. 

Med Flaaden som absolut Herre i de danske Farvande 
var det naturligt, at Hæren begyndte at tænke paa of
fensive Foretagender, baseret paa en Omplacering af 
Styrkerne ad søvejen. Samtidig med de af Flaaden ledede 
Transporter havde Hæren imidlertid et betydeligt Antal 
Materiel-Transportskibe i Gang under Ledelse af Inten
danturen, Artilleriet o. s. v., altsaa uden een samlende 
Haand, men for disse Skibe, saavel som for de af Flaa
den administrerede, gjaldt, at de var uegnede til hurtig 
Udskibning paa aaben Kyst. For at fremme Muligheden 
for et offensivt Foretagende lod Flaaden derfor i LØbet 
af 1849 12 af de gamle Kanonbaade ombygge til Trans
portbaade. 

Af Foretagender, hvor søtransporterne blev af virke
lig Værdi for Hærens Eksistens og Optræden, maa næv
nes Evakueringen af de Østjydske Havne og især Trans
porterne fra Helgenæs til Fredericia af hele General Ryes 
Korps, der jo fik den største Betydning for Udfaldet fra 
Fredericia den 6. Juli 1849. Den kommanderende General 
udtalte da ogsaa den allersmukkeste Anerkendelse af SØ
transportvæsenets Indsats - rettet til baade Chef, Offi
cerer og menige. 

Hærens Artilleri kører om Bord i M/S Marsk Stig«. Det er In
geniørtropperne, der er Mestre for den svære Rampe. 
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dog var de Led, der skulde sætte og holde Maskineriet i 
Gang. Grunden hertil var sandsynligvis, at det jo var 
gaaet straalende under Kaptajn Tegner i 1848-50. 

Medens Marineministeriet fra et rent sømandsmæssigt 
og fagligt Standpunkt betragtede det som en naturlig 
Ting, at Flaaden som Hærens Hjælper paa dette Orn
raade havde Ledelsen af al herhen hørende Virksomhed~ 
var Opfattelsen noget anderledes i Krigsministeriet, og 
Følgen blev en Dobbeltbundethed i Ledelsen, der med
førte generende Kompetencestridigheder. 

Denne Splittethed i Ledelsen medførte tillige en heftig 
Konkurrence om Skibsmateriellets Tilvejebringelse og 
med det Resultat, at det blev vanskeligt for begge Par
ter at skaffe det fornødne Materiel. Medvirkende hertil 
var dog ogsaa, at det ikke alene var indenfor Værnene, 
men ogsaa uden for disse, at man savnede »Aanden 
fra 48«. 

Til Trods for disse Forhold blev Transporterne -
omend med Besvær - gennemført, og den 1. Februar 
1864 stod Hæren ved Dannevirke. Efter Tilbagetoget fra 



Tegneren E. Neumann har foreviget denne Troppetransport med 
Dampskibet »Aurora«. Situationen er fra den 30. December 1863. 
Til højre ses Grenaa-Hundested Overfartens moderne Motorskib 
»Marsk Stig«, der i 1948 chartredes til samlet Overførsel af Hæ-

rens Personel og Materiel. 

Dannevirke gjaldt det om at faa fjernet saavel Materiel 
som Personel fra de truede Egne. 

Under Materieltransporterne fra Flensborg mistedes 
syv Skibe paa Grund af forskellige Forhold, af hvilke især 
Isen fik Skylden. Lederen af Transporterne, Kaptajn 
Raffenberg, maatte senere hØre meget herfor, hvorfor 
han udbad sig en Undersøgelse af Sagen. Denne retslige 
Undersøgelse rehabiliterede Kaptajn Raffenberg so? fuld
stændigt, at han 8 Dage efter Kendelsen blev udnævnt 
til Dannebrogsmand. 

Paa Vej mod den rigtige Løsning. 
I Tiden 9.-17. Februar overførtes mange Soldater ad 

søvejen fra Als til Fredericia, og da Bæltet blev for far
ligt at passere, skete Overførelserne til Faaborg. Aarsa
gen til, at Transporten varede saa længe, maa blandt 
andet søges i, at der var for faa Skibe disponible, fordi 
det eksisterende Materiel disponeredes dels af Flaaden 
og dels af Hærens Intendantur, Krigsministeriet og Over
kommandoen. Naar de dengang stedfindende Rivninger 
og de deraf følgende Forhold nævnes her, skyldes det 
ikke Ønsket om at ribbe op i gamle Sager for at demon
strere Klogskab eller manglende Indsigt fra den ene 
eller den anden Part, men blot Ønsket om at vise Be
timeligheden af, at saadanne SpØrgsmaal bØr være ordnet 
praktisk og rigtigt, forinden man staar overfor den aktive 
UdfØrelse. Endnu den Dag i Dag - 84 Aar efter Krigen i 
1864 - har SpØrgsmaalet nemlig ikke faaet sin endelige 

Dampfærgen »Prins Christian« anløber den 25. Marts 1946 Rønne 
med 15, Bataillon, der afløste de russiske Styrker paa Bornholm. 

Øen var atter dansk! 
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Løsning, men man har jo Lov til at haabe paa en ændret 
Mentalitet, og at den nye Forsvarsordning vil være i 
Stand til at rette paa Fortidens Synder. 

Krigens haarde Krav sætter vel altid Tingene paa 
Plads, saaledes som det ogsaa skete i 1864, da man under 
Vaabenstilstanden nedsatte en ny Kommission, hvor for
nuftige Folk aabenbart havde fundet hinanden, thi hvad 
man havde kæmpet om i 14 Aar, blev nu ordnet paa 
14 Dage. Herefter var Chefen for SØtransportvæsenet 
direkte underlagt den kommanderende General og havde 
alt Transportmateriel underlagt. Transporterne blev alt
saa samlet under eet ansvarligt sØmilitært Organ, og 
dette var et væsentligt Skridt mod en 100 pCt. rigtig 
Løsning. 

Under Kampene ved DybbØl blev Situationen saa kri
tisk, at Evakueringen af NØrrejydske Korps fra Frede
rikshavn til Nyborg maatte opgives indtil videre, og alle 
Kræfter sattes ind paa at bjerge Soldaterne paa Als. Den 
29. Juni Kl. 4,20 bad General Steinmann om at faa Trans
portmateriel sendt til Als, og allerede Kl. 11 Form. be
gyndte Indskibningen. Den 1. Juli Kl. 14 var den sidste 
af ca. 9000 Mand taget om Bord. 

Da denne Opgave var lØst, overførtes NØrrejydske 
Korps i Dagene fra 4.-10. Juli fra Frederikshavn til Ny
borg, og den sidste danske Soldat havde da forladt Jyl
land. Resten af Krigen hØd ikke paa nævneværdige SØ
transporter. 

Efter Krigen foretoges i de følgende Aar en Del freds
mæssige Transporter, især til Lejren ved Hald, og i 1870 
genoprettede Marineministeriet et selvstændigt Søtrans
portvæsen for selv at blive aflastet for alle Detailler ved 
disse Fredstransporter. 

I 1883 saa en ny Kommission Dagens Lys, og paa 
Grundlag af dennes Arbejde virkede SØtransportvæsenet 
lige til 1940. I Henhold hertil var SØtransportvæsenet i 
Fredstid underlagt Marineministeriet, medens det i Krigs
tid underlagdes Krigsministeriet. SØtransportvæsenet har 
Ledelsen af alle Hærens Transporter til søs. Ordningen 
med at springe fra det ene Ministerium til det andet gæl
der endnu· i Dag, men maa vel paaregnes ændret ved en 
Nyordning. 

Ingen kan vel betvivle, at Hæren og Hæren alene be
stemmer, hvad der skal transporteres og hvorhen, der
imod bØr man nok i Fremtiden helt og fuldt overlade 
til Flaaden - hvorledes. 

En praktisk arbejdende Organisation. 
Man kan nu gaa op til vor egen Tid og betragte SØ

transportvæsenets seneste Opgaver. 
I den første Verdenskrig drej ede det sig kun om Trans

porter af de værnepligtige ved Indkaldelsen til Sikrings
styrken. Under den anden Verdenskrig medførte For
holdene, at der ikke blev Tale om SØtransporter, men 
derimod tillagdes SØtransportvæsenet en Del maritime 
Opgaver med Henblik paa Tilvejebringelse af saavel Re
gerings- som Handelsskibe til speciel Hjælpetjeneste ved 
Kystbevogtning, Minestrygning m.v. 

Hvad Tiden fra 1945 til nu angaar, har SØtransport
væsenet haft Arrangementet med og Ledelsen af Trans
porten af samtlige Styrker til og fra Bornhohn. Ligeledes 
undersøgte man ved Brigadens Afsendelse til Tyskland, 
hvorledes de praktiske og Økonomiske Forhold laa ved 
Transport over søen. 

Men hvad er da søtransportvæsenets daglige Opgaver? 
Kort sagt forbereder det sig til Løsning af sine Op

gaver under Krig, d. v. s. at man indsamler Oplysninger 
om alle danske Handelsskibe over en vis Størrelse, der 
kan antages at være disponible under Krig og fører disse 
i Kartotek, ligesom der foretages indgaaende Bereg
ninger over Typernes militære Transportevne. Skulde 
Krig udbryde, og SØtransporter Ønskes enten for Trans
port af Hæren eller Evakuering af en Bys Befolkning, 
kan man rekvirere den paakrævede Tonnagemængde fra 
de forskellige Rederier. 

Som et for hele Landet virkende Organ med Henblik 
paa »Tilvejebringelse af flydende Materiel til Brug for 
Krigsmagten og ved Beskyttelsen af Civilbefolkningen 
mod Følgerne af Luftangreb« tjener det i 1939 oprettede 
Skibsudpegningsnævn, for hvilket Chefen for SØtrans
portvæsenet er Formand. 

Ind mellem de teoretiske Overvejelser og Arbejder af
holdes tillige praktiske Øvelser, der giver Erfaringer 
med Hensyn til det anvendte Materiels Egnethed. 

Et intimt Samarbejde mellem Hær og Flaade er og 
bliver et ubetinget Krav for, at Opgaverne skal finde den 
letteste og mest praktiske Løsning, idet et Landgangs
foretagendes Skæbne altid vil være afhængig af en be
stemt gensidig Vilje til gnidningsløst Samarbejde fra 
begge Værns Side. 

De sidste Aar har søtransportvæsenet været et prak
tisk arbejdende Led mellem Hær og Flaade, og de fore
liggende Opgaver er blevet lØst ved det bedst mulige 
Samarbejde fra begge Sider til Gavn for Landet og vort 
Forsvar som Helhed. 

- Hotel Isefjord Rigtige Varer til rigtige Priser l!_i1ATii1 Danserestauranten Sans Sousi - køb det i Produkten! 
iS'4 D v.,">~ 

BesØg Isefjords Bar 
' ' 9.sGAOE' 5. KBHVN.K.TELf,366'l.'-=..,- Tlf. Holbæk 5 og 593 Tlf. Allinge 10 og 200 - -

Mejeriet Godthaab Ankers Bageri 
Rønne Bornholms Dampvaskeri 

Smør, Mælk og FIØde Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 
Byens bedste Brød og Kager 

Leverandør til off. Institutioner Tlf. Rønne 264 

De bornholmske Arbejderes 
Rejs med de store »66« Baade 

Besøg Rønne Bio daglig Natforbindelse København 

Bageri og Rønne. 
Aktieselskabet 

Rønne - Telefon 683 Bornholms førende Teater Dampskibsselskabet paa 
Bornholm af 1866 

BORNHOLMS rldlltftali ~Øl/ 
Averter i 

ANDEL SVINESLAGTERI Autoriseret Ford Forhandler FOLK OG VÆRN Rønne - Nexø 
Telf. 803 - 804 - 21 
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fU s"'' OG KASERNE 
Vinterholdet i Arresødallejren sagde 

Farvel til Eksercerskolen med en Fest af 
de helt store. Marinerne havde lejet Lo
kaler i en af Restauranterne i Frederiks
værk - og at Tilslutningen var stor, ses 
tydeligt af »Trængselen« i Garderoben 
(Billedet øverst til venstre). Man maa 
haabe, at Huerne har været lagt i Num
merorden! De mest dramatisk begavede af 
Marinerne opførte en særdeles fornøjelig 
Revy, forfattet af dem selv, og Billedet i 
Midten viser jo tydeligt, at Spidsfindig
hederne faldt i god Jord. 

Nederst til venstre ses et Billede fra 
Baren, hvor der Aftenen igennem var stor 
Trængsel - og endelig er paa Billedet 
herunder foreviget Revyens »Primadon
na<<. Er der noget at sige til, at hun havde 
stor Sukces og hilstes med begejstret Bi
fald? 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET' 

Frankrig blev Fodboldmester 
Det franske Hold slog efter Omkamp Danmark 3 -2. 

Ti! Gengæld kløede vi Nordmændene 8-0! 

Uden at blive beskyldt for navle
beskuende Selvoptagethed kan man 
vist godt siaa fast, at de danske Værn 
lagde Afslutningen af den nye inter
nationale Militærsportssammenslut
ning C. I. S. M.s første Fodboldturne
ring i en smuk og værdig Ramme, og 
det er forhaabentlig ikke sidste Gang, 
Danmark faar Æren af at være Ar
rangør af den internationale Turne
ring. For det første betyder det, at vi 
gennem Opgørene paa Grønsværen 
faar et langt mere personligt Kend
skab til vore udenlandske Soldater
kammerater og deres hele V æremaa
de, end mangt et Udvekslingsbesøg 
vil kunne give, og for det andet maa 
man jo absolut heller ikke underken
de Turneringens rent sportslige Be
tydning. 

De danske Jens'er var lige ved at 
være ubeskedne nok til ikke alene at 
hØste Æren af det udmærkede Arran
gement, men til ogsaa at snuppe Sej
rens Laurbær. Det norske »Lands
hold« blev sendt hjem med et Kæm
penederlag paa 8 Maal mod 0, og 
sej rssikre gik Danskerne til Finale
kampen mod Frankrig. De to Finale
hold var yderst jævnbyrdige, og den 
ordinære Kamp, der bØd paa en Ræk
ke spændende og muntre Situationer, 
endte uafgjort 2-2. Kampens sidste 
Minutter viste, at Danskerne var ved 
at være trætte, medens de franske 
Spillere omsatte deres sydlandske 
Temperament, der gav sig endog me
get tydelige Udslag, i en beundrings
værdig Energi - og derfor var man 
heller ikke i Tvivl om, hvorledes Om
kampen vilde ende. Frankrig tegnede 
sig for denne Afdelings eneste Maal, 
og med Sejren paa 3 Maal mod 2 
over Danmark blev det franske Hold 
»Conseil International du Sport Mili
taire«s første Fodboldmester. 

Kampenes Begivenheder -
kort fortalt 

I Turneringen deltog Hold fra 
Frankrig, Luxembourg, Belgien, Hol
land, Norge og Danmark, og i de ind
ledende Kampe gled Luxembourg og 
Holland ud. I den første Semifinale 
mødtes Norge og Danmark i Køben
havns Idrætspark om Aftenen den 15. 
Juni. Der var lige ved 4000 Tilskuere, 
og de blev sammen med Spillerne 

budt velkommen af den kommande
rende General, GenerallØjtnant Ebbe 
Gørtz, der efter at den norske, fran
ske og danske Nationalsang var spil
let, henvendt til de danske Spillere 
bl. a. udtalte: Vi er alle klar over, at 
det ikke er inden for Hæren, De har 
lært Deres Fodboldspil - mange af 
Dem har tværtimod bragt Værnene 
en Hjælp og sportslig Støtte gennem 
Deres Kunnen, og det benytter jeg 
her Lejligheden til at sige Dem Tak 
for. Og husk saa, at det nu ikke er 
Deres Klubber, men Deres Land, De 
kæmper for! 

Det danske Hold saa saaledes ud 
fra Maal til v. w. (i Parentes den 
Klub, Spilleren repræsenterede fØr 
Indkaldelsen): 

406/47 Henry From, 2. Bat!. (AGF), 
Henning Mortensen (B. 1903) og 
292/48 Bent M. Mørk, 3. Livgardebatl. 
(Frem) - Jørn Jegsen (KB - An
fører), Underkorporal Erling Søren
sen, 11. Artil!eriafd. (Fremad) og 
980/47 Leif Tønnesen, H. t. K. (Frem) 
- 893/48 Carl Holm, 2. Artil!eriafd. 
(B. 1903), 839/47 Leif Bergquist, 6. 
Arti!!eriafd. (B. 93), 483/48 Wladislaw 
Kedzior, 14. Batl. (Korsør), Viggo Ul
rich (A. B.) og 1897/48 Jens Peter 
Hansen, 18. Batl. (Esbjerg f. B.). 

Man vil se, at Holdet rummede 
mange kendte og prøvede Kræfter, og 
det bØdede en Del paa, at der ikke 
var megen Tid til Fællestræningen. 

Det viste sig hurtigt, at Danskerne 
var Nordmændene overlegne. Kam
pen foregik næsten uafbrudt paa den 
norske Banehalvdel, og hele 8 Gange 
maatte den norske Maalmand, Aas 
hed han, hente Bolden i sit Net, me
dens Henry From i det danske Maal 
havde en stille Aften. Der var kun et 
enkelt farligt norsk Skud paa det 
danske Maal, men det klarede Henry 
From i et elegant Tigerspring - en 
Situation, der er gengivet blandt Bil
lederne fra Kampen. I Begyndelsen 
af 2. Halvleg kolliderede Erling Sø
rensen med en Modspiller, og han 
beskadigede Laaret saa meget, at han 
maatte trække sig ud af Kampen. 
Han blev erstattet af Vagn Helsted 
fra BrønshØj. Den danske Maalscorere 
var Viggo Ulrich (2), Carl Holm (2), 
Wladislaw Kedzior (2) samt Leif 

Bergquist og Leif TØnnesen, der sco
rede hver 1 Maal. Den store Sejr blev 
modtaget med begejstret Bifald - og 
det var ogsaa en flot Revanche, Mili
tær-Landsholdet her tog for det rig
tige Landshold, der som bekendt nogle 
Dage forinden var blevet slaaet med 
2 Maal mod 1 af Norge. 

Med en Ekstra-Maskine kom det 
belgiske Hold den 16. Juni til Ka
strup direkte fra Bruxelles, og Afte
nen efter mØdte Holdet Franskmæn
dene paa Trekanten i København. 
Ogsaa denne Kamp havde samlet en 
stor Tilskuerskare - og man fik no
get for Pengene. Kampen blev spillet 
i et forrygende Tempo, og de franske 
Spilleres Temperament slog til Tider 
store Gnister. Man glædede sig over 
Holdets aabne Wing-Spil og dets 
mange fikse Kombinationer. 1. Halv
leg endte uafgjort 0-0, men i 2. Halv
leg var det franske Hold langt det 
bedste, og to Gange lykkedes det 
hØjre Innerwing Deladerriere at score, 
medens de belgiske Forwards ikke 
kom paa Skudhold en eneste Gang. 

Med denne Sejr paa 2-0 sikrede 
Frankrig sig Retten til at gaa til Fi
nalen sammen med Danmark. Det 
skele LØrdag Eftermiddag den 19. Ju
ni - og det blev et festligt MØde. 
Der var henved 8000 Tilskuere, fran
ske, norske, danske, belgiske og sven
ske Flag kransede Idrætsparken, Liv
gardens Orkester i blaa Galla og 
Bjørneskindshuer leverede klingende 
Spil fØr Kampen og i Pausen, og paa 
Tilskuerpladserne livede de farve
prægtige franske Uniformer gevaldigt 
op. Mange kendte Personligheder 
overværede Kampen - saaledes bl. a. 
Forsvarsminister Rasmus Hansen, 
General Gørtz, Formanden for »Con
seil International du Sport Militaire«, 
Chef d'Escadron H. Debrus, Repræ
sentanter fra det franske Forsvars
ministerium og Sportsjournalister fra 
de største parisiske Blade. 

En spændende Dyst 
Det franske Hold rummede 7 pro

fessionelle Fodboldspillere, og det va
rede da heller ikke længe, fØr de dan
ske Spillere blev klar over, at Sejren 
ikke var saa sikker, som de efter 
Kampen mod Norge havde regnet 
med. Midt i 1. Halvleg kom Frankrig 
i Spidsen ved den farlige hØjre In
nerwing Deladerriere, og der fulgte en 
Række farlige franske Angreb, som 
det danske Forsvar dog paa dygtig 
Vis afværgede. FØrst i 2. Halvleg fik 
Danmark udlignet. Det skete ved Orla 
Meyer fra Aa. B., der havde overtaget 
Leif Bergquists Plads i højre Inner
wing. Maalet gav Danskerne Kamp
modet tilbage - men foran Maal lØb 
alt ud i Sandet, bogstavelig talt 
(Idrætsparkens Bane er efterhaanden 
blevet Københavns største Sandkas
se!), og Frankrig kom igen i Spidsen, 
dennegang v. w. Gardien. Spændin
gen naaede de helt store HØjder, da 
Jens Peter Hansen udlignede, og i 
Kampens sidste Minutter lagde begge 
Hold for Alvor Kræfterne i for at 
skaffe en Afgørelse. Men den kom 
ikke. Der maatte Omkamp til - og 
det blev en af de meget dramatiske. 
Der er sjældent fØr blevet raabt saa 
meget »Fy« og pebet saa intenst i 
Fingrene i Idrætsparken. Dramaet 
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Der klang fremmed 
Tungemaal paa Øster
brogades Kaserne i Kø
benhavn i Dagene fra 
den 15. til den 20. Juni. 
Her var Deltagerne i den 
internationale Militær
turnering indkvarteret, 
og her diskuterede man 
ivrigt Dagenes store Be
givenheder. Paa Billedet 
øverst til venstre ses de 
temperamentsfulde fran
ske Spillere ved Ankom
sten til Københavns Ho
vedbanegaard, hvor deres 
farvestraalende Skraa
huer livede vældigt op i 
Billedet. Yderst til ven
stre i Billedet ses Che
fen for Hærens Gymna
stikskole, Oberstløjtnant 
H eniniingsen. Billedet 
nedenunder er taget paa 
Københavns Raadhus, 
hvor Overborgmester H. 
P.Borensen bød de uden
landske Soldater et hjer
teligt Velkommen til 
Danmarks Hovedstad. 

Billedet derunder er ta
get i Idrætsparken umid
delbart før Kampen mel
lem Danmark og Norge. 
Det viser fra venstre det 
norske, det franske og 
det danske Hold. Nederst 
til venstre ses den danske 
Maalmand Henry From 
fra AGF, der i et dristigt 
Tigerspring afværger et 
knaldhaardt norsk Skud. 
Billedetheroverviser den 

kommanderende General, 
Generalløjtnant Ebbe 
GOrtz, der paa C. I. S. :M:.s 
Vegne erklærer den in-
ternationale Turnering for aabnet. Øverst til højre ses de franske Spillere. 
der stiller Appetitten i Kostforplejningen paa Østerbrogades Kaserne. 
Billedet derunder er taget paa Automobiludflugten til Nordsjælland -
Spillerne er paa Vej ind gennem Porten til det smukke Frederiksborg 
Slot. ~delig ses paa det sidste Billede det højtidelige Øjeblik, da 
General Gortz overrakte Sejrsmedailler til de franske Fodboldmestre. 
Ved Generalens Side ses Kaptajn G. Boving, der dygtigt forestod de 
mange Arrangementer i Forbindelse med Turneringens Afvikling. 



Fortsat fra Side 26 
kom af, at Dommeren, Gunnar Dahl
ner fra Malmø, midt i Omkampen 
gav Franskmændene Lov til at ud
skifte en Spiller, hvad der iØvrigt er 
imod Reglerne, og de danske Spillere 
reagerede omgaaende ved at etablere 
»Staa-stille-Strejke«. Der kom en 
Forhandling i Gang mellem Lederne, 
og Resultatet blev. at Danmark og
saa fik 'l'illadelse til at sætte en frisk 
Mand ind. Men der faldt kun eet Maal 
i Omkampen - og det var fransk. 
Deladerriere sendte en kraftig Bold 
i Nettet, og Henry From havde ingen 
Chancer for at afværge. 

Frankrig blev Fodboldmester, og 
efter Kampen hyldede General GØrtz 
de franske Spillere i hjertelige Ord, 
samtidig med, at han takkede de Øv
rige Landes Spillere. De 11 tempera
mentsfulde Franskmænd - under 
Kampen skete det flere Gange, at 
Dommeren efter en Frisparkkendelse 
imod en fransk Spiller maatte tage 
en energisk protesterende Sydlænding 
i Nakke og Hale og hive ham bort 
fra Bolden! - fik af Generalen over
rakt C. I. S. M.s Mesterskabsmedaille. 

Andre Begivenheder 
De udenlandske Spillere var under 

Opholdet indkvarteret paa Østerbro
gades Kaserne, og det er intet Under, 
at de alle var begejstrede for de dan
ske Værter. En Eftermiddag fik de 
saaledes forevist Bryggeriet »Carls
berg«, og selvfØlgelig fik de Lov til 
at smage paa de udmærkede jacob
senske Produkter. Fredag den 18. Ju
ni var Spillerne paa Automobiltur 
gennem det smukke Nordsjælland, 
hvor de bl. a. aflagde Besøg paa 
Kronborg og Frederiksborg Slot. Da
gen fØr blev de paa Københavns 
Raadhus budt velkommen af Over
borgmester H. P. Sørensen, hvorefter 
de fik Raadhuset forevist fra Kælder 
til 'l'aarn. Ved en smuk Højtidelighed 
i Mindelunden i Ryparken mindedes 
de udenlandske Soldater vore faldne, 
og Lederen af det belgiske Hold, Ma
jor Devas, og Formanden for C.I.S.M., 
Commandant Debrus, nedlagde en 
Krans med Baand i de danske Farver. 
KØbenhavns Kommandant, General
major Knudtzon, takkede for dette 
smukke Venskabsbevis. 

Jeppe-

Atletikstævne paa Holmen 
Fredag d. 11. og søndag d. 13. Juni 

holdt søværnet sit aarlige Idræts
stævne paa Halmens Stadion. Finale
kampene afvikledes om søndagen i 
straalende Solskinsvejr. Deltagerne 
kæmpede om de smukke Vandre
pokaler, og de gik til Opgaven med 
stor Energi. Resultatlisten fortæller 
da ogsaa om mange nydelige Præsta
tioner. SØofficersskolen blev en fin 
Nr. 1 med 46 Points og sikrede sig 
derved Søværnets Kantinefonds Po
kal. Idrætsforeningen for søværnets 
Kvartermestre hjembragte den ene 
af Marineministeriets Vandrepokaler, 
medens den anden tilfaldt Idrætsfor
eningen for søværnets Officerer for 
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henholdsvis 27 og 21 Points. Af de 
bedste Resultater skal nævnes Artil
lerimekaniker-Math Schourups 1500 
Meter LØb med ny Stævnerekord -
Tiden 4 Min. 17 Sek. 

Paa Billedet under disse Linier ses 
den festlige Indmarch under Ledelse 
af KystlØjtnant Bruhn-Nielsen, og 
til højre ses Schourup i det Sekund, 
han sprænger Snoren efter et godt 
konstant og let LØb med en fin Slut
spurt. Ovenover har Fotografen fore
viget en af Deltagerne i et krævende 
Stangspring. Nævnes skal det ogsaa, 
at vpl. 4967 T. F. Rasmussen vandt 
Finalen i 400 Meter LØb i den fine Tid 
52,9 Sek. 

.,_ ,,__-: 
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20 Kr. for meget -
I Rubriken »Spørgsmaal og Svar« oplyste 

»Onkel« i sidste Nummer af Folk og Værn
Bladet, at det maanedlige Underholdsbeløb 
til en indkaldts Hustru i København udgør 
161,50 Kr. Her havde Sætternissen imidler
tid været paa Spil - Underholdsbidraget er 
kun 141,50 Kr. pr. Maaned. 

Den nye Tegneserie 
'vi beklager meget, at vi paa Grund af 

Pladsmangel har maattet udskyde den nye 
Tegneserie, hvis to herlige Hovedpersoner 
allerede synes at være blevet vældigt popu
lære - i hvert Tilfælde at dømmme efter 
den overvældende Deltagelse i Konkurren
cen om et Navn til Serien, Valget er nu 
truffet, og i næste Nummer af Bladet of
fentliggør vi Resultatet. 

VI KØBER 
sælger og bytter 

PRISME 
KIKKERTER 

KONGSBAK & COHN 
Vimmelskaftet 43 - C. 25 69 



BIKSEMAD 

En Ordre er en Ordre -
Kort efter den anden Verdenskrigs 

Udbrud modtog en Officer, der vare
tog en britisk Post dybt inde i Afrika, 
dette Telegram fra sin Overordnede: 

»K1·igen erklæret. Arrester alle 
Fjender i Deres Distrikt«. 

Med prisværdig Hurtighed modtog 
hans Overordnede dette Svar: 

»Har arresteret 7 Tyskere, 3 Bel
giere, 2 Franskmænd, 2 Italienere og 
1 Østriger. V ær venlig at meddele 
mig, hvem vi er i Krig med«. 

(Bornholms Tidende.) 

t .. __ .......,.,..;;.~ 

- Jeg holder Bier i min ... 
(»Soldier«.) 

* 
Frem med ham! 

»Vejle Amts Folkeblad« har paa
taget sig Ansvaret for fØlgende: 

Det var stegende varmt, og i en 
amerikansk Militærlejr var det van
skeligt at faa Rekrutterne til at læg
ge synderlig Interesse i Øvelser med 
Bajonet-Angreb. Til Slut fortalte Ser
genten sine Folk, at de udstoppede 
Dukker, der trænedes med, var Ty
skere. »De har brændt vore Hjem, 
dræbt vore Forældre, bortført vore 
søstre, Ødelagt vort.Indbo - og druk
ket alt vort Øl.« 

Og saa var det, at en af Folkene 
gram i Hu rettede sig op, kiggede paa 
Træningsfigurerne og spurgte: »Hvem 
af dem var det, der drak Øllet, Ser
gent?« 

Det rene Kineseri -

De brave Kinesere gaar i denne Tid 
rundt og undrer sig over Meddelelser 
om, at den enøjede kommunistiske 
General Liu Po-Cheng er blevet set 
med faa Timers Mellemrum paa vidt 
forskellige Omraader af Kampfron
ten. Et Nyhedsbureau har nu løst 
Gaaden: For at vildlede Fjenden har 
Generalen otte Dobbeltgængeere. Og 
de er alle enøjede!! 

* 
Danske kongelige Tilstande 

Det er dog utroligt, saa godt Ame
rikanerne er underrettet om danske 
Forhold. Saaledes kunde man forny
lig i »Time« læse fØlgende interes
sante Beretning: 

- Trætte men lykkelige: Danmarks 
Kong Frederik og Dronning Ing
r i d var vendt hjem fra en Ferie i 
deres Jagthytte. Tjenestepigen var 
blevet syg og kunde ikke arbejde. En 
Nabokone fandt Dronningen i fuld 
Gang med Opvasken og spurgte, om 
hun ikke kunde hjælpe. Saa hØrte 
man Kongens Stemme inde fra det 
andet Værelse: 

- Tænk ikke paa det - jeg er i 
Gang med Støvsugeren! 

* 

Pokkers ærgerligt! 

Komp·aniforh0r med anledning av 
att 123 Svensson i något beskallkt till
stånd sagt sin mening om sergeanten. 

- Ni erkB.nner alltså, sagde kapte
nen bistert, att ni kallat sergeanten 
for idiot, luspudel och mullsork? 

- Ja, kapten. 
- Och snedsågat wc-lock? 
- NB. tusan ... det glomde jag! 

Af en Rekruts 
Dagbog 

ved Gunnar Sørensen 

Var paa Soldater
hjemmet om Afte
nen. Her var der to 
Slags Kaffe. Den med 
FlØde og den uden 
F!Øde. Og to Slags 
Wienerbrød, nemlig 
den fra i Gaar og den 
fra i Forgaars. 

Far skrev i Dag, at 
jeg maatte ikke bede 
om Penge, for da han 
var Soldat, kunde 
han klare sig med 20 
Øre om Dagen. 

Hyp, Hyp ... 

Hæren Ønsker Jeeps i Stedet for 
Heste. 

-Øvelse i Ridehallen! 

(»J y llandsposten«.) 

* 
Værs'go' at spis ... 

En skØn ung London-Skuespiller
inde aflagde under Krigen et Besøg 
paa et Lazaret i Frankrig og hilste 
paa de saarede engelske Soldater. 

- Har De skudt nogle Tyskere, 
spurgte hun deltagende ved den fØr
ste Seng. 

- Javel, Frøken, svarede Tom
my'en. 

- Det var vel med den hØjre 
Haand, De gjorde det, spurgte Skøn
heden intelligent videre. 

- Ja! 
Hun greb hans højre Haand og 

trykkede et Kys paa den. Hvorefter 
hun fortsatte til de andre Senge, hvor 
den samme Scene gentog sig. Indtil 
hun kom til den sidste Seng. 

- Har De ogsaa dræbt nogle Ty
skere? 

- Ja, i Hundredvis, svarede Sol
daten med straalende Øjne. 

- Med hvilken Haand, spurgte 
Primadonnaen, der lige skulde til at 
fatte om hans højre Haand og kysse 
den-

- Haand? Næh - jeg bed dem 
ihjel! 



Virksomhed en 
Undervisningsfilmen kan i Virkeligheden blive en "Ideallærer" 
uden dog at gøre den levende Lærer undværlig 

Folk og Værn-Bladet har tidligere paa dette 

Sted bragt et Interview med Hærens Filmoffi

cer, Kaptajn L. M. K. Skern, om Hærens Syn 
paa Instruktionsfilmene, og i nedenstaaende Li
nier peger KommandØrkaptajn S. Greve, der er 

Formand for Søværnets Filmudvalg, paa den 

Betydning, Flaaden tillægger Undervisnings

filmene. 

I en Flaade har man nødvendigvis et meget stort Behov 
for Specialuddannelse. De forskellige Skibstyper, Artil

lerifartøjer, Torpedobaade, Undervandsbaade, Minefar

tøjer o. s. v., og disse Skibes Maskinerier og tekniske 

Indretninger kræver et Personel, der er specielt uddan

net. Det vil sige, at søværnet skal uddanne en Række 

Personelgrupper, hver med sit Speciale, og altid inden 

for et begrænset Tidsrum. U<l<laimelsesproblemet om

fatter baade Befalingsmænd og menige, og her maa man 

men ikke erstatte. Anvendelsen af Undervisningsfilm 

har mange indlysende Fordele - ogsaa Økonomiske, som 

jeg vist ikke behøver at komme nærmere ind paa her. 

For Aktualitetens Skyld, bØr man nævne General Mar

shall, der fremhævede, at den anden Verdenskrig havde 

udviklet to nye Vaaben, nemlig Flyvemaskinen og Fil

men. 
Der er dog et specielt Karaktertræk ved Undervis

ningsfilmen, som jeg gerne vil gøre opmærksom paa. 

Undervisningen i et eller andet Emne bliver gennem Fil

men gjort ensartet for alle Eleverne, selv om de ikke 

uddannes paa samme Sted eller paa den samme Skole 

eller af de samme Lærere, og man er i Stand til ved 

Filmens Fremstilling at anvende de dygtigste Specia

lister, man raader over, uden at de derfor i Fremtiden 

behøver at ofre deres Tid paa personlig Undervisning. 

Det er iØvrigt ikke sikkert, at netop de er gode Lærere. 

Endelig har man i sin Haand at tilrettelægge og frem-

endda særligt nævne det frivillige Stammandskab, der stille Filmene efter de bedste pædagogiske og tekniske 

beklæder en lang Række vigtige Bestillinger. Linier og nøjagtigt at afpasse dem til det Personel, der 

Det siger sig selv, at søværnet ;rnaa tillægge Filmen en 

meget stor Betydning som Undervisnings- og Instruk

tionsmiddel, men den teoretiske Undervisning kan Fil-
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Kommandør
kaptajn 
S. Greve. 

skal undervises. 

Det er disse sidstnævnte Muligheder, Folk og Værns 

Filmtjeneste har. Undervisningsfilmen kan i Virkelig

heden blive en Slags »Ideallærer«, men det betyder næp

pe, at den levende Lærer kan undværes helt. 

Hvis man skal gøre op, hvilke Undervisnings- og In

struktionsfilm, Søværnet i Dag har Brug for, maa man 

i første Række nævne enhver Film, som omhandler 

Anvendelsen af de forskellige Vaaben: Kanoner, Torpe

doer, Miner o. s. v., o. s. v., og som vedrører Anvendelsen 

af alle tekniske Indretninger og Instrumenter, som hø

rer dertil. 

Det følger af sig selv, at der ogsaa er andre vigtige 

Ønsker. Den grundlæggende og mere elementære Ud

dannelse for alt søværnets Personel stiller mange Krav 

til Undervisnings- og Instruktionsfilm. Emnerne er f. Eks. 

SØmandsskab, Skydning, Tjenestekendskab, Fjernken

ding af Skibe og Luftfartøjer, Vagttjeneste, Udkigstje

neste, Pædagogik - og mange flere. 

I søværnet er det iØvrigt foruden Kystflaaden og Kyst

defensionen især Skolerne og de specielle tekniske Insti

tutioner og Virksomheder, der stiller Krav om Film. 



Jeg 

ku' tænke 
mig• 

at der i Lighed med søværnets 
Idrætskomite og Idrætskontor, som er 
Leder af al Idræt under søværnet, og 
som har en permanent Karakter, blev 
oprettet tilsvarende for Hærens og 
det kommende Flyvevaabens Ved
kommende. 

Allerhelst saa jeg, at det hele blev 
slaaet sammen til et fælles }>Værnenes 
Idrætskontor«, der havde til Opgave 
at løse alle Problemer vedrørende det 
rent idrætslige, og at det havde en 
saadan Kontakt med de civile Idræts
organisationer, at Kontoret altid var 
vidende om, hvilke Medlemmer, der 
fra disse var indkaldt for at aftjene 
deres Værnepligt. 

En Samling af det idrætslige paa 
eet enkelt Sted vil ikke mindst faa 
Betydning, naar det kommer til at 
dreje sig om Deltagelse i international 
Idræt, men vil ogsaa have sin store 
Betydning, naar Talen er om større 
Arrangementer inden for vore egne 
Rammer. 

Den Interesse, der er for Idrætten 
i det civile Liv, skulde gerne bibehol
des og helst stimuleres under Aftje
ningen af Værnepligten, og Mu
ligheden derfor vil være bedst, naar 
der var et » Værnenes Idrætskontor«, 
der kunde virke vejledende og raad
givende (ved Udgivelse af Reglemen-
ter m. v.). »Sportsmand«. 

Folk og Værn-Bladets Sportsredak
tion finder »Sportsmanden«s Forslag 
ganske udmærket, og han kan gaa og 
glæde sig til, at Posten kommer med 
det sædvanlige Honorar. Desuden skal 
vi sørge for, at Forslaget bliver fØrt 
frem paa rette Sted. Red. 

* 

SpØrgsmaal 
og Svar 

SpØrgsmaal: Er der paalagt Stat 
eller Kommune Økonomiske Forplig
telser over for værnepligtige, der har 
studeret og derfor har Læsegæld -
og i givet Fald: Hvormeget kan det 
forventes at tidgØre? · 

Nyindkaldt. 

Svar: I Henhold til Forsorgslovens 
§ 281 kan der ydes værnepligtige 
Særhjælp til Betaling af Afdrag paa 
bl. a. Studiegæld i den Udstrækning, 
i hvilket de sociale Udvalg skønner, 
at den paagældende vilde have af
holdt denne Udgift, saafremt han ik
ke var blevet indkaldt. 

Hjælpen ydes gennem Socialkonto
ret i den By, hvorfra man indkaldes. 
Ansøgning om den nævnte Hjælp 
sker paa en sær lig Blanket, der kan 
faas udleveret paa ethvert Socialkon
tor. 

Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 7 

Vandret: 
1. Eksekution 
9. Udlænding 

lO. Lægemiddel 
11. Afdeling 
12. Farve 
l4. Give Udtryk for 
16. Observerede 
18. Hoveddele 
19. Gl. Mønt 
20. Afd. Skuespillers 

Init. 
21. Fransk Portræt-

malers Init, 
22. l\1aaler 
23. Forholdsord 
24. Varm 
26. Guddom 
28. Rædsel 
29. Ciffer 
31. Trallede 
32. Hvilede 
34. Høst 
35. Uran 
38. Givet Mad 
39. Partikel 

Lodret: 
1. Tempoet 
2. Kort 
3. Sagngudens 
4. Person fra »Ditte 

Menneskebarn« 
5. De første 
6. Lille 
7. Husdyr 
s. Dyret 

13. Lænser 
15, Næringsmidlet 
17. Skakfigur 
19. Intime 
25. Parterer 
27. Bindeord 
28. Festdragt 
30. Flinke 
31. Slangudtryk 
33. Hensigt 
34. Blomsterstand 
36. Fase 
37. Dengang 

Løsningen (evt. paa et Stykke Papir) med 
Nr., Navn og Adresse indsendes i Konvolut, 
mrk. »Kryds og Tværs« til »Folk og Værn«, 
Vester Voldgade 117, 4., København V., in
den den 15. August 1948, hvis De ønsker at 
deltage i Lodtrækningen om Kryds og 
tværs-Tikronen. 

Foretrækker De selv at konstruere en 
Kryds og tværs, modtager Redaktionen med 
Glæde Forslag, og enhver her i Bladet of
fentliggjort Opgave belønnes med 15 Kr. 
Paa given Foranledning gør vl opmærksom 
paa, at vi i Fremtiden helst ser, at Forslag 
til Opgaverne har et militært Tilsnit - saa
Iedes forstaaet. at der i Opgaven forekom
mer militære Udtryk, 

Opgave Nr. 6 var indsendt af Løjt
nant Schiøtte-Hansen, Fodfolkspionerkom
mandoet. 

Løsning 
paa 
Opgave 
Nr. 6 

Præmien paa 10 Kr. tilfaldt efter Lod
trækning Kst. 1741/47 Knud Werner Schnell, 
14, Artilleriafd., 1, Bt., Artillerilejren, Es
bjerg. 

For de klare Hoveder -
Fra menig 1026/47 Jessen, 3. Eska

drille, Værløselejren, har Redaktionen 
modtaget nedenstaaende Hovedbruds
opgave, og vi udsætter en Præmie paa 
10 Kr. til det klare Hovede, der fin
der Løsningen. For at trøste de man
ge, der ikke kan, indrømmer vi, at 
vi ogsaa maatte give op. Men vi har 
Løsningen! 

Opgaven lyder som følger: 
To Glas, lige store, fyldes - det 

ene med Vand, det andet med en lige 
saa stor Mængde Vin. Nu tager vi en 
Teskefuld af Vinen og hælder over i 
Vandet, rører rundt, og tager derefter 
en Teskefuld af Bl an ding en og 
hælder tilbage i Vinglasset. -SpØrgs
maalet er saa: Er der nu mere Vin 
i Glasset, end der er Vand i Vinen??? 

Sidste Frist for Indsendelse af Løs
ninger - med Bevisførelse! - er den 
15. August 1948 til »Folk og Værn« 
Bladets Redaktion, Vester Voldgade 
117, 4., Kbhvn. V. 

* 
Hvordan skal man indrette den 
ideelle Samlingsstue 

Som det vil vides, har Folk. og Værn
Bladet udskrevet en Konkurrence om det 
bedste Forslag til Indretning af den helt 
ideelle Samlingsstue, Vi havde regnet med 
at kunne offentliggøre Resultatet i dette 
Nummer af Bladet - men vi har besluttet 
at forlænge Flisten for Indsendelse af For
slag endnu en l\faaned, fordi Deltagelsen 
ikke har været overvældende stor. Skal det 
tages som et Tegn paa, at vore Kaserners 
Samlingsstuer virkelig er ideelt indrettede? 

Vi gengivet her et Indlæg, der er 
indsendt af en menig i Almegaards
lejren paa Bornholm: 

Avi ,er - Radio ' Bøaer ' 
' I 

Blade "J Spi I i 
8,b/iotek, La.se-OfJ I 

I 

' Sknveslue ' ' Bord/,nn,J i 
----------- +----------

I 

' I 
Markelendef/ 

I 

Mu5ikslue I 

' ' ' I 
Ud5a/q • Noder 1 Klaver 

De punkterede Linier er Skillerum. 
Der skal være fire Rum, fordi jeg 
finder, a tdet er en Fordel, at hvert 
Værelse er isoleret, saaledes at en
hver kan faa Ro til at beskæftige sig 
med det, der interesserer ham. Even
tuelt kan Skillerummene mellem de 
fire Værelser fremstilles paa den 
Maade, at de uden større Vanskelig
heder kan fjernes eller skubbes til 
Side, saaledes at man faar en større 
Sal til Festligheder og lign. Der skal 
helst være en hel Del Stole og Bænke 
med bløde Sæder i Ønskesamlings
stuen. 

120/47 Stensvig, 
9. Batl.s 5. Kompagni. 
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B & W fremstiller firetakt og totakt 

Dieselmotorer for ethvert statio

nært Formaal med en Hestekraft

ydelse fra 10 til 35,000 effektive 

Hestekræfter. Siden 1904 har 

B & W solgt stationære Diesel

motorer Verden over •...• , • 

50 Aars Erfaring er nedlagt i 

B & Ws Dieselmotorkonstruktion, 

og der er i Dag opnaaet en 

overordentlig høj Økonomi, 

Driftssikkerhed og Kvalitet. 

BURMEISTER & WAIN 

>FOLK OG VÆRN< udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 
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Jubilæumsgaver 
og Spottspræmier køber man 

hos Hofj uvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser. 

• A. MICHELSEN 
Kgl. Hof-og Ord1:n,juHltr 
Brt:t!,:dåt: 11. Central 229 

Maa vi præsentere: 

Prøv NOYELET een 
Gang • og De bru
ger den aldrig mere, 
Brug NOVELET 14 
Dage I Træk • og De 
bruger aldrig andet 

Faas overalt - C. V. Bentzen, København V. 

ffi@iifi 

fu q,o.d 

~ 
Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i et

hvert bankanliggende . 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

Indhold 
Forsidebillede: Sea-otterens Propel tornes. (Fot, 

Rubæk). Naar Flyvemaskinens Motor i længere 
Tid har staaet i Ro, samler en Del Olie sig i 
den nederste Cylinder, og hvis man saa starter 
Motoren uden videre, risikerer man at slaa 
Plejlstængerne i Stykker. Derfor maa et Par 
Orlogsgaster tørne Propellen en halv Snes Gan
ge, Ul man er sikker paa, at den nederste 
Cylinders Udstødningsventil har aabnet sig, og 
Olien er sluppet ud. Først ·da kan Sea-otteren 
starte sin Motor for at begive sig ud paa en af 
de Eftersøgninger, der skildres i Artiklen S. 8. 

Direkte Kontakt. Ud_talelser om Garnisonernes 
Folk og Værn-Arbejde ....................... . 

Flyvemekanikerskolen. Billedside ............... . 

Saadan er - Soldater. Lis Byrdal ............. . 

Marinen eftersøger. Ralph Christensen ......... . 

Gudernes Sendebud. Gert Hammerby ........... . 

Flnaden og Trea.arskrigen. Egon Eriksen 

Skræddersyede Yankecs. Milt Dean H:ll 

Siden sidst. Billedserier ......................... . 

l\Iellem Hunger og Atombombe. Henry Røsoch .. 

Vi var med for 25 Anr siden. Ralph Christensen 

Tronfølgeren fejrer 25 Aars Søofficers-Jubilæum. 
Carl Østen ..................................... . 

Fm Sldb og !{aserne. Sport. Anekdoter. Kryds 
og tværs. Enquete. Fotokonkurrence. Tegne-
serie m. m .................................... . 

Side 
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FOLRoGVÆB:N 

Udkommer 
med 10 Numre pr. Aar 

Abonnement 8 Kr. pr. Aar 

Løssalg 1 Kr: 

NUMMER 7 - SEPTEMBER 1948 - 7.AARGANG Abonnement kan 
tegnes hos Postvæsenet 

mellem Soldater 
og Befolkning 

I e1i lang Række Garnisonsbyer i Jylland har man 
oprettet en Kontakt mellem, den civile og militære Ung
dom, repræsenteret paa den ene Side af de kommunale 
Ungdomsudvalg og Ungdomsorganisationernes Fæl/e.<;
raad og paa den anden Side af de respektive Garnisoner. 
I Aarhus og Randers tog de kommunale UngdomBudvalg 
allerede for et Aars Tid siden ile første og indledende 
Skridt, Som alt nyt maa ogsaa dette Samarbejde - ikke 
mindst fordi det drejer sig om k1tlturelt Arbejde -
have Tid til at finde shi praktiske Form. Dette er nu 
ved at ske, og for nylig har det kommunale Ungdoms-
1tdvalg i Frede ri c i a med megen Interesse taget 
Opgaven op, 

STORE Problemer begynder deres Tilværelse som Debat
objekter og skulde gerne ende i praktisk udformet Virk
somhed. Den nye Hær, som vi efter Besættelsen saa hen 

DA jeg i sin tid - i slutningen af trediverne -
gjorde mig til talsmand for oprettelse af kom
munale ungdomsudvalg og blev medlem af ung
domskammissionen, var det ud fra den opfattelse, 
at sådanne udvalg - repræsenterende aktive og 
mangeartede ungdomsinteresser - måtte have 
særlige muligheder for at løse en række lokale 
ungdomsproblemer på en mere praktisk måde 
end hidtil sket. 

Nu er tanken realiseret og det arbejde, der nu 
på dette område er ved at tage form, forekommer 
mig at være meget lovende. Især glæder det mig 
at se nye virkefelter draget ind i arbejdet. Spørgs
målet om kontakten og forståelsen mellem folket 
og landets værn må i dag ses i en helt anden be
lysning, end da tanken om de kommunale ung
domsudvalg blev rejst. De synspunkter hr. Carl 
W. Pedersen fremfører i sit indlæg giver klart 
udtryk for en positiv vilje til også at sætte ind 
på dette betydningsfulde område. Det er min 
overbevisning, at der i samarbejdet mellem den 
civile og militære ungdom findes meget store 
muligheder for løsning af den opgave at fjerne 
skranker og misforståelser, der, omend sejglivede, 
dog hører fortiden til, og i stedet opbygge gen
sidig tillid og forståelse, som et naturligt grund
lag for forholdet mellem dansk ungdom og vær
nene. 

Det er et godt initiativ, det kommunale ung
domsudvalg i Fredericia har taget. Det bør umid
delbart følges op i alle andre garnisonsbyer. 

Victor Gram, 
Folketingsmand, 

Medlem af Forsvarsministerens Foredragsudvalg, 

OVERALT hvor man danner kommunale Ung
domsudvalg maa det være en Selvfølge, at der 
skabes de71: bedst mulige Forbindelse med de ind
kaldte, hvor saadanne findes i betragteligt Antal. 
Det maa i første Række være den militære Chefs, 
den stedlige Folk og Værn Befalingsmands og 
Fritidsudvalgenes Opgave at faa Forbindelsen 
skabt. - Denne Forbindelse bør gennem gen
sidige Oplysninger og Orientering føre til, at de 
indkaldte i alt Ungdomsarbejde, hvor det af Hen
syn til de indkaldtes militære Uddannelse kan 
lade sig gøre, placeres paa lige Fod med den 
civile Ungdom. - Her som paa alle Omraader, 
hvor det overhovedet kan· lade sig gøre, ønsker 
Folk og Værn som hidtil fremdeles at være med
virkende til det yderste og bedst mulige Samar
bejde mellem den indkaldte og civile Ungdom. 
Gennem gensidig Oplysning og Orientering vil 
der kunne skabes et reelt Grundlag for, at en
hver Mulighed for den bedste Udnyttelse af den 
indkaldtes Fritid kan blive virkeliggjort. - Over
alt hvor dette Maal naas og overalt, hvor et Ar
bejde er i Gang for at naa dette Maal, former og 
udvikler Arbejdet sig, som, det ønskes af Folk og 

Værn. Th. Hauberg, 
Folketingsmand, 

Formand for Forsvarsministerens Foredragsudvalg. 

til, var gennem lang Tid et saadant fast Element i alle 
Diskussioner om Landets Genopbygning. For Ungdom
men var det store og centrale Hærens Demokratisering, 
- et stort forjættende Slagord, - men desværre i meget 
stort Omfang kun et Slagord. 

Nu er Debatten stilnet noget og de praktiske Evner 
maa nu finde frem til en Løsning af Problemet. 

Ud fra denne Betragtning har det kommunale Ung
domsudvalg i Fredericia taget SpØrgsmaalet op og fØrt 
en Række Forhandlinger med paa den ene Side Ledel
serne for Ungdomsorganisationerne, og paa den anden 
Side Repræsentanter for Byens Garnison samt »Folk og 
Værn«. Under disse Forhandlinger, hvis praktiske Resul
tat senere skal forelægges, har der vist sig en meget 
stor Interesse fra alle Parter for at faa et snævert Sam
arbejde tilvejebragt. For Ungdomsorganisationerne fin
des der store Muligheder i at faa draget det værnepligtige 
Mandskab ind i Ungdomsarbejdet, for Garnisonen er det 
af Betydning, om Soldaternes Fritidsbeskæftigelse finder 
Sted under fornuftige Former, og for Hær,en som Helhed 
kan det vel ikke anses for uden Betydning, om der gen
nem den reelle Kontakt mellem Befolkningen og Vær
nene skabes den rette Forstaaelse af Hærens Virke. Den 
praktiske Udformning af Samarbejdet skal i det fØlgende 
nærmere skitseres. 

I første Omgang henvender Ungdomsforeningerne sig 
gennem det kommunale Ungdomskontor, der formidler 
hele dette Arbejde, til den Del af Mandskabet, der i deres 
civile Liv er Foreningsmedlemmer, og søger at drage 
dem med ind i tilsvarende Foreningsarbejde. Dernæst 
søger Ungdomsforeningerne gennem Indbydelser til Sol
daterne at interessere disse for Foreningsarbejdet. Det 
sker ve<;l., at Foreningerne overlader Ungdomskontoret et 
passende Antal Billetter til deres forskellige Arrange-
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menter. Disse Billetter uddeles gennem Garnisonens Folk 
og Værn Kontor til Soldaterne. Denne Form, frem for at 
indbyde Soldaterne i Almindelighed, er valgt for at sikre 
Arrangementernes Karakter af Foreningsarrangementer. 
Man tror ad denne Vej at kunne bringe den lokale Ung
dom i Kontakt med Hærens Ungdom, og man tror det vil 
være af Betydning, om man kan skaffe Soldaterne civile 
Kammerater i Garnisons byen. 

Udvalget har haft Opmærksomheden henvendt paa de 
unge værnepligtige Befalingsmænd, hvis Problemer sy
nes at være fuldt saa store som Mandskabets, og har ved 
Forhandling med disse søgt at interessere dem for For
eningslivet. Det vilde sikkert for begge Parter være af 
uvurderlig Betydning, om Befalingsmændene - og ikke 
alene de værnepligtige - ogsaa var med i det folkelige 
Arbejde. Kunne det lykkes at faa Befalingsmændene ud 
af Kasernerne og ind i praktisk ForeningSarbejde, vilde 
Kontakten med Befolkningen sikkert vokse. Hvorfor ser 
man aldrig Befalingsmænd i Foreningsbestyrelser? 

Ogsaa Byen, i hvilken Soldaterne for en Tid er Bor
gere, og som Udvalget ved disse Forhandlinger har re
præsenteret, er interesseret i SpØrgsmaalet. Fremtidigt 
vil Borgmesteren ved en Sammenkomst paa Kasernen 
byde Soldaterne velkommen som »Borgere i Byen«, lige
som det kommunale Ungdomsudvalg vil informere om 
sin Virksomhed. 

Aftenskolenævnet har, da det har vist sig vanskeligt 
under de nuværende Forhold at afpasse Aftenskolearbej
det med Soldaternes Indkaldelse, lovet at søge oprettet 
særlige Kursus, som Soldaterne sammen med den civile 
Ungdom kan søge. 

I fØrste Omgang vil hele dette Arbejde nok stØde paa 
visse tekniske Vanskeligheder, men saafremt der fra 
begge Sider bliver sat fuld Kraft paa, vil det sikkert 
vise sig som en brugbar Form til lige stor Glæde og Gavn 
for Hæren som for Samfundet. 
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Carl Westen Pedersen, 
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pll-!lbegyndt den etaa.rige Uddannelse til Motor-, 
Radio- og Aeromekanikere. Her er et Par Snap
shots fra de smukke, lyse Undervisnings- og Værk
stedslokaler i Værløse, hvor de 150 Mand, som er 
udtaget blandt 1900 Ansøgere, nu skal yde deres 
betydningsfulde Bidrag til et dansk Lnftvaabens 
Etablering, Øverst til højre ses en Elev, der gør 
sig klar til det første spændende Trip i Luften. 
Nederst til venstre Skolens Chef, Kaptajn, cand. 
mag. P. N. Brandt-Møller, der ogsaa vil være 
kendt som Lektor ved Polyteknisk Læreanstalt i 
København. 

Flyvemekanikerskolen 
lægger ud for Alvor 
UDDANNELSEN af Flyvemekanikere, der er en af 
de allervigtigste Forudsætninger for Opbygningen 
11,f et Luftvaaben, er nu betydeligt udvidet. Medens 
der efter Krigen hidtil kun er uddannet ca, 6ft 
Elever, har et Hold paa 150 Mand i denne l\Iaaned. 



TEKST: -LIS BYRDAL 

SOLDATER gaar ind for halv Pris - ogsaa i Pigehjer
ter! Det er saa sikkert og vist som det er gaadefuldt 
ved fØrste Blik. Saadan et halvt Dusin blanke Knapper, 
syet paa blaat eller graat Klæde gør Mirakler. Pigerne 
vender sig mod dem, som Margueriter mod Solen - og 
det pæne blaa TØj med samt sit muligvis upaaklageligt 
masculine Indhold, kan gaa hjem og lægge sig. Alene! 

Sætter man sig en Sommersøndag paa en Stub i Sko
ven, et Sted, hvor Vejen løber forbi, saa sidder man i 
fØrste Række og kan betragte den militære Invasion. 
Soldaterne paa Orlov har en Pige i hver Arm - en 
Pige, hvis Smil spejler sig i Knapperne og i 405's blaa 
Øjne. Han har nok at passe, men det gaar - for han 
har jo Charme til halv Pris ... 

Ved det Syn kaster man Blikket tilbage og stirrer paa 
sin grønne Ungdom. Er man maaske ikke selv faldet 
for Soldater? Eller i det mindste snublet, saa ens Hjerte 
er bristet en Smule og bagefter maatte klinkes og sam
menbrændes med Fornuft eller med en anden Soldat? 
Jo, vist saa - som man sidder der paa sin Stub frem
triner Fortidens Løjtnanter og Kadetter for en. Himmel, 
hvor var de dejlige, naar de forgyldte Ballerne hos ens 
Veninder. Og hvor alle Piger skælvede og bævede og 
lod som ingenting. Isnende Tomhed fyldte en, naar Mad
sen, SekondlØjtnant i Hans Majestæts Hær inklinerede 
- for Pigen, dE:r sad ved Siden af en. Og jublende Hen
rykkelse lØftede en, naar den hØje mørke Kadets Inter
esse manifesterede sig i et Opbud til en svævende Vals. 

Hvilke Kvaler, hvilken Lykke har Militæret ikke paa
fØrt en, mens Tid var. Og hvilke Nerver krævede det 
ikke at holde sin Rødmen indenfor rimelige Grænser. 
Det er baade bittert og beroligende at tænke paa, at 
disse uniformerede Herskere over ens Ungdoms Fred og 
Ro næsten alle er endt som mavesvære Samfundsstøtter 
bag digre Skriveborde. Sic transit ... ! 

- Men Herregud, spekulerer man lidt utaalmodigt 
- hvorfor er det da saa svært at modstaa saadan et 
Par Knapper at ganske almindeligt Messing? Hvordan 
kan der anbringes saa meget sex appeal i en Guldlidse? 

Hvis man stadig sidder paa sin Stub i Skoven er det 
sandsynligt, at nogen vil standse og svare en paa de 
SpØrgsmaal. Men siden Problemet virkelig synes at egne 
sig til Meditation paa en Sommerdag - og det til Sta
dighed illustreres paa Vejen foran en - fortsætter man 
maaske sin Tankerække, idet man med en lang Arm 
rækker ned i sin kvindelige Psyke og fisker efter Klar
hed. 

Det er naturligvis ikke bare det, at Uniformen er 
klædelig - det er snarere, at den er Heltens Klædebon. 
Mandighed og Mod straaler fra den - en Aura af Tap
perhed lyser omkring den. Selv i Fredstid virker det 
paa Kvindehjerter, selv i Fredstid forgylder den Man
den indenfor Knapperne, saa vi helt glemmer, at han i 
Grunden hedder Petersen og at han nogen Sinde kan 
foretage sig andet end at forsvare os. Jo mere feminin 
en Pige er, desto stærkere virker Mandighed og Mod 

TEGNINGER:MAGGIBAARING 
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paa hende - saa viseligt har Skaberen indrettet det 
ved Hjælp af Hormoner. Og fØlger hun sit Ur-Instinkt 
nyder hun at være den svage, der ret maa støtte sig til 
Mandens Styrke. Hun vælger sig Soldaten og han -
han er mere end villig til at være Støttepunkt fra det 
Øjeblik, han stormer frem paa Orlov. 

Men Petersen selv undergaar virkelig en Forandring 
i det Øjeblik, han kommer i Trøjen, som det saa ufuld
stændigt hedder. Det er ikke blot og bar Indbildning 
og Fantasi fra Pigens Side. Uniformen slaar saa at sige 
ind paa ham, han blir en anden, naar han faar Nr. 405 
eller 738, end han var, da han· bare var civil Petersen. 
Ædelhed og Mod flytter ind i ham. Mærkelige Metamor
fose, som Pigen straks sanser og belønner - somme 
Tider saa kongeligt, at det ikke vilde være underligt, 
om Mereværds-Komplekset begyndte at gro i hans Sjæl. 
Han kommer, ser og sejrer jo - og der gaar forblØf
fende kort Tid, fØr det fØles helt rimeligt. Denne Sik
kerhed gør ham i Kvindeøjne end mere uimodstaaelig, 
for enhver Pige drømmer om en Rytter, der kommer i 
Galop og i Forbifarten river hende op paa Sadelknappen 
som var hun en Sæk Korn, der stod ved Vejen. Svik
mØllen er i Gang - stadig sikrere· blir Soldaten, stadig 
mygere Pigen, han møder! 

Og det er en skrækkelig Kolbøtte, der venter 405 den 
Dag, han igen springer ud af Uniformen og lander lige 
direkte i sit gamle Jeg og i sit blaa TØj. Lad ham presse 
det, saa meget han vil, og binde sit Slips med den største 
Elegance - det er ikke mere D-Dag, men derimod 
Hverdag for Petersen. Nu gaar andre Soldater i Skoven 
med en Pige i hver Arm - en Pige, hvis glade s_traa
lende Øjne spejler sig i Knapperne og foreslaar en Dans, 
et Kys og en Hjemtur under BØ.e:ene. 

Br:rar&'eriet STJERNEN * Øl ,g .J,1.in,ral•and, 

Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære I Statsbanernes Kino over hele s.1en 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

7 



- Her er Pressens Radioavis. Vi bringer først en Efter
lysning. Politiet i København beder os efterlyse den sytten 

Fods Spidsgatter »Erik« af København, der har været for
svundet siden den i Gaar Morges sejlede fra Vordingborg, 

»Erik«, der var hvidmalet med rød Bund, fører Storsejl og 
Fol~. Den var ventet til København i Aftes. Fartøjer, der 
befinder sig i Øresund og Btorstrømmen, anmodes om at 
holde Udkig efter de1t, Om Bord, befinder sig to Mand, 

Tømrersvend Carl Christoffersen og stud. jur. Bernt Olaus
sen. Vi gentager Efterlysningen i Slutningen af Udsendel

sen. Her er de øvrige Nyheder .•.. 
I dette Tilfælde blev der sat en større Eftersøgning i 

Gang. »Folk og Værn« tager Dem paa disse Bider med ud 
paa den. 

Det begyndte med ... 
HALLO, er det Politiet? Det er Fru Christoffersen, 
Frederiksborggade 158. Jeg er blevet noget urolig for 
min søn Carl. Han har sammen med en Kammerat været 
paa Feriesejlads til Vordingborg. Carl skulde begynde 
pa.a sit Arbejde i Dag. Jeg er bange for, at der maa være 
hændt noget med Baaden. 

- Vi skal undersøge Sagen, Fru Christoffersen, lyder 
Politiets Svar. Politistationen udsender omgaaende Sig
nalementet af Baaden. Hovedparten af de Eftersøgninger, 
der finder Sted i danske Farvande, foretages med Ma
rinefartøjer, og Marinen er derfor blandt de fØrste, der 
underrettes. 

Fra Marinens Efterretningsstation gaar Baadens Sig
nalement til Marinedistrikterne. Her foretager man et 
Rundspørge til Havnefogeder og søværnets Udkigssta
tioner for at sikre sig, at Sejlbaaden ikke ligger trygt i 
en eller anden lille Havn paa Sjællands Kyst. 

Det første Spor .. . 
Melding efter Melding indløber til Efterretningsstatio

nen i København. 
Vordingborg Havnekontor melder, at Spidsgatteren 

»Erik« forlod Havnen Kl. 07.00 Mandag Morgen. Man 
har intet hørt fra den siden. 

Horisonten undersøges med Kikkert. 
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eftersøge,· 

Af Journalist Ralph Christensen 

En Times Tid efter, at Fru Christoffersen har hen
vendt sig til Politiet; indløber det fØrste Spor i Sagen. 
En Fiskekutter har Mandag ved 14-Tiden ud for Kalve
have observeret en Spidsgatter, der kunde svare til det 
udsendte Signalement. 

Nu ved man, hvor man skal søge, og kort efter giver 
Marineministeriet Ordre til1 at man fra Østsjællandske 
og Sydsjællandske Marinedistrikter skal lade Kuttere 
gaa ud paa Eftersøgning. 

Paa Patruljefartøjet P. 15 har man gjort klar til hur
tig Udrykning, og knapt er Meddelelsen om, at man 
skal sende Kuttere ud, indløbet, fØr P. 15's Chef, SØlØjt-



nant P. Grumsen giver Ordre til at kaste 
Fortøjningerne, og Fartøjet staar ud af 
Havnen. 

Paa Vejen ud studerer SØlØjtnant Grum
sen sit SØkort. » Vinden er vestlig, saa vi 
maa i .rørste Omgang søge <lel\« siger han 
og peger paa et Omraade i Køge Bugt. 

- Gaar man frem efter et bestemt 
Princip i Eftersøgningsarbejdet, spørger 
jeg. 

- Man søger selvfølgelig først i de 
mindst trafikerede Ornraader, som man 
ikke kan overskue fra vore Forter, eller 
fra Fyrene i Sundet, lyder SØlØjtnantens 
Svar. 

Vi staar paa P. 15's Dæk. Der er ikke 
overdrevent med Plads, men de fem Mand, 
der udgØr Besætningen, har heller ikke 
Brug for megen Plads. FartØj et er en tid
ligere Fiskekutter, velegnet til sit For
maal - Patruljetjeneste i de danske Far
vande. Kutterens Chef har taget sin Kik-
kert for Øjnene. Ude i Horisonten kan 
man med det blotte Øje skimte en Sejler, 
men Kikkertens to runde og skarpe »Øjne« afslører, at 
Lystfartøj et ikke passer til det udsendte Signalement. 

Det begynder at skratte i Radioen, og kort efter mel
der Distriktet sig. 

- Distriktet kalder P. 15. Distriktet kalder P. 15 .. . 
- P. 15 svarer Distriktet. P. 15 svarer Distriktet .. . 

skifter og lytter ... kom ... lyder SØlØjtnantens korte 
Svar i Radiosenderens Telefontragt. 

- Seaotter 804 har fundet Spidsgatteren »Erik« 1 SØ
mil NØ for Stevns Fyr. Sejlbaaden kuldsejlet. Fortsæt 
Eftersøgningen der ... Slutter ... 

Seaotter i Luften paa Eftersøgning. 

»Seaotterne« paa Vingerne 

Seaotter 804 og Seaotter 805 er gaaet paa Vingerne 
kort efter at P. 15 er sejlet ud. En Seaotter er et lille 
Amfibieplan, der egner sig udmærket til Eftersøgning. 
Marinen har en Del af disse Luftfartøjer, og foruden at 
blive brugt til maritime Eftersøgninger, Hjælpetjeneste 
til Orlogsfartøjer med mere, bruges de ofte til Eftersøg
ning af civile Fartøjer, naar Eftersøgningerne ikke skal 
foregaa i Farvande for langt borte fra Luftfartøjernes 
Basis. Er dette Tilfældet, benytter man Catalina-Flyve
baade. Seaotterne - SØodderne - kan holde sig i Luf
ten i fem Timer med en Gennemsnitshastighed paa 180 
km i Timen. I godt Vejr kan man overskue et stort 
Omraade fra Luften, og saafremt det drejer sig om en 
Eftersøgning af et mindre Fartøj, er Seaotteren ogsaa 
brugbar, idet den kan flyve meget lavt. »SØodderen« er 
ikke skØn, det ses tydeligt af Billedet paa denne Side, 
men umaadelig velegnet til sit Formaal er den. De »SØ
oddere«, som Marinen har, har i de sidste Aar tegnet sig 
for Fundet af adskillige forsvundne Fartøjer. For kort 
Tid siden fandt et af Luftfartøjerne en forsvundet Lyst
kutter paa ni Minutter. 

Eftersøgningen giver Resultat 
Over Patruljebaaden summer MarineluftfartØjet. Det 

sætter sig i Forbindelse med Baaden og dirigerer den hen 
til Stedet, hvor den forsvundne Sejlbaad er fundet. SØ
lØjtnant Grumsen tager sin Kikkert igen og lader Blikket 
glide rundt mod Horizonten. Omkring en SØmil borte 
faar han Øje paa et eller andet, der driver rundt. Kursen 
sættes efter Genstanden. Luftfartøjet har ogsaa faaet Øje 
paa det, men P. 15 er nu meget nær ved, og fra Dækket 
kan man se, at det er en Mand, der driver rundt i en 
Redningskrans. Han bliver ved Hjælp af en Baadshage 
halet om Bord i P. 15 og faar sig en Sodavand - for 
Romtoddyer er der desværre· ikke i Fartøjet. En Melding 
gaar til Marinedistriktet om, at Tømrersvend Carl Chri
stoffersen er om Bord. Alt vel. Samtidig kommer fra 
Efterretningsstationen en Melding om, at det andet Far
tøj har reddet stud. jur. Bernt Claussen. 

Det store Eftersøgningsapparat kan indstilles, og de 
deltagende Fartøjer faar den korte og koncise Melding: 
Indstil Eftersøgning. 

Mens Eftersøgningsarbejdet har staaet paa, har der væ
ret travlt paa Marinens Pressebureau. Telefonledningerne 
har glØdet, samtidig med at alle Meldinger i en stadig 
Strøm er indgaaet til Bureauet gennem Lokaltelefonerne. 
Faa Minutter efter den sidste Melding kan man meddele 
Aviserne det gode Resultat - og saa kender De Histo
rien fra Avisen - Nu kender De den ogsaa bag Kulis-
serne. Ralph Christensen. 

Den skibbrudne reddes om Bord, 
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Den nyfødte 
Hermes gør i sin 
uskyldige Søvn 
gode Miner til 
slet Spil. 

Oldtiden. Kun i ekstraordinære Tilfælde er en Diplomat 
underkastet Opholdslandets Retsregler, og han maa ikke 
forhindres i UdfØrelsen af sin Mission. Hans Diplomat
pas sikrer ham uhindret Rejse over Grænsen, hans Ba
gage og »Kurerpost« maa ikke undersøges. Intet Under, 
at HtormagtPrnPs GP-sandtskabspersonaler i urolige Tider 
svulmer kolossalt op. Intet Privilegium lader sig bedre 
udnytte i Spionagens Tjeneste end den diplomatiske Im
munitet, jævnfør den sidste Tids amerikanske Kritik af 
Sovjetambassadens uforholdsmæssigt store Personale i 
Amerika. 

Gesandtens Bolig er ukrænkelig. Da Svenskeren Raoul 
Wallenberg (udstyret med diplomatiske Fuldmagter) i 
1944 begyndte sit Redningsarbejde blandt Ungarns Jøder 
lejede han den ene Huskarre efter den anden i Budapest. 
Han lod dem overmale med de svenske Farver og Paa
skrifter om, at Huset var det svenske Gesandtskabs Ejen
dom. Tusinder af forfulgte JØder stuvedes her sammen. 
Forholdene var forfærdelige - men de var i Sikkerhed 
for Pilekorsmændenes Terror. Gesandtskabets Ukrænke
lighed frelste dem fra den visse Død. 

Wallenberg selv forsvandt sporløst efter Russernes 
Indtog i Budapest i 1945, og det er tvivlsomt, om Gaaden 

Redaktionssekretær Gert Hammerby skriver om det højere Diplomati, 
hvis Skytsgud er Hermes - Gudernes Sendebud. 

Tegninger: Svend Hansen. 

CORPS DIPLOMATIQUE! - Der er Stemning over 
Ordet, en Air af Internationalisme, af fjerne Krinkel
kroge. Tænk blot paa de funklende Dollargrin, hvorpaa 
Skiltet med Bogstaverne »CD« forkynder, at al denne 
Herlighed staar i det diplomatiske Korps Tjeneste! 

Vist er Diplomaterne et privilegeret Folkefærd, men et 
tungt Ansvar hviler ogsaa paa deres Skuldre - i Dag 
paa Tærsklen til Atomalderen tungere end nogensinde. 
Paa deres Indberetninger og Rapporter bygger Stormag
terne deres Udenrigspolitik, og slaar den fejl har vi 
Katastrofen. 

Diplomaternes Særstilling kan føres lige saa langt til
bage, som der har eksisteret ordnede Statsforhold, ja, 
helt tilbage til Mytologien. Hermes - KØbmændenes 
og Tyvenes Gud - var ogsaa Diplomaternes Beskytter. 
Straks efter Fødslen stjal han en Hjord Okser fra sin 
Broder Apollon, men vendte lynhurtigt tilbage til Vug
gen og lod som han sov. At gøre gode Miner til slet Spil 
har siden været regnet for en god diplomatisk Egenskab, 
og Overgreb mod Diplomater for en meget alvorlig For
seelse. Man anvender ikke Vold mod Gudernes Sende
bud. 

I 1888 gjorde indfØdte Arbejdere i Landsbyen Tel!-el
Amarna i Ægypten et Fund, der kaster Lys over Diplo
matiens tidligste Historie. Under Gravninger fremdrog 
man en politisk Brevveksling mellem Konger i Vest
asien og Ægyptens Herskere, Amenhotep d. 3. og hans 
søn. Meddelelserne, der var prentet paa over 300 Ler
tavler med babyloniske Skrifttegn, er den ældste diplo
matiske Korrespondance, man har Kendskab til. 

I det gamle Romerrige udformedes et nØj agtigt diplo
matisk Ceremoniel, og et særligt Præsteskab, Fetialerne, 
havde til Opgave at overvaage, at Forskrifterne blev 
overholdt. Ved Krig skulde saaledes Grænsepælene op
rykkes og kastes ind paa Nabostatens Jord, fØr der 
maatte gives Signal til Angreb. Diplomaternes UrØrlig
hed overholdtes strengt. Romerske Forhandlere vendte 
fØr de puniske Kriges Udbrud tilbage fra Kartago uden 
at der var krummet et Haar paa deres Hoveder. 

Diplomaternes Immunitet er siden gennem Aarhun
drederne blevet fastlagt indenfor ganske bestemte Ram
mer, men Hovedprincippet er i Dag det samme som i 

10 

nogensinde bliver !Øst. I andre Tilfælde har Vold mod 
Diplomater medført de alvorligste Konsekvenser. Da Ki
nesere under Boxeroprøret i Aaret 1900 myrdede den 
tyske Gesandt i Peking, fremkaldte det grufulde Repres
salier fra de hvide Magters og Japans Side, og Opstanden 
blev brutalt slaaet ned. 

De blodige Episoder hØrer dog til Undtagelserne. I 
Reglen behandles Stormagternes Repræsentanter med 
ganske anderledes »diplomatiske« Midler. Ikke for intet 
har fransk Diplomati været toneangivende under Ud
formningen af de internationale Omgangsformer. Ita
lierne menes ganske vist at have været de fØrste, der 
oprettede faste diplomatiske Repræsentationer udenfor 
Landets Grænser, men Franskmændene ophØjede i det 
17. Aarhundrede Diplomatien til virkelig Statsmands
kunst. Den snu Kardinal Richetieu var den store Organi
sator, men han havde i Kardinalen og Feltherren Jules 
Mazarin en ikke mindre talentfuld Efterfølger. Mazarin 
var egentlig Italiener, men kom som Vatikanets Udsen
ding til Paris og gik i fransk Tjeneste. I sit overlegne 
Diplomati besnærede han endog den aldersstegne Lud
vig d. 13.s unge Dronning, Anna af Østrig, der blev hans 

Lær Sprog pr, Brev i Select School's Brevskole, 
De vinder Tid, Penge og Tillid til Deres Evner! 

SELEOT SOHOOL'S BREVSKOLE 
Danmn.rl{s mest moderne Brevskole for Sprog og Handelsfag, 

Alle Korrespondance-Kursus er 
tilrettelagt og ledes af erfarne 
Faglærere. De kan selv vælge 
mellem Dansl,, Engelsk, Frnnsk, 
Spansk, Tysl,, Bogholderi, Han..
dclskorrespondance, Sten,ografi 
og kan i Fred og Ro arbejde 
med Stoffet i Hjemmet. 

Forlang Prospekt. 

Nørrevold 6 - Palæ 3601 * 
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Elskerinde og efter Kongens DØd gjorde ham til Frank
rigs egentlige Leder. 

Mazarins Karriere kan dog ikke tages som almengyl
digt Udtryk for de Muligheder, der aabner sig for en 
diplomatisk Ærgerrighed. Datidens Diplomater var i 
fo.ngt hØjoro Grad Politikere end Embcdamænd. Ofte 
førte de deres ganske private Udenrigspolitik med rigelig 
Hensyntagen til den personlige Fordel. Det var fØrst ved 
Wienerkongressen i 1815, at Diplomaternes BefØjelse og 
Rang blev nærmere fastslaaet. Ikke mindst det sidste 
var vigtigt. Det var ved tidligere Lejligheder sket, at 
Diplomaterne var røget i Totterne paa hinanden, fordi 
de ikke kunde blive enige om, hvem af dem, der var 
fornemst! 

Der opstilledes fire Rangklasser: Ambassadør, Envoye, 
Ministerresident og Charge d'affaires. De tre første 
skulde akkrediteres direkte hos det fremmede Statsover
hoved, den sidste blot hos Udenrigsministeren. Minister
resident-Titlen er i Dag sjælden, men ellers gælder 
Inddelingen stadig. Dog bruger mindre Lande i Reglen 
Minister-Titlen fremfor Ambassadør-Benævnelsen. For
skellen er mest af formel Art. Hvis to Lande Ønsker at 
understrege et særligt intimt Venskabsforhold eller give 
den gensidige HØjagtelse en ekstra Understregning kan 
ogsaa et lille Land udnævne sin Minister til Ambassadør, 
saaledes som det for nylig for Danmarks Vedkommende 
er sket med Henrik Kaufmann i Washington og Grev 
Reventlow i London o. fl. Ambassadøren betragtes som 
sit Statsoverhoveds personlige Udsending til det frem
mede Lands Statschef og kan derfor med større Ret paa
beraabe sig Adgang til Audiens! 

Moderne Diplomater er Fagmænd. Af. Uddannelse er 
de oftest Jurister, men ogsaa Økonomerne har i de sid
ste Aar vundet godt Fodfæste indenfor Diplomatiet. Un
der Krigen foretog Embedsmænd i det engelske Foreign 
Office en kritisk Selvransagning, der nu har resulteret i 
en Demokratisering af Adgangsbetingelserne til den en
gelske Udenrigstjeneste. 

Undersøgelser fastslog bl. a., at Foreign Office for
trinsvis rekrutterede sine Aspiranter blandt fornemme 
og rige Familier, men at Eton-Uddannelsen alene ikke 
burde give Fortrin til Udenrigstjenesten. Den begavede 
Mr. Smith skulde ogsaa have sin Chance og Dygtighed 
gaa forud for Navn og Formue. 

Paa et gammelt Slot i Chobham, Surrey, i Sydengland 
sigter og syner Foreign Office nu Ansøgerne, som i 4 
Dage maa gennemgaa en Skærsild af forskelligartede 
Prøver, der skal fastslaa deres Egnethed for Arbejdet. 
De vordende Diplomater stilles overfor de mærkeligste 
Opgaver. En Vandtank skal f. Eks. repareres - og en 
KontrolØr med Stopur i Haanden fØlger Eksperimentet, 
Ved Maaltiderne overvaager samme Argusøje Aspiran-

~ 

<I..,_ 

=tJ ;~~ 
Yt Af§,~ 

,/41\,,\/'s ~ ,~'J?Jh:J1{'--'-\. y-1~ V 

':8 
Naar Romerne rykkede Grænsepælene op og kastede dem ind paa 

Nabolandets Jord, var Krigen erklæret. 

De vordende 
Diplomater stilles 
overfor de 
mærkeligste 
Opgaver ... 

ternes Færdigheder med Kniv og Gaffel. Der stilles 
besynderlige SpØrgsmaal: - De har det udmærket, hvor
dan gaar det med mig? Eller: - Synes De egentlig 
ikke, at disse Psykologer er fjollede? Formaalet er na
turligvis ikke at konstatere Aspiranternes Færdigheder 
som Mekanikere og Spasmagere, men at maale deres 
Reaktioner overfor helt uventede Situationer og danne 
sig et Indtryk af deres Kombinationsevne samt fastslaa 
Mængden af tilstedeværende »lntelligens-Raastof«. 

Deres Viden kortlægges gennem en Trommeild af 
SpØrgsmaal: - Hvorledes forklarer De Handelstraktaten 
mellem Rusland og Argentina? Hvad er Imperialisme? 
Hvad mener De om Situationen i Belutschistan? 

Andre Opgaver kræver udpræget diplomatiske An
læg: - Vi antager, at De sammen med en Befuldmæg
tiget fra Foreign Office er blevet sendt til en Ø, der lige 
er befriet for fjendtlig Besættelse. Undervejs bliver den 
Befuldmægtigede syg, og Ansvaret gaar over til Dem. 
De ankommer til Øen - hvad er nu Deres fØrste Hand
ling? Og videre: - Vi antager, at den nuværende Magt
haver paa Øen er en ældre Mand, som man ikke ubetin
get tør stole paa. Han er for svag til at bære hele An
svaret, men har meget stor Tilslutning i Befolkningen. 
Foreign Office anser det for raadeligst at formaa ham 
til at trække sig tilbage. Hvorledes vil De formulere 
denne Meddelelse? 

»Regeringskrisen«s korrekte LØsning faar staa hen. Det 
skal blot noteres, at kun omkring Halvdelen af Aspiran
terne slap igennem det udenrigsministerielle NaaleØje. 

Gert Hammerby. 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

Jl 
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SEED det nye Felttogs Begyndelse den 3. April 1849 blev Af MuseumsinspektØr, cand. mag. Egon Eriksen 
en Eskadre ved Sønderjyllands Østkyst underlagt Hæren 

for i Fællesskab at angribe Fjenden. Et Flaadeangreb 

blev den 5. April rettet mod EgernfØrde af Linieskibet 

»Christian VIII«, hvis Gallionsfigur ses tilhØjre herfor, og 

Fregatten »Gefion«, to af Flaadens nyeste Skibe. Men paa 
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Efter Englændernes Bortførsel af vor stolte 

Flaade i 1807 skabtes i de fattige Aar under 

Frederik VI og videre under Christian VIII 

en ny Sejlskibsflaade af sin Tids skønneste 

og mest velsejlende Orlogsskibe. Ved Krigs

udbruddet 1848 omfattede den 6 Linieskibe, 

8 Fregatter, 4 Korvetter, 1 Barkskib, 4 Brig

ger, 3 Skonnerter, 6 Hjuldampskibe og 87 

Kanonbaade med tilsammen ca. 1500 Kano

ner. Fuldt udrustet krævedes en Besætning 

paa over 14.000 Mand. Flaadens Indsats i 

Krigen blev Forudsætningen for Hærens 

glorværdige Kampe. De følgende Linier vil 

berette herom illustre1·et ved Billeder fra 

TØjhusmuseets Særudstilling. 



Grund af stærk Paalandsvind kunde Skibene ikke man

øvrere frit i Bugtens snævre, grundede Farvand og led 

saa haardt under Ilden, bl. a. gloende Kugler, fra Kyst

batterierne paa begge Fjordens Sider, at de maatte stryge 

Flaget, hvorpaa »Christian VIII« sprang i Luften med ca. 

100 Mand af Besætningen. Billedet ved Artiklens Indled

ning viser Situationen. Denne Ulykke fØltes som et haardt 

Slag for det danske Folk, men selve Tabet af de to Skibe 

lod sig dog hurtigt genoprette. 

* 
i)EN 25. Marts 1848 naaede Efterretningen om Oprøret 

og Rendsborgs Overrumpling til København, og allerede 

næste Dag afsejlede de tre fØrste Skibe af Flaaden til ske Skibe og Kanonbaade til Farvandene ved SØnder

SØnderjylland. Det var Korvetten »Najaden«, Briggen jyllands Østkyst. Paa Billedet herover ses et Udsnit af 

»St. Thomas« og Hjuldampskibet »Gejser«. De danske 

Orlogsmænds Ankomst den 27. Marts til SØndcrborg 

vakte stor Glæde og Tillid hos de trofaste Alsinger, hvis 

Skibene med »Gejser« i Forgrunden. 

* 
'.DEN 7. April laa Eskadren Øst for Halvøen Holdnæs 

Ø Flaaden ved sin hurtige Indsats straks sikrede for Hæ- ved Udløbet af Flensborg Fjord, da et Par fjendtlige Felt

ren som en Flankestilling. Næste Dag sejlede »qejser« kanoner aabnede Ilden mod den (Billedet herunder). 

ind paa Flensborg Fjord, langs hvis Bredder Folk jublede Vort Dampskib »Hekla«s Kanoner bragte hurtigt Fjenden 

over Synet af Splitflaget. Men ved Indsejlingen til Flens- til Tavshed. Men i denne lille Fægtning fandt Kvarter

borg blev Skibet modtaget af de fØrste Geværskud, som mester Niels BØrgesen paa »Hekla« som den første danske 

Oprørerne lØsnede mod Danmark. Senere kom flere dan- sømand DØden. 
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(ØØNDAG den 9. April blev to Matroser fra »Najaden« Tjene!ite paa »Najaden«, og Flensborgeren Carl SchrØder, 

sat i Land for at skaffe Underretning om den fjendtlige der begge frivilligt havde meldt sig til dette farlige 

Styrke omkring Lyksborg og for at uddele Kongens Pro- Hverv. Dagen fØr havde de iØvrigt med Held gennemført 

klarnation til SØnderjyderne. Det var Alsingeren Jens en lignende Ekspedition. Men denne Gang gik det galt. 

Peter Jensen, der egentlig var Dragon, men nu gjorde De blev fanget (Billedet herunder) 1 og paa en Bondevogn 
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•Averter i 

FOLK OG VÆRN 

I Humør De bl/•,. 
f"ra De s1-aar op, 

Naar Piben De g/'r 
el "(ARL THOHASEN"Stop. 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

KABELVÆAK 

TAAADVÆAK 

VALSEVÆRK 

ført ad Flensborg til for at dØmmes som Spioner. Under

vejs saa de deres Snit til at overmande deres Vogtere og 

reddede sig ind i Landet, hvor de danske Tropper netop 

rykkede frem efter Sejren ved Bov. Senere modtog de 

begge Udmærkelse for deres tapre Indsats og Jensen des

uden et Ur og en Sølvpokal fra taknemmelige Landsmænd. 

Paa Billedet (Øverst) ser man Jensens Ur, Pokal, Krigs

medaille og den Sabel, han tog fra sine Vogtere. 
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'.l)E danske Eskadrer indførte nu en streng Blokade i 

Nord- og Østersøen, saa den tyske SØhandel, Kystfart og 

Havfiskeri helt standsedes. For at bryde Blokaden skabte 

Tyskerne en Flaade af bevæbnede Dampskibe, og den 4. 

og Sund. Resten af Sommeren laa Flaaden paa Blokade--

tjeneste langs de tyske Kyster. 

* 
Juni brØd saadanne 3 Skibe ud fra Wesern og angreb ved 'iBLoKADEN blev sat ind baade mod den tyske NordsØ-

Helgoland Korvetten »Valkyrien«, der laa ret langt fra kyst ved Elbens, Wesers og JahdE!s Munding og mod den 

de andre danske Skibe. Tyskerne vovede kun at beskyde 800 km lange ØstersØkyst fra Kiel til Pillau ved Konigs

Korvetten paa lang Afstand og efter to Timers frugtesløs berg. Det mest frygtede og forhadte danske Blokadeskib 

Skydning kom vor Damper »Gejser« til, og de tre tyske her var »Hekla', der med sine sortmalede Hjulskovle blev 

Dampere tog Flugten forfulgt af» Valkyrien« og »Gejser«. kaldt »Der schwarze Råuber«. Paa et af sine Togter dam-

Billedet herover viser »Gejser«s Opdukken paa Slag- pede »Hekla« langs hele Kysten for at lokke de tyske 

pladsen. 

* 
mAADE under Kampen ved Bov og næste Aar ved Fre

dericia samt ved flere andre Lejligheder skØd Flaadens 

Skibe paa de langs Stranden flygtende Oprørere og tvang 

dem ind i Landet. Flaadens Overførsel af Tropperne fra 

Øerne til Jylland i 1848 og 1849 og af Ryes og de Meza's 

Batailloner til Fredericia i 1849 var Datidens Amfibie

operationer, der viste, at indtil 1/4 af Hæren kunde trans

porteres over SØen paa een Gang. 

Da Hæren efter Paaskeslaget ved Slesvig den 23. April 

1848 maatte vige for Wrangels Overmagt, trak den sig 

over til Als og Fyn bag det af Flaaden beherskede Bælt 

Krigsskibe ud, men uden Held. Ved Swinemiinde tog 

»Hekla« 5 tyske Skibe, uden at tyske Krigsskibe inden 

for de tyske Kystbatterier blot prøvede at forhindre det. 

Flaadens absolutte SØherredØmme i Treaarskrigen til

lod fØrst og fremmest Blottelse af Øerne og Hovedstaden 

for Tropper, saa Hæren kunde koncentreres i Sønderjyl

land, dernæst Frihed til- over søen at omgruppere vore 

Tropper efter Ønske, endvidere Gang paa Gang at an

gribe Fjenden i Flanken og modsat beskytte vore egne 

paa Kysterne støttede Flanker, samt endelig Økonomisk at 

ramme Modparten ved Blokering af hans Havne og Op

bringelse af hans Skibe, hvilket sidste især gjorde de ty

ske Stater tilbØjelige til at slutte Vaabenstilstand og Fred. 
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SKRÆDDERS 

Washington, i August 

DEN amerikanske Hær har Verdens mest velklædte 
Soldater. Det mener i hvert Fald Soldaterne selv, og i 
Hærledelsen udtaler man, at de velsiddende Uniformer 
er god Politik. En Soldat, hvis Paaklædning sidder godt, 
har hØjere Moral end en Soldat, der efter Iklædningen 
ligner et Fugleskræmsel. En velklædt Soldat er en bedre 
Soldat. 

Velsiddende Uniformer er tilmed billigere, idet de hol
der længere. 

Ansvaret for den amerikanske Hærs Paaklædning hvi
ler paa Intendanturen, hvis Maal er at give hver Soldat 
en Uniform, der ser ud, som om den var skræddersyet. 
Det er næsten lykkedes, og det gik i Hovedtrækkene til 
paa følgende Maade: 

110.000 mandlige og kvindelige Soldater 
blev maalt paa Kryds og tværs 

Efter Afslutningen af den anden Verdenskrig begyndte 
Intendanturen en saakaldt »antropometrisk Undersøgel
se«. Over 100.000 Mænd og 10.000 Kvinder, som gjorde 
Tjeneste i Hæren under Krigen, blev maalt paa Kryds 
og tværs. Maalingerne fandt Sted, samtidig med at de 
hjemsendte afleverede Uniformerne, og der blev taget 
ialt 64 forskellige Maal af hver enkelt Soldat. Hensigten 
var at faa et Overblik over, hvorledes Hærens Personale 
var individuelt dimensioneret. 
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Specialartikel fra A: 

til "Folk og 

AF MILT DE. 

De Folk, der foretog denne omfattende Undersøgelse, 
gennemgik forinden en omhyggelig Skoling, saa Hæren 
kunde være sikker paa at faa et pinlig nøjagtigt Re
sultat. Alle de mange Tusinde Maal er nu blevet bear
bejdet af Eksperter, som paa Baggrund heraf har skaffet 
sig grundig Viden om den amerikanske Gennemsnits
soldats Legemsbygning. Paa Basis heraf er der foretaget 
en Gruppeinddeling af Tropperne, saaledes at man er 
sikker paa, at hver Soldat faar den Uniform, der passer 
til hans Gruppe. 

De amerikanske Uniformer er syet af førsteklasses 
Materialer. De er tilskaaret og sammensyet af de bedste 
Skræddere, Hæren har kunnet finde. Ingen Udgifter er 
blevet sparet, og der foretages ustandselige Undersøgel
ser for at finde frem til Forbedringer. Der anvendes 
Tusinder af Dollars paa Omsyninger og Gennemprøv
ning af Uniformer for at finde den Type, der holder 
længst. Mange af disse Undersøgelser er hemmelige, 

Hver Mand ekviperes for 3000 Kr. 
Man har regnet ud, at det koster Hæren 600 Dollars 

eller næsten 3000 Kr. at iklæde en amerikansk Soldat. 
Derefter koster det ca. 215 Dollars (ca. 1000 Kr.) om 
Aaret at holde Soldaten klædt. 

Til Brug for Hærens Beklædning bruger man ca. 
9.000.000 Meter Klæde om Aaret. Det er almindeligvis 
svært uldent Stof, der vejer ca. 500 Gram pr. Kvadrat
meter. 

De vanskeligste Problemer er ifølge Hærens egne Op
lysninger at finde egnede Tilskærere og at skaffe Vished 
for, at alt det indkØhte Stof er af samme Farve. Med 
Krigens Erfaringer at arbejde videre paa, mener man 
imidlertid nu at være naaet saa vidt, at Uniformssynin-_ 
gen i Amerika er blevet noget af en Videnskab. 

Hæren har store Lagre af nØj agtigt ens MØnstre, der 
svarer til hvert enkelt Stykke i Hærens Uniformer. Møn
strene er haandskaarne af Hærens egne Eksperter, men 
Syningen af Uniformerne er næsten udelukkende over
ladt til civile Skræddere, der arbejder paa Licitations
basis, saaledes at den, der kan udføre det bedste Ar
bejde til den laveste Pris, faar Kontrakten. Hæren le
verer Stof og Mønstre, og militære Kontrollører fØlger 
Arbejdet hele Tiden. Opfyldes Kravene ikke, kan disse 
Kontrollører paa Stedet inddrage Kontrakterne. 

Uniformsklædets Farve er et Problem for sig. De fleste 
amerikanske Uniformer er fremstillet af gulligt-oliven
grønt Stof. Hærens Kontrollører har Haand i Hanke med 
Farvningen af hver eneste Meter Uniformsklæde. Grun
den hertil er, at man vil sikre sig en ensartet Falmning 
af Stoffet. Alt Stof falmer i Brug, og det er af stor Be
tydning, at nogle Uniformer ikke ændrer Farvetone hur
tigere end andre. Uniformens Farve fandt Hærens Eks
perter frem til under Krigen, idet Erfaringerne viste, at 
denne særlige olivengrønne Tone faldt bedst sammen 
med Omgivelserne i Felten. 



YAN KEES 
d Press 

LL 

Førende Herreskræddere fylder Soldatens 
Klædeskab 

For yderligere at sikre de amerikanske Soldater Uni
former med Pasform har Hæren allieret sig med de fØ
rende Herreskræddere i Landet. Disse Skræddere, som 
repræsenterer Amerikas største Herremodehuse, aflæg
ger regelmæssigt-Rf(pport til Krigsministeriet om nye 
Snit og Forbedringer paa Tilskæringens Omraade. 

Selv--ikke den grundigste Planlæggelse kan imidlertid 
sikre alle Soldater en Uniform, der sidder som støbt. 
Det ved Hæren, og skulde det ske, at en Soldat ikke 

blandt de mange Grupper kan finde en Uniform, der 
passer ham, lader Hæren den skræddersy til ham. Mange 
Soldater lader deres egen Skrædder foretage mindre 
Ændringer af Uniformerne for Hærens Regning. 

Den amerikanske Hær udstyrer sine Soldater med 
førsteklasses rigelig Beklædning. En Soldat faar ved 
Iklædningen udleveret seks Sæt Undertøj, seks Par Sok
ker, ti Skjorter, to Vaabenfrakker, seks Par Benklæder, 
en Regnfrakke, Handsker, Lommetørklæder, HalstØrklæ-· 
der, flere Skifte-Huer samt Bomuldsuniformer til Som
merbrug. Saa snart en Del af de udleverede Beklæd
ningsgenstande bliver slidt op, udskiftes den. 

Baggrunden for den amerikanske Hærs store Inter
esse for Mandskabets Uniformer blev givet af General 
Eisenhower for nylig. Han sagde: »En snusket og daar
ligt klædt Soldat, en Mand uden Selvdisciplin, kan man 
ikke være stolt over.« En Mand, der er i Trøjen, maa 
være velklædt - det er en væsentlig Del af Mandstug
ten i Hæren, tilfØjede Eisenhower. 



(1) Statsminister Hans Hedtoft har om Bord 
paa Fregatten uNiels Ebbesen« været paa 
Grønland. Her ses Statsministeren paa Fre
gatten, ledsaget af Viceadmiral Vedel (th.) og 
Fregattens Chef, Kommandør von Lowzow. 

* 
(2-3) Hvem kunde ane, at saadanne Piger var 
direkte knyttet til de danske Værn? Bille
derne er hentet fra. Kvindelige Marineres 
Parol paa. Holmen, hvor Kontreadmiral Lund
steen talte. Som det ses, har de kvindelige 
l\larinere deres eget Musikkorps, og hvem 
danser ikke gerne efter de Piber? 

* 
(4) Da Inspektionsfartøjet uVitus Bering«, der 
tidligere sejlede under amerikansk Flag og 
hed »Restorer«, for kort Tid siden afsejlede 
til Grønland, brod man et aarhundredga.mmelt 
Reglement om, at »Kvinder og Svin ikke man. 
findes paa Hans Majestæts Skibe«. Brndet 
gjaldt dog kun sidstnævnte Kategori, og her 
ses de søde Polte, der skal opfedes hos Grøn
landslce l\Iarinekommando og serveres paa et 
Fad Juleaften til Glæde for de danske Or
logsgaster i Godthaab. 

* 
(5) Paa Luftmarinestationen paa Anno har 
man holdt en gruopvækkende Set. Hans Fest, 
som Billedet taler sit tydelige Sprog om, 
Kedeligt har det næppe været. 



Siden sidst ••• 
GLIMT FRA HÆR OG FLAADE 

(6) For første Gang efter Tronbestigelsmi 
har Kong Frederik inspiceret Hærens Offi
cersslrnlc paa. Frederilcsberg Slot. Iler gaar 
Kongen Fronten af, ledsaget af Simlens Chef, 
Oberst Hvalkof. Efter en Rundgang i Skolens 
Lokaler, talte Kongen til Eleverne. 

(8) 11. Bataillon har i Roskilde holdt en For
ældredag, hvor ban.de Forældre og andre 
Paarørende fik et grundigt Indblik i Solda
terli,·et. IIer tir det alle Brødrene og Søstrene, 
der bliver enige om, at en Ca:rrier er for
træffelig til at køre i Skoven med. 

(7) I denne Sommer var det en ualmindelig 
kærkommen Afveksling i Dagens Fægtning og 
Felttjeneste, naar der blev Lejlighed til en 
»fri contra« med Bølgerne. Her er det Garde
lrnsarerne, der iført en ideel Udrustning er 
kht.r til Storm paa Havet. I Forgru.nden fjre,
ler »Vandsltrækkene« sig, 

(9) Under de store Itlanovrer, som Norges og 
Danmarks Brigader i Tyskland i Fællesskab 
har afholdt i Nærheden af Harzen, knipsede 
Fotografen denne »Generalforsamling«. Yderst 
til venstre ses Chefen for deri-,'danske Gene
rallrnmmando, GeneraUojtnan't ~bbe Gortz, i 
Samtale med Chefen for den- britiske Rhin
hær (BAOR), Generalløjtnant Keigtley. Der
efter ses Chefen for Den danske Brigade i 
Tyskland, Generalmajor Rich. Allerup, i Sam
tale med Chefen for den norske Tysklands
kommando, Generalmajor \V. }Iansteen, der i 
øvrigt nu er kommanderet som Chef for helo 
den norske Hær. Chefen for Hannover 
district, under hvilket baade de norske og 
danske Tysklandsstyrker sorterer, General
major Roberts, er desværre traadt ud af Bil
ledet med sin Tekop. 
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Læs Henry Røsoch's Artikel, som vi har laant fra 
det norske Dagblad »Aftenposten«: 

* 1850: 1 Milliard Mennesker paa Jorden. 
1945: 2,2 Milliarder. 
2005: 4,4 Milliarder. 

* Kan Levnedsmiddelproduktionen Øges i Takt 
med Befolkningstilvæksten? 

* Maa Udvandringen til tyndt befolkede Egne for
stærkes med Stormskridt? 

* Kan FAO med Autoritet dirigere Levnedsmid
lerne fra Produktionsstederne til Forbrugerne? 

* Eller kan kun Atombomben løse Problemet ved 
en radikal Udtynding i Menneskenes Rækker? 

DEN berømte britiske ernæringseksperten Sir John Orr 
gjorde allerede i den såkalte mellemkrigstiden oppmerk
som på den elendige ernæringssituasjon i store deler av 
verden. »Mange europeiske folks tilstand gir oss på en 
gang en demonstrasj on av vår beklagelige mangel på 
evne til å organisere verden og en trist anledning til å 
studere menneskelige vesener henvist til livsvilkår som 
ville forferde en anti-viviseksjonist, hvis dyr ble utsatt 
for dem«, skrev han bl. a. Og under krigen kunne den 
sannspådde vismann si at »Ødeleggelsen som mennesker 

. anretter, er rask og overveldende; men de kunnskaper 
som kan erverves under den langsomme gj enreisnings
prosess, bØr bli av uvurderlig betydning for de mindre 
dramatiske, men like viktige problemer som de utilstrek
kelige ernæringsmuligheter reiser ... « 
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Jne1tem 

HUNGER OG 

ATOMBOMBE 
Mindre dramatiske, ja. Kanskje det er krigen, kanskje 

det er en karakteristikk ved selve massereaksjonen, -
men i etterkrigstiden har vi stadig nistirret på de drama
tisk effektfulle fenomener og glemt å passe på dem som 
har været »less dramatic but equally important«. Smal
skuldret og med bØyde nakker har vi sneket .oss omkring 
under atombombe-truselen som hang over oss. Og så har 
vi glemt den like alvorlige trusel som lurer seg inn på 
alle verdens millioner av mennesker: Hunger-truselen. 

Snart begynner forresten også den truselen å nærme 
seg det dramatiske stadium, etter hvert som de to mek
Lige !'>trømninger nærmer seg hverandre til lmtnr.trofal 
kollisjon: Den stadig akselererende folketilveksten på 
jorden og den !enge avtagende næringsmiddelproduksjon, 
den siste understøttet av krigsdestruksjonen av forde
lingssystemet. 

Allerede nu er vi forresten kommet så langt at næ
ringsmiddelproduksjonen viser oppgående kurve igjen. 
Men den klarer ikke på noen måte å holde tritt med 
folke-tilveksten. Og særlig er det fettstoffene som blir 
hengende faretruende etter. 

Nu er det virkelig kyndige mennesker som spØr for 
fullt alvor: Er atomkrigen den eneste løsning på menne
skehetens livsproblem? Andre former det enda mer dra
matisk: Menneskeheten er klemt mellem to dØdsfarer: 
Atombomben og verdens-hungeren. Hyggelige utsikter! 

Noen tall vil vise hvor folkeØkningens problem ligger 
og hvilke dimensjoner det truer med å ta. Det er også 
delvis hentet fra Sir John Orr, fra et radioforedrag han 
nylig holdt om emnet. 

Befolknings-statistikerne har funnet ut at det på Kristi 
tid levde ca. 250 millioner mennesker på hele jorden. 
Det gikk 1600 år fØr dette antallet var fordoblet til 500 
millioner, men den neste fordobling til 1 milliard tak 
bare 250 år, til 1850. Og skjØnt det ennu ikke var gått 
100 år, og to verdenskriger har utslettet 50 milloner 
menneskeliv, mener FN-statistikerne at verdens folke
mengde i 1945 var Økt til 2200 millioner mennesker, mer 
enn fordoblet på mindre enn 100 år! 

Og farten blir stadig mer hektisk. Sir John Orr mener 
at de kommende 25 år vil Øke verdens folketall med enda 
500 millioner. Og, sier han, hvis den menneskemengde 
vi da får regne med - 2700 millioner -, skal få den næ
ring de trenger, må jordens næringsmiddelproduksjon 
fordobles i lØpet av disse 25 år. 

Kan en slik oppgave løses? Han peker på at Europa i 
de siste 100 år har stått overfor tilsvarende problemer 
og har klart å løse dem så noenlunde, - hadde ikke siste 
verdenskrig kommeti ville oppgaven sannsynligvis ha 
vært lØst. Men Europa hadde fordeler som den øvrige 
verden ikke ka regne med i fremtiden. Selv om en stor 
del av Økningen kom av forbedrede produksjonsmetoder 
i de europeiske land, især i åkerbruket, så kom største
delen fra andre kanter av verden. Nytt land kunne ut
bygges både i Nord- og SØr-Amerika og i Australia. Men 
i dag eksisterer ikk:e lenger slike jomfruelige landstrek
ninger. 

Og ikke bare det, sier Sir Johni men jordens fruktbar
het er sterkt redusert i mange av de land som var Euro
pas viktigste matleverandører. Erosjonsødeleggelse av 
dyrkningsjorden er nemlig slett ikke innskrenket bare til 
Nord-Amerika. Nedgangen i jordens fruktbarhet er etter 
hans mening kanskje den alvorligste trusel menneskebe
ten har å møte i dag. 

Bildet blir enda mer komplisert når en ser på den ty
delige faseforskyvning i den stadig voksende menneske-



het. Hittil har befolkningsØkningen stort sett tjent den 
1>hvite« - vesteuropeiske - rases interesser. Industri
alismens revolusjonerende sukses, den stadig stigende 
levestandard inntil verdenskrigene, medisinens landvin
ninger i kampen mot spebarndØdelighet og til Økt gj en
nomsnittlig livslengde, - alt dette har vært faktorer som 
har virket til gunst for den såkalte hvite rase og dens 
interesser. 

Men nu er hildet iferd med å ta en annen farge: Andre 
raser er begynt å få del i kulturfremskrittene og det har 
virket til en voldsom akselerasjon i befolkningsØkningen 
i andre jordstrØk og kulturområder. Og om Sir John Orrs 
tall er faretruende, blir det ikke mindre skremmende å 
lese utsiktene i den form, at vi om 60 år vil ha 4400 mil
lioner mennesker som skal ha mat. Kan denne oppgaven 
overhedet !Øses, - altså uten atombomben? 

Vitenskapen mener ja, og FAO (Food and Agriculture 
Organisation) under FN, 8Lartel og leUet av Gir John, har 
tatt oppgaven opp. FAO, FN.s Økonomiske råd og Ver
densbanken samarbeider nu etter tre linjer: A Øke mat
produksjonen i mindre utviklede land, å samle en ver
densreserve som sikkerhet mot dårlig hØst og å stabili
sere prisene på det internasjonale marked. Franske for
skere som har drevet systematiske undersøkelser av mu
lighetene for Økt jordbruksavkastning, hevder at med 
moderne metoder kan jorden produsere nok til at 6500 
millioner mennesker kan leve like godt som den franske 
befolkning levde fØr krigen. Men hvor lang tid vil det ta 
før disse moderne metoder kan bli gj ennomfØrt i de 
veldige jordbruksarealer som ligger så langt tilbake, at 
gjennomfØringen av selv det mest primitive europeiske 
jordbruk vil bety en revolusjon? Og hvilke omspennende 
organisasjoner blir ikke nødvendige for i det hele tatt å 
kunne få slike driftsforbedringer i gang? I hvor hØy grad 
blir det overhadet mulig å skape slike organisasjoner 
med autoritet etter hvert som nye, sosialt mindre utvik
lede samfunn trenger fram til Økt makt over stadig større 
områder? 

F AO regner med nØdvendigheten av en sterk interna
sjona! autoritet som eneste middel til å få gjennemfØrt 
både produksjonsØkningen og den diffusjon av menne
sker og metoder over hele verden som må til. For det 
anses helt nødvendig å få gjennomfØrt en folkespredning 
fra ile mest overindustrialiserte sentrer og få en ny folke
fordeling over jordens arealer og mellom yrkene, slik at 
bl. a. matproduksjonen får det mannskap den trenger. 

Parallelt med folkeØkningen har nemlig gått en sam
menklompning av menneskene i visse tettbefolkede are
aler. ¼ av hele menneskeheten er trengt sammen på Eu
ropas 8 millioner kv.km, Østens mongoler - den neste ¼ 
- bor på 4,5 mill. kv.km og Indias 400 millioner er 
trengt sammen på 2,5 millioner kv.km. I alt bor % av 
menneskeheten på ¼ av den beboelige del av jordover
flaten. Den amerikanske forsker C. B. Fawcett hevder at 
denne dårlige fordelingen av befolkningen er hovedår
saken til vanskelighetene i dag. Han mener at det ameri
kanske kontinent ennu kan oppta mange flere menne
sker og peker i den forbindelse på de langsiktige inn
vandringsavtaler som Argentina har sluttet med Italia og 
Spania. Han peker også på Australias bestrebelser på å 
fy Ile sine tomrom, blant annet med tilbudet om å overta 
½ av Storbritannias befolkning. Han hevdet at dette er 
hovedveien man bØr gå. 

Men mot ham står andre, som slett ikke er håplØse 
pessimister de heller, og hevder at problemet er meget 
langt fra å kunne lØses etter omgrupperings-linjen. FAO 
og de andre som fØlger Sir John Orr, ser lØsningen bare 
i en intens Økning av matproduksjonen og en sterk or
ganisasjon til å spre både metoderne og produktene. 

Den tredje gruppe igjen, som vi forhåpentlig ikke skal 
bli tvunget til å gi rett, er de virkelige pessimister, de 
som hevder at problemet ikke kan løses så !enge folke
Økningen fortsetter å akselerere - unntagen altså ved 
atombomben. 

Slik stod problemstillinger og forslag til lØsning på det 
store ekspertmØte som i siste måned samledes i Chelten
ham i England, - en kongress av vitenskapsmenn og 
politikere fra mange land, som skal drØfte mUlighetene 
for å redde menneskeheten fra den katastrofe som er 
mindre dramatisk, men like alvorlig som atombomben: 
Hungersnøden. 

Henry Røsoch. 
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»VALKYRIEN« stod ud paa sil sidste Togt den 19. Maj 
1923 som Skoleskib for Kadetter og Dæksofficers-Elever. 
Chefen var afdøde Viceadmiral G. C. Amdrup, der den
gang var Kommandør. Efter at have opholdt sig i inden
landske Farvande til Slutningen af Juni gik Krydserkor
vetten paa Udlandstegt for at vise det danske Flag. Ruten 
gik til Falmouth i England, Santa Cruz paa Tenerifa og 
over Vigo i Spanien tilbage til danske Farvande i Slut
ningen af Juli. 

25 Aar efter •.• 

Der er ingen Tvivl om, at » Valkyrien«s sidste Besæt
nings store Festdag vil blive udover det sædvanlige. 
Kendte og ukendte Navne vil række hinanden Haanden: 
»Kan du huske ... « Blandt de kendte Jubilarer er Hans 
kongelige HØjhed Kommandørkaptajn Prins Knud, Vice
admiral A. H. Vedel, Chefen for Marinens Admiralitets
kontor, Kommandørkaptajn A. Legind, Chefen for Flyve
væsenet, Kommandørkaptajn E. Rasmussen og Chefen for 

»Valkyrien« paa Vigos Rhed i Spanien 1923, 

Vi var med for 25 Aar siden 
Samtale med to, der skal med til et Marinejubilæum, 

hvor_ 90 Procent af "Holdet" mØdes 

Marinestabens Kommandosektion, Kommandørkaptajn J. 
A. Schou. Siams Undervisningsminister og Viceadmiral 
Sinn Kamalanavin var ogsaa med paa Valkyriens sidste 
Togt. Hvordan vil MØdet blive efter de 25 Aar? Bliver 
det som i Blichers Novelle et »Ak, hvor forandret« eller 
bliver det den Succes, der er lagt op til? »Folk og Værn« 
giver her Ordet til et Par af Jubilarerne. 

• 
- Mit bedste Marineminde er dem alle, siger Forfat

teren Carl Østen. Jeg takker min Skæbne for, at jeg blev 
Soldat og især for at jeg blev Mariner. Togtet med »Val
kyrien« staar stadig, trods senere Udlandsrejser, for mig 
som en af de skønneste og bedste Oplevelser i mit Liv. 
Jeg var med som værnepligtig. Var U dlandstogtet til 
Tenerifas hØje Bjerge og Spaniens tropiske Hede en Op
levelse, saa var Turen i de danske Farvande det ikke 
mindre. Jeg mindes vor Tur i Flensborg Fjord, hvor vi 
Gang paa Gang maatte kippe med Flaget for begejstrede 
Sønderjyder, der hejste eller viftede med Dannebrog. 

- Et specielt Minde? 
·_ Ja, jeg mindes tydeligt vor Banjermester Flye, der 

var kendt og elsket fra Gedser til Skagen. En rigtig gam
mel Buldrebasse fra Tiden, hvor der var »Jernmænd og 

Den 15. September 1923 fandt den sidste Parade for Krydr 
ser'lcorvetten »Val'lcyrien«s Mandskab Sted ved en lille Høj
tidelighed paa Holmen. Ikke længe efter slæbtes Orlogs
skibet til Ophugning. 

I Anledning af 25 Aars Dagen 'Vil Skibets Besætning fra 
det sidste Togt samles til en stor Festdag, der begynder 
med Parade paa Holmen for Viceadmiral Vedel og efterføl
ges af en Rundgang paa Hol men med en Sejlads efter »for
seglede Ordrer«. Om Aftenen er der Middag i Grev Moltkes 
Palæ med paafølgende Underholdning. 90 Procent af »Val
kyrien«s gamle Besætning vil deltage. Det fine Resultat 
skyldes i første Rælcke Forfatteren Carl Østen, der gennem 
Bøværnslwmmandoens Personelkontor, Udskrivningskred.se 
og Folkeregistre har fundet frem til alle sine gamle 
Kammerater og Befalingsmænd. Bom Leder af Festkomi
teen har Carl Østen ofret over 1000 Timer paa Arbejdet 
med at samle »Holdet« paa denne specielle Maade. 
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Træskibe« - men en Befalingsmand med Hjertet paa 
rette Sted. Heldigvis er denne gamle Marinetype ikke 
uddØd med ham. 

- Hvad lærte man dengang? 
- Den militære Uddannelse var ikke meget bevendt. 

Vi skød syv Skud med Gevær - og de var ikke engang 
skarpe. Uddannelsen i Dag er bedre, men Aanden, Re
spekten og Disciplinen var efter min Mening bedst hos 
os. Vi var lykkeligere end vor Tids unge, naar vi »skaf
fede« af rustne Bliktallerkener med dito Knive, Gafler 
og Skeer. Det er min Opfattelse, at vor Tids Ungdom 
har sat frisk Humør paa Rationeringskort! I Demokra
tiseringen synes man at have naaet Overdemokratiserin
gens Grænse. Der var noget rigtigt i de gamle Dages: 
Kæft, Trit og Retning. Afskaffelsen af Hilsepligten nu 
efter Krigen har efter min Mening kun medvirket til en 
yderligere Slappelse af Disciplinen. Vi skal passe paa 
ikke at havne i den anden Grøft - og er vi ikke alle
rede nede i den med Knæene? 

Carl Østen er i Færd med at skrive en Bog om »Val
kyrien«. Bogen udkommer antageligt i Slutningen af 
dette Aar. 

• 
Formanden for de danske Forsvarsbrødre, Ingeniør 

0. Sandberg, København, var med »Valkyrien« som 
D. 0. E.-Lærling (Dæksofficerselev). Kun 15 Aar gammel 
fik han det Væld af fremmede Indtryk som en Udlands
rejse giver. 

- Vi var kun Drenge dengang, og De maa ikke tage 
mine Minder som andet end Drengens, siger Ingeniøren. 
Han skjuler ogsaa daarligt den Dreng i sig, der i et kort 
Øjeblik er kommet frem og nu søger at fortrænge lidt 
af Forretningsmandens travle Hverdag. 

- Jeg mindes de herlige, billige Sydfrugter. Th, hvor 
vi spiste. Og saa husker jeg, at vi med stor Fornøjelse 
om Aftenen naar vi gik V agt stak vore Bajonetter ind 
gennem et af Skylighterne og fiskede Bananer fra den 
øverste Ende af en stor Stok, som en af Officererne havde 
hængt op under sit Lukafs Loft. Han kunde ikke nedefra 
se, at der forsvandt en hel Del, men han opdagede det, 
da han kom til Danmark ... 

Jeg huskede ogsaa, at vi fejrede nuværende Viceadmi
ral Vedels Udnævnelse til Kaptajnløjtnant. Vi var 60 til 
70 Mand, der krøb ind i en stor Sejldugspose og saa 
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Tronfølgeren fejrer sit 

25 Aars Søofficers-Jubilæum 
CHEFEN for Dragør-Fort, Kommandørkaptajn Prins 
Knud, kan den 15. September fejre 25 Aars Jubilæum 
som Søofficer. Sammen med fire Kammerater fra Kadet
Klasse A fik han nævnte Dag sin Udnævnelse af Kong 
Christian til SØlØjtnant Il. Disse fem Kadetter var de 
fØrste, som fik denne Betegnelse, der var traadt i Stedet 
for Sekond!Øjtnant. 

Prins Knud begyndte 10. Juli 1918 sin maritime Tjene
ste som »Frivillig Lærling« i Kystforsvarsskibet »Herluf 
Trolle«, og Aaret efter var han som Kadet-Aspirant paa 
Togt med Krydseren » Valkyrien« til Middelhavet. Saa 
fulgte nogle Kadet-Togter med »Hejmdal«, der var 
Skoleskib for Kadetterne, hvorpaa Prinsen som Kadet 
af ældste Klasse atter kom med » Valkyrien« paa dens 
sidste Togt i 1923, der gik til England, de kanariske Øer 
og Spanien. Det var en Glæde at være værnepligtig paa 
samme Skib som Kongens SØn, Prinsen var saa venlig 
og lige til i hele sin Færd. Vi fik hurtigt at se, at Prins 
Knud fØrst og fremmest var en gæv og frisk Kadet om
bord, underkastet samme Behandling og Vilk:aar som de 
Øvrige Kadetter, naar undtages, at han havde sit eget 
Lukaf samt en Oppasser, der tog sig af hans Garderobe 
samt holdt hans Lukaf i Stand. 

Efterhaanden, som Togtet skred, og vi værnepligtige 
kunde danne os Indtryk af vore Overmænds indre »Jeg«, 
blev det for Prins Knuds Vedkommende dette, at han 
som vagthavende Kadet var yderst streng i Haandhæ
velsen af Reglementerne, men at han paa den anden 
Side besad stor Menneskelighed og et Hjerte, der kunde 
banke for andres Ve og Vel. Allerede paa Togtets første 
Landlovsdag, da han sammen med nogle Kadet-Kamme
rater kom ind paa en Restaurant, lod han en Tjener 
bringe en Flaske Vin hen til et Bord, om hvilket sad 
bænket en Klynge ordinære Gæster. Da det hændte om
bord, at Mesterkoksmathens private Sko var blevet 
stjaalet, viste Prinsen sig som en forstaaende Velgører. 
Han overlod nemlig Mathen et Par af sine Sko, der, 
selvom de var et Par Numre for store, var velkomne. 

Kadet Prins Knuds pligtopfyldende Væsen parredes 
med et næsten altid frejdigt og for hans Omgivelser 
smittende Humør. Ofte viste han en Ynglings Kaadhed, 
som kunde give sig Udslag i mange Retninger. Hvem var 
det forresten, der paa sidste Hundevagt, fØr » Valkyrien« 
strøg Kommando, havde været til Tops og knobet Vim-

Prins Knud kan fortælle sine Sønner, Prinserne Ingolf og Chri
stian, en Del om Sejlskibe. 

Kommandørkaptajn, Prins Knud ved sit Officersjubilæum, foto
graferet i Chefskontoret paa Dragør Fortet. 

pelen, saa at en Elev om Morgenen maatte til Vejrs for 
at klare den? 

En Forfinelse, som ofte er et Appendix til en hØj Byrd, 
mærkedes aldeles ikke hos Prins Knud. Han tog med 
Humør Del i Skibs-Arbejder, der normalt ikke er Prinse
Hænder vant. Paa » Valkyrien« fØrte han Spule-Slangen 
saa godt som nogen Brandmand, og under et Ophold med 
dette Skib i Leeds i 1919 deltog han endog i en Kulfyld
nings møgbeskidte Arbejde. 

Prins Knuds første Udkommando som SØlØjtnant blev 
med Fyrinspektionsskibet »Argus« i 1923. Aaret efter 
var han Næstkommanderende i Torpedobaaden »Delfi
nen«. Og saa fØlger Udkommandoerne som i enhver sø
officers Liv. Prinsen faar Tjeneste i Torpedobaade, i 
»Niels Juel«, »Olfert Fischer«, »Peder Skram«, i Fiskeri
inspektionsskibene i nordlige· Atlanterhav, Mineskibe, 
paa »Søværnets Kaserne« og ved forskellige Artilleri- og 
Ekscercerskoler, alt i alt en meget alsidig Tjeneste. Som 
Chef har Prinsen haft Kommandoen over forskellige af 
Mineskibsdivisionens Skibe. I 1938 fik Prinsen Tjeneste 
ved Kystdefensionen, hvor han successive kom til at gøre 
Tjeneste paa omtrent alle dens Forter. Ved Krigsudbrud
det var han Næstkommanderende ved Mineskibs-Divi
sionen samt Chef for »Sixtus« og deltog som saadan i 
Udlægningen af Minespærringen ved København og i 
Storebælt. 1. December 1939 blev han Chef for Dragør
Fort, derefter for Middelgrunds- og Kongelunds-Fort, 
hvor han tillige blev Chef for Overkonstabeleelev-Skolen. 
Her befandt Prinsen sig den 29. August, og i de fØlgende 
Dage var Prins Knud tillige med Prins Axel og andre 
hØjerestaaende Officerer interneret af Tyskerne paa »Ho
tel d'Angleterre«. - Ogsaa paa det landmilitære Omraade 
har Prinsen faaet Uddannelse, idet han i 1928 deltog i 
Livgardens Efteraarsøvelser samt gennemgik dens Re
krutskole i 1929-30 og 1939-40. 

Prins Knuds Hjem paa »Sorgenfri« er selvfølgelig præ
get af mange Marine-Minder. Paa Væggene hænger dej
lige Malerier af de Skibe, som Prinsen har været med, 
Flygenring's udmærkede Portræt af ham som Kaptajn
lØjtnant i »Sixtus«, af »Valkyrien«, da den staar ud paa 
sit Østasien-Togt samt en farvelagt Plantegning af sø
værnets Kaserne, en Bryllupsgave fra »Søværnets Ma
skinofficers-Forening«. I en Korridor paa 1. Etage er 
Væggene dækket med Billeder af næsten hele den dan
ske Flaade før 1943 samt af en Række Person-Billeder, 
hvor Prinsen er med. 

Under mit Besøg spørger jeg Tronfølgeren: 
- Hvor vidt i Verden fØrte Deres SØrejser Dem? 
- Tre Gange i Tiden 1925 til 1933 har jeg været med 

henholdsvis »Fylla« og »HvidbjØrnen« paa Fiskeriinspek
tion i det nordlige Atlanterhav. To Gange var jeg paa 
Middelhavet. Første Gang 1919 som Kadet med » Valky
rien« og i 1929 som LØjtnant ombord i »Niels Juel«, der 
var i Barcelona i Anledning af Verdensudstillingen. Her 
saa vi blandt meget andet det flotte Springvand, hvorfra 
Ideen blev hentet til det, der nu staar i Tivoli. Det sag
des, at »Niels Juel« paa Grund af min Nærværelse fik en 
særlig fin Placering blandt de fremmødte ca. 25 Natio-
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Kadet i Klasse A, Prins Knud, som Vagtchef paa »Valkyrien« 1923 
sammen med Kadetter af sit Vagtskifte. 

ners Krigsskibe. Min længste Sørejse foretog jeg i 1930, 
da jeg sammen med min Broder og Prins Axel var med 
»Ø- K.«s »Fionia« til Østasien for at repræsentere Dan
mark og derved virke for Fremme af vor Handel og 
Skibsfart, altsaa en Fortsættelse af Prins Valdemars tre 
repræsentative Besøg derovre. I Siam boede vi som Gæ
ster hos Kong Prajadhipok og i Japan hos Mikadoen. De 
tre Uger, hvor vi var i Siam, var glansfyldte Dage med 
Fester, Middage og Receptioner, der for mit Vedkom
mende Ødelagdes noget af Siams hede Klima. Det var 
ikke morsomt, som for Eksempel paa Aarsdagen for Kon
gens Kroning at skulle trække i den mørke Officers
Galla i 42 Gr. Varme. I Nanking hilste vi paa Chang Kai 
Chek. 

- Hvor fandt De det saa bedst at være? 
- Saa absolut paa Grønland og i grønlandske Far-

vande. Syd paa, finder jeg, er der for varmt at være. 
Mine skønneste Minder som Søofficer er knyttet til 
Fiskeriinspektionen deroppe. Det var til Tider spæn
dende Sejlads, naar svømmende Isbjerge stod om Skibet 
som hushØje Giganter. 1921, da Far og Mor var paa deres 
Repræsentations-Rejse til Færøerne, Island og Grønland, 
saa min Broder og jeg, der gjorde Tjeneste som Kadetter 
paa Krydseren »Hejmdal«, et af Kongeskibets Eskorte
Skibe, disse Øer for fØrste Gang. Og det var jo iØvrigt 
ogsaa første Gang, at Kongen og Dronningen selv saa 
disse nordlige Steder, hvoraf Grønland aldrig fØr havde 
været besøgt af en dansk Konge og Dronning. Med 
»HvidbjØrnen« i 1930 til Kraulshavn naaede jeg saa langt 
nordpaa, som jeg hverken fØr eller senere har været. Til 
Minde om mit Besøg her rejste Grønlænderne mig en 
Varde. 

- Har Deres kongelige HØjhed nogle maritime Ønske
DrØmme? 

- Jeg kan kun Ønske for vort søværn, herunder Kyst
defensionen, for at det virkeligt kan komme op paa et 
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kvalitativt Stade, at det ikke alene maa nyde ·den nød
vendige Økonomiske Støtte fra Rigsdagen, men ogsaa den 
moralske, den, der skal komme fra Folket, og som skal 
ligge i et Folks Forsvars-Bevidsthed. Gid den begejstrede 
Forsvars-Aand, der hos dansk Ungdom voksede saa 
i:.tæ1k.t I1em w1Ue1 De~æUehen, ug som ogsaa sporedes 
en Tid efter Tyskernes Kapitulation, atter maatte opstaa! 
Som Chef for mange Skoler, baade for Befalingsmænd 
og værnepligtige menige, kan jeg sige, at den danske 
værnepligtiges Fysik af i Dag gennemgaaende er god, 
omend han er mindre udholdende, end han var fØr Kri
gen. Fem Aars Besættelse og Mad-Rationering gaar ikke 
sporløst henover en Nation. - For mig selv har jeg det 
Ønske, at jeg, inden jeg helt lægger op, endnu engang 
maa faa en Udkommando til Farvandene om Grønland 
for at kunne opfriske Minderne om de dejlige Togter til 
denne Ø, hvis Natur er aldeles bedaarende, og hvis Be
folkning forekommer mig saa venlig og imØdekommende. 

- Et koncentreret Tilbageblik i de nu snart svundne 
25 Aar? 

- Jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik SØofficersvejen. 
Skulde der være noget andet, som jeg kunde have tænkt 
mig at vie mit Liv, skulde det være Ornitologien. Til 
mine lyse Minder hØrer det dejlige Kammeratskab, der 
var mellem os paa Kadetskolen, det, der i mange Til
fælde har fortsat derefter. Som Officer har jeg b~ade til 
Orlogs, i Koffardimarinen og i danske DSB-Færger truf
fet mange herlige Søens Folk. Jeg kan dog ikke ved at 
nævne enkelte Navne fremhæve den ene for den anden. 

Carl Østen. 

,, Vi var med for 25 Aar siden" 
Fortsat fra Side 22 

legede vi søslange - bugtede os hen til hans Lukaf og 
hyldede ham. 

- Hvad var Deres Arbejde om Bord? 
- Jeg tilhørte Salutbesætningen. I Vi go havde vi et 

haardt Job. Først maatte vi salutere for den spanske 
Enkedronnings Fødselsdag og et Par Dage efter var det 
hendes Navnedag. Vi bandede hende langt væk - men 
det hjalp ikke. !Øvrigt var vi stolte af, at » Valkyrien« 
kunde skyde Salutter med nøjagtig lige lange Meilem
rum mellem Skuddene, hvilket sandelig ikke var Til
fældet med de spanske Salutbesætninger. Paa Tenerifa 
afleverede et af Batterierne sin Salut, saa det lØd som 
om det var et hæst Maskingevær, der udgØd sit Indhold. 

- Hvad er Deres Mening om Demokratiseringen af 
Værnene? 

- Marinen behøver sandelig ingen Demokratisering. 
Der hersker ligefrem et Kammeratskab mellem værne
pligtige og Befalingsmænd - og hvordan sku1de det 
kunne være anderledes om Bord paa et Skib, hvor man 
lever i en lille sluttet Flok, slutter Ingeniør Sandberg. 

Ralph Christensen. 

IMPORT AF AUTOMOBILER 

Salgsafdeling 

Goiharsgad• 14 

C.11064 

Værksteder 

Uplandsgade 72 

Su 6868• 



l-U s~,, OG KASERNE 

PAA NATUDRYiiNING 
Forhaabentlig er Fjenden langt borte. For ellers tør Alsangen her nok siges at være en Smule »livsfarlig«. 
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Fra søværnet: 
SØ!Øjtnant H. M. Petersen, 
Kystkadet K. C. Aagaard, 
Artillerimekaniker Math E. Skourup 
oe Maskinkonstabel Nr. 4967 F. Ras-

mussen. 

FOR HÆREN OG SØVÆRNET '1 Et Par Resultater. 
AF Resultaterne fra Kvalifikations
.stævnet kan det nævnes, at Sekond
!Øjtnant W. E. Elsberg vandt 100 Me
ter-LØbet i Tiden 11,5 Sek. med menig 
825/47 G. Ferdinandsen som Nr. 2 i 
samme Tid. Ferdinandsen vandt des
uden 400 m i Tiden 52,1 Sek., og 800 
m blev vundet af SekondlØjtnant J. 
Ti.immler i Tiden 2.06.6 Artillerime
kaniker Math E. Skourup blev Nr. 1 
i 1500-Meteren med 4.09.0, og Rekrut 
3088/48 P. E. Jensen fra Gardehusar
regimentet vandt 5000 Meter-Løbet i 
Tiden 15.59.0. 110 m Hækkeløb vand
tes af den kendte Atletikmand E. B. 
Nissen, der aftjener sin Værnepligt 
ved 10. Bat!., i Tiden 16,3 Sek., og 
Nissen vandt ogsaa HØjdespring, hvor 
han fik noteret 1,80 m. Sekond!Øjt-

Danske værnepligtige til 

internationalt Atletikstævne i Bruxelles 

· DEN ikke engang et Aar gamle inter
nationale Militær-Sportssammenslut
ning Conseil · International du Sport 
Militaire, der i Juni Maaned var Ar
rangør af den store Militær-Fodbold
turneririg i København, lader nu atter 
høre fra sig, og denne Gang er det de 
indkaldte Atletikfolk, man har Bud 
efter. Den 4. i denne Maaned mødes 
»Atletik-Soldater« fra en halv Snes 
forskellige Lande i Bruxelles til en 
venskabelig Kappestrid, og de danske 
Værn møder med et Hold, der skulde 
have gode Chancer for at hævde sig 
pænt. 

Under sagkyndig Ledelse af SØ
værnets Idræts-Komite, der forøvrigt 
ogsaa skal have en stor Del af Æren 
for den vellykkede Afvikling af Fod
boldturneringen i København, holdt 
Værnene den 13. August et Kvalifi
kationsstævne paa Frederiksberg Sta
dion, og de bedst placerede blev ud
taget til at repræsentere Danmark 
i Belgien. Een Mand kom dog med 
uden at deltage i Kvalifikationsstæv
net - det var PremierlØjtnant Niels 
Holst-Sørensen, og mon der er nogen, 
der fØler sig brØsholdne ov_er det? Det 
danske Hold ser saaledes ud: 

Fra Hæren: 
Premierløjtnant N. Holst-Sørensen 8. 

B., tjg. v. Fl.trpr.), 
Officiant H. Husum (A. B. S.), 
Sekond!Øjtnant C. K. Andersen (T. B., 

tjg. v. søv.s Radiosektion), 
Sekondløjtnant W. E. Elsberg (10. B.), 
Sekondløjtnant J. Tiimmler (11. 

I.kp.), 
Reserveintendant M. D. Gormsen 

(Fp!.kps., tjg. v. Brigademag. I), 
Menig Nr. 318/1947 V. R. A. Hansen 

(8. B.), 

Menig Nr. 825/1947 G. Ferdinandsen 
(1. A. A.), 

Menig Nr. 830/1947 E. B. Nissen (2. 
B., tjg. v. 10. B.), 

Menig Nr. 552/1947 0. Petersen (2. 
I.kp.), 

Menig Nr. 212/1947 B. Petersen (21. 
B.), 

Det samlede danske Hold fotograferet paa Hærens Gymnastikskole 
i en Pause i Fællestræningen. 

Rekrut Nr. 717/1948 A. W. Nielsen (3. 
L.G.B.), 

Rekrut Nr. 3088/1948 P. E. Jensen 
(G. H.R.), 

Rekrut Nr. 203/1948 H. H. Olsen (10. 
B.) og 

Rekrut Nr. 628/1948 O. T. Rosenvard 
(2. A.A.). 

nant Chr. Kjær, der var med til at 
skabe Hernings Ry som Atletikby, 
vandt Kuglestød med 12,23 m, og Of
ficiant Herluf Husum, der har været 
Deltager paa adskillige udvalgte jy
ske Hold, blev Nr. 1 i Diskokast med 
39,76 m. Trespring vandtes af menig 
203/48 ved 10. Batl., tidligere Fremad, 
Aarhus, med 13,87 Meter, medens Re
serveintendant M. D. Gormsen, der er 

Fra det spændende Slutheat i 100 Meter-Løbet. 
Vinderen, Sekondløjtnant W. E. Elsberg, ses som Nr. 2 fra højre. 

Her ses E. B, Nissen passere den sidste Hæk før Snoren i 
110 Meter Hækkeløb. 
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tjenstgørende ved Brigademagasin I1 

vandt Længdespring med 6,62 m. En
delig skal det nævnes, at Sekond!Øjt
nant Chr. Kjær vandt Spydkast med 
52,20 Meter. 

Efter Kvalifikationsstævnet har det 
udtagne Hold været samlet til Fælles
træning paa Hærens Gymnastikskole 
i København. 

2. Feltartilleriregiment paany Pokalvinder 
Spændende Finale i Sjællandske 
Divisions Fodbold-Cupturnering. 
SELVSAMME Eftermiddag som de 
sejrombruste danske Svømmepiger 
vendte hjem fra Olympiaden i Lon
don - Onsdag den 11. August -
mødtes Holdene fra 1. og 2. Felt
artillerigement paa Trekantens Bane 
i KØbenhavn i Sjællandske Divisions 
Fodbold-Cupfinale, og den festlige 
Stemning, der i disse Dage hvilede 
over Landet, prægede ogsaa i hØj 
Grad den spændende Dyst. For spæn
dende var den - fra fØrst til sidst. 
Den ordinære Kamp endte uafgjort 
1-1, men da Omkampen var 3 Mi
nutter gammel, kom 2. Feltartilleri
regiment i Spidsen1 og det lykkedes 
Holdet at bevare Føringen. Sejren 
paa 2 Maal mod 1 var yderst retfær
dig - det var det bedste Hold, der 
vandt. 

lait 15 Hold har deltaget i Pokal
turneringen, og der er blevet fightet 

Mejeriet Godthaab 
RØnne 

Smør, Mælk og FIØde 
Leverandør tit off. Institutioner 

De bornholmske Arbejderes 

Bageri 
Rønne - Telefon 683 

BORNHOLMS 
ANDEL SVINESLAGTERI 

Knud W. Jensen 
Aut. Gas- og Vandmester 

Bagerpladsen 11- RØnne 
Te!f. 67 

M. P. Petersen 
Slagterforretning 

Aakirkeby - Telf. 45 

Rigtige Varer til rigtige Priser 

- køb det i Produkten! 

Tlf. Allinge 10 og 200 

med Liv og Lyst - ikke mindst af 
Holdet fra 2. Feltartilleriregiment, 
stred for at bevare Pokalen i Regi
mentets Eje endnu 1 Aar - ogsaa 
sidste Aar sluttede 2. Felt paa Før
stepladsen - og det lykkedes altsaa 
at besejre den anden Finalist, »Kol
legerne« fra 1. Feltartilleriregiment. 

Finalen overværedes af et Par Tu
sinde Tilskuere - flest Soldater selv
fØlgelig - og inden Kampen tog sin 
Begyndelse, underholdt Livgardens 
Musikkorps og hØstedta som sædvanlig 
stort Bifald. Da Holdene kom paa 
Banen, tog Hylekorene fat - og det 
skal straks siges1 at ogsaa her var 2. 
Feltartilleriregiment absolut førende. 
Dets fornøjelige Hylekor skal have 
en stor Andel af Æren for, at Kam
meraterne paa Grønsværen halede 
Sejren i Land! 

2. Feltartilleriregiment kom fØrst i 
Spidsen. Det var h. I. Kramer, der 
sendte Bolden i Nettet efter fint For-

Bornholms Dampvaskeri 
Teaterstræde - Rønne - Tlf. 9 

Besøg Rønne Bio 

Bornholms førende Teater 

crl~~Øl/ 
Autoriseret Ford Forhandler 

RØnne - Nexø 
Telf. 803 - 804 - 21 

Kanns Hotel 
C. Jensen Holm 

A·akirkeby 

Poul Jensen 

Kolonial - Vin - Delikatesser 

Aakirkeby - Telf. 19 

Hotel Isefjord 
Danserestauranten Sans Sousi 

Besøg Isefjords Bar 

Tlf. Holbæk 5 og 593 

arbejde. Paa dette Tidspunkt var det 
umuligt at sige, hvorledes Udfaldet 
af Dysten vilde blive - begge Hold 
havde farlige Angreb, og der blev 
prcm1ct hnnrdt indtil Dommeren, 
Ludvig JØrkoy, dØmte Straffespark 
mod 2. Feltartilleriregiments h. half 
for at holde en Modspiller. H. I. Carl 
Ho]rn SP.n<lte med et sikkert Skud 
Bolden i Maal1 og det medfØrte selv
fØlgelig, at Humøret steg adskillige 
Grader hos 1. Feltartilleristerne -
medens det paa den anden Side ogsaa 
betød, at 2. Felt tabte Kampgejsten, 
og Resten af Kampen var blottet for 
Begivenheder af Interesse. 

Omkampeil var knap 3 Minutter 
gammel, da h. I. Kramer scorede for 
2. Feltartilleriregiment - og i denne 
Omgang lykkedes det at bevare For
springet. Faa Minutter fØr time hav
de Carlo Madsen et farligt Skud paa 
2. Felt's Maal, men Maalmanden præ
sterede det utrolige og afværgede. 

Efter Kampen overrakte Divisions
chefen, Generalmajor Bjerregaard, 
Pokalen til 2. Feltartilleriregiment, 
idet han takkede Holdet for dets 
glimrende Indsats, og hver af Spil
lerne fik af Generalmajoren overrakt 
en SØ!vplaquette. Ogsaa 1. Feltartille
risterne fik en Mindeplaquette - den 
var blot af Bronce. 

Ankers Bageri 

Byens bedste Biød og Kager 

Tlf. Rønne 264 

Rejs med de store »66« Baade 
daglig Natforbindelse København 
og Rønne. 

Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet paa 

Bornholm af 1866 

»ERIKcc 
Gunnar Vest 

Ll. Torv - Rønne - Tlf. 981 

Blomster, Frngt og Grøntsager 

Knud Mortensen 
Slagterforretning 

Staalegade 
anbefaler sig med 

1. Kl. Kød og Paalæg 
Tlf. Rønne 152 

Ostelageret 
S. P. Svendsen 

Smedegade - Tlf. 175 
Aakirkeby 

Averter i 

FOLK OG VÆRN 
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J:idt om 

FLOTTANS MÅN 
VED Danmarks Marineforenings Ju
bilarfest i Slutningen af August Maa
ned repræsenteredes den svenske Ma
rineforening »Flottans Man« af For
manden, Kontreadmiral M. Giron, der 
ved denne Lejlighed blev udnævnt 
til Æresmedlem af Marineforeningen. 
I de seneste Aar har Broderfolkets 
Marineforening været meget nært 
knyttet til den danske. Den er tolv 
Aar gammel og arbejder paa at samle 
saavel nuværende som tidligere Or
logsgaster, ganske som Danmarks 
Marineforening, udtaler Admiral Gi
ron, der har været Formand de sid
ste to Aar. Admira,l Riben var For
eningens første Formand. Hovedafde
lingen findes i Stockholm, og paa en 
af de smaa Holme i Nærheden af den 
svenske Hovedstad har »Flottans 
Man« et lille Klubhus. Medlemstallet 
er paa 3500. Admiral Giron udtaler 
sin Glæde over det gode Samarbejde, 
der hersker mellem de to Landes 
Marineforeninger. 

En "demokratisk" Hær 

Formanden for »Flot
tans Mån«, Admiral 
Giron og Marinefor
eningens Formand, 
Kommandør Ipsen, 
ved »Flottans Mån«s 
Malm6 Afdelings 10 
Aars Jubilæum Mal
mO, Marts 1941. 

paa_ Bekostning af Disciplinen 

En gammel Rekrut fra Den Danske 
B1•igade, som senere har forrettet 
Tjeneste som Korporal ved Jydske 
Dragonregiment og som Sergent ved 
Dansk 11-filitærlcommando i Tyskland 
er for Tiden dmu:;k frivillig i de1! 
engel:Jlw Hær, Under Orlov her i 
Landet skriver han til l>Folk og 
Værn«: 

.JEG maa tilstaa, at det var et skuf
fende Gensyn, jeg havde med den 
danske Hær, da jeg krydsede den 
danske Grænse ved Krusaa paa Vej 
til at tilbringe 14 Dages Orlov i Dan
mark efter at have været i den en
gelske Hær i England i 7 Maaneder: 
Udenfor et af de smukke danske 
Skilderhuse foran en nydelig Barak 
med et stort dansk Vaabenskjold gik 
en Skildvagt, hvis Udseende ikke var 
egnet til at give den tilrejsende et 
fordelagtigt Indtryk af vor Hær. Med 
Hænderne dybt begravet i Lommerne 
og en SUOMI slængt over Skulderen 
slentrede han frem og tilbage ifØrt 
et Par enorme Russerstøvler og en 
ubeskrivelig snavset Kappe, der Øjen
synlig ikke havde set et Strygejern 
i Ugevis. 

Mange vil maaske indvende, at 
Vagtposten kan forrette sin Tjeneste 
ligegodt, hvadenten han er pudset og 
poleret som Garden paa Amalienborg 
eller om han er sløset klædt paa og 
uklippet og ubarberet, men det maa 
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ikke glemmes, at saavel Udlændingen 
(det være sig allierede Militærper
soner eller civile Tilrejsende) som 
danske Civilpersoner bedømmer Hæ
ren efter Soldaternes Opførsel og Ud
seende i og udenfor Tjenesten. 

Jeg er klar over, at Hærens Befa
lingsmænd har haft en haard NØd at 
knække med Genopbygningen af Hæ
ren efter Krigen: Mangel paa Uni
former og Udstyr o. s. v. 

Fra Selvsyn ved jeg, at Standarden 
af Fægtning og Felttjeneste saavel 
som Legemstræning og Brug af mo
derne tekniske Vaaben er meget hØj i 
den danske Hær; men dette er ikke 
nok, hvis Hærens Omdømme saavel 
som dens Effektivitet i en eventuel 
Krigssituation hæmmes af en svæk
ket Disciplin. 

Danske Befalingsmænd i alle Gra
der har en ualmindelig fin Uddan
nelse, og det bØr være deres Pligt at 
sørge for, at Soldaterne faar en god 
Uddannelse og er tilfredse med Sol
daterlivet. Store Forbedringer er 
foretaget i Hæren siden 1945 med 
Hensyn til Underholdning, Fritidsbe
skæftigelse, LØnforhold og Frihed og 
et bedre Forhold mellem menige og 
Befalingsmænd er opnaaet. Det vilde 
være ideelt, hvis Hærens Befalings
mænd kunde genoprette den gamle 
Disciplin uden at Ødelægge det gode 

Forhold ved at lade Mandskabet for
staa, at det ikke drejer sig om »Ka
daverdisciplin« men om »den frie 
Mands Disciplin og Selvrespekt« og 
at vore Soldater kan rejse til Bri
gadeomraadet og repræsentere Lan
det paa en værdig Maade ved god og 
soldatermæssig Optræden. 

Halfdan R. Holm, Officer Cadet, 
Royal Armoured Corps. O.C. T. U. 
England. 

Jeg 

ku' tænke 
mig• 

- at der blev taget Initiativ til at 
faa udskiftet de mange Portrætter, 
der hænger paa næsten alle Vagt
eller Samlingslokalers Vægge, fore
stillende Kongeparret. Næsten over
alt er det Kong Christians og Dron
ning Alexandrines Billeder, man ser, 
og det er dog som bekendt mere end 
et Aar siden, Kong Frederik kom paa · 
Tronen. 

Kornetelev I. Schrøder, 
A. B. S., 1. Deling, Holbæk. 

Postbudet i Holbæk kommer med 
Maanedens 15 Kr. Red. 



En Marinesoldat kom farende op til Læ
gen paa Infirmeriet. »Jeg skal steriliseres 
straks«, raabte hllll. Lægen gjorde Indven
dinger, men Marineren holdt paa. sit, Det 
slmlde gøres omgaaende. Han havde sine 
Ordrer, og Skibet sejlede om 20 Minutter. 
Forgæves søgte Lægen at protestere, men 
intet hjalp, og l\la.rineren blev behandlet. -
Paa. Vejen ned ad Trapperne mødte han en 
af sine Kammerater, der kom i fuldt Fir
spring. 

- Hov, hvor ska' du hen? 
- Op og vaccineres. 
- Død og Kritte - det var jo osse det, 

jeg sku' ha.' været, 

~~;{~~fffff.;:1F;:c,t;i 
Q:i_-,?, •.• '), 
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Historien er fra den Tid, da man endnu 
brugte Forindegeværer. Paa en Skydebane 
laa nogle Soldater og skød. En af dem var 
blevet øm i Skulderen, og ban prøvede saa, 
om ban kunde undlade at affyre sit Gevær, 
nnar han blot flittigt brugte Ladestokken, 
naar Løjtnanten Jrnmmandercde »Lad Ge
vær«, Men Løjtnant-en opdagede lidt efter 
»Fidusen«, og han befalede Soldaten at 
skyde som de andre. Soldaten tog Sigte og 
trykkede af. Der lød et tordnende Brag, og 
Mand og Gevær fløj til hver sin Side. Løjt
nanten gik lien for at tage Geværet op, men 
Soldaten hylede skrækslagen: 

- La'en ligge, la'en ligge, der er otte 
Skud i endnu ..• 

GUNNAR SØRENSEN 

teqn,eA, O{f 

~ 

Et Hold Marinere laa og skød paa. 200 m 
Afstand. Saa. opdagede Løjtnanten, at en af 
Gutterne ikke kunde ramme Skiven. Han 
prøvede saa. at lade l\fanden skyde paa 160 
m, men ogsaa her skød han lutter Forbiere. 
Heller iklce paa. 100 m blev Skiven ramt, 
og da det samme gentog sig paa 50 m, tabte 
Løjtnanten Taalmodigheden, og han brø
lede: 

- Bajonet paa og saa fremad - saa ta'r 
vi den med Bajonetten ... 

* 
72 staar og kigger interesseret ind ad 

Vinduet til Underofficersmessen, mens Ser
genterne spiser. En Sergent rejser sig, kom• 
mer hen til Vinduet Og siger irriteret: 

- Hør, 72, vilde De ikke synes, det var 
mærkeligt, hvis nogen stod og gloede ind ad 
Deres Vindue derhjemme, mens De spiste? 

- Øh - jo, Hr. Sergent, - jeg bor paa 
fjerde Sal i Istedgade .•. 

Af en Rekruts 
Dagbog 

Blev ikke knaldet ved Pa
raden i Dag. Fik Løn i 
Gaar. 25 har lovet at laane 
mig 2 Kroner i Aften. Var 
paa Cafe sammen med to 
Fotograf-Piger. Kunde godt 
lide dem. Især efter at de 
havde fortalt, at de egent
lig skulde have været ud 
med Oversergenten og 
Kornetten. Naaede lige 
hjem ti! Lukketid, 

- Hr. Tøjmest-er, mit Undertøj . , , 
- Naar det drejer sig om Undertøj, su.a 

henvender man sig til Undert-øjmesteren. 
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Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgavo Nr. S 

Vandret: 
1. Burde Geværet 

være 
7, Tracer 

12. Spille 
13. Spang 
14. Blomst 
15. Gaa i Vejen for 
17. Dyret 
20. Plante 
22. 2 
23. Transportmiddel 
26. Stat 
28. Telegramfor-

kortelse 
29. Sølvpapir 
SO. Tal 
32. Levende 
33. Holger Danske 
35. Efter Klokken 
37. Forkortelse 
40. Skyldes 
44. Falk 
46. Kanonløbet 
48. Drengenavn 
49. Evindelig 
50, Tegn 

Lodret: 
1. Barberer 
2. Tidsafsnit 
3. Efter Retræten 
4. Tal 
5. Til Geværet 
6. Navn 
7. Kvindelig Hjælp 
8. Sportsredskab 
9. Lige Værd 

10. Navn 
11. Røvet 
16. Navn 
18. Vener 
19. Jævne 
21. Drejet 
24. Forkortelse 
25. Halvmilitært 

Udtryk 
27. Bundt 
28. Smilet 
81. Forstyrrelse 
83. Titler 
34. Dansk Kongesøn 
36. Vulkan 
38. Polisk 
39, Dyr 
41. Blad 
42. Arter 
43. Dyr 
45. Forkortelse 
47. Læns 

Løsningen indsendes senest 20. September 
til »Folk og Værn«s Redaktion, Vester 
Voldgade 117, København V, mærket 
»Kryds og tværs«. 10 Kr, i Præmie. 

Opgave Nr. 7 var indsendt af Orlogsgast 
5047 Kean Mortensen Bornholmske Marine
distrikt Rønne, der 'faar 15 Kr. i Honorar 
med Pcisten. 

Løsning 
paa 

Opgave 
Nr. 1 

Præmien pn.n. 10 Kr. gaar til Konstabel 
881/47, Sørensen, Depotofficiantens Kontor, 
Baadsmandsstrædes Kaserne, København K. 

Undskyldning til Gardehusarerne 
Lad det straks være sagt, at der er ingen 

Gardehusarer, der direkte har bebrejdet os, 
hvad vi gjorde i sidste Nummer. Men vi er 
alligevel overbeviste om, at vi skylder 
Næstved-Regimentet en virkelig angergiven 
Undskyldning. I Teksten til Billedserien 
»I Kongens By - i Kongens Klæ'r« skrev 
vi, at Soldaten fra Hæren var fra Garder
husarregimentet, endskønt vi udmærket 
ved, at det vitterligt hedder Gardehusar
regimentet. Vor Fejl er lige saa slem, som 
hvis vi havde kaldt en Garder for Gardist. 
Men vi gør det heller aldrig mere. 

For de klare 
Hoveder 

R.P-rlaktionen af »Folk og Værn« vil 
gerne udtale sin dybeste Beundring 
for det Klarsyn, som langt den over
vej ende Del af Bladets Læsere aaben
bart er i Besiddelse af. Opgaven »For 
de klare Hoveder« i sidste Nummer 
havde vi hovedrystende sendt i 
Trykken, og det er os .endnu næsten 
ufatteligt, at Postbudet paa et hæn
gende Haar var ved at blive over
anstrengt, blot af at bære rigtige Løs
ninger op til os. Men vi bor jo ogsaa 
paa 4. Sal. Præmien paa 10 Kr. gik 
ved Lodtrækning til Astrid Vejby 
Petersen, Dumpen 21, Viborg, der be
viser LØsningen 

Der er ligesaa megen Vin i Vandet, 
som der er Vand i Vinen 

paa fØlgende, saamænd ret let for
staaelige Maade: 

Vi tænker os Glassene indeholden
de hvert 100 Kubikcentimeter, og 
Skeen stor nok til at kunne rumme 
25 Kubikcentimeter og faar da: 

L Glas: 
100Vin 
75Vin 

2. Glas: 
100 Vand 

80 Vin plus 20 Vand 
100 Vand plus 25 Vin 
80 Vand plus 20 Vin 

Den mest geniale og uforstaaelige, 
men rigtignok ogsaa rigtige Løsning 
var imidlertid nedenstaaende, og vi 
kan ikke bare os for at spendere en 
Ekstrapræmie paa 10 Kr. til Indsen
deren: 

Idet man indledningsvis gaar ud 
fra, at SpØrgsmaalet - hvis det da 
skal være logisk - skal lyde: 

Er der nu mere Vin i Vandet, 
end der er Vand i Vinen??? 

skal man herved tillade sig allerun
derdanigst at fremsende en exakt 
Løsning af Problemet: 

Indholdet af Vinglasset kaldes A, af 
Vandglasset B. En Teskefuld regnes 
at være lig 

J:_ af eet Glas' Indhold. 
X 

Vi har altsaa til Start de to Glas 
med Indholdet 

A B 
Man tager een Teskefuld fra A til B: 

1 1 A-;.-A B+-A 
X X 

Indholdet af Vandglasset er nu ialt 

1 + _!._ = 1
· + x; een Teskefuld sva-

x X 

rer altsaa til 
1 

+l x af Vandglassets 

nuværende Indhold.· Vi flytter nu een 
Teskefuld af Blandingen over i Vin
glasset, og faar da fØlgende Indhold: 

A (1 -;.-_:_J + (B +_!__Al _l_ 
-\> X 1 + X 

1 1 1 
B +"A _,. <B +" A) i + x 

og efter Sammentrækning af disse 
tilsyneladende indviklede Udtryk 
faas: 

x A 1 
x+l +x+lB 

X 1 
l+xB+l+xA. 

Resultatet bliver da det ganske 
simple, at 
Der er lige saa meget Vand i Vinen 
som Vin i Vandet. Dette fremgaar 
klart af, at Forholdet mellem Vand 
og Vin I det ene Glas er lig Forhol
det mellem Vin og Vand i det andet 
Glas, nemlig i begge Tilfælde 1:x. 

Ønsker man at efterprøve Løsnin
gen, gøres det simplest ved i Stedet 
for x at indsætte et vilk:aarligt Tal, 
større end 1, f. Eks. 10, svarende til, 
at en Teskefuld er en Tiendedel af 
eet Vinglas. 

Med megen Agtelse, 
Svend Ole Buh!, 
Civilingeniør. 
pt. Vpl. 5698/37, 
Marineministeriets Vagthold, 
Slotsholmsgade 10, K. 

* 
Den ideelle Samlingsstue 
Resultatet af Konkurrencen 

Fra Konstabel 1121, Henriksen, 8. 
Artilleriafdelings 2. Batteri, Lange
landsgades Kaserne, Aarhus, har vi 
modtaget nedenstaaende Indlæg, der 
belønnes med Præmien paa 25 Kr. i 
vor lille Konkurrence om Indretnin
gen af den ideelle Samlingsstue. An
denpræmien paa 15 Kr. gaar til 
menig »Bj.« fra Værløse, hvis Indlæg 
var aftrykt i Juni-Nummeret. Den 
sidste Præmie - 10 Kr. - er sendt 
til 120/47, Stensvig, 9. Bataillons 5. 
Kompagni, St. Almegaardslejren paa 
Bornholm. Stensvigs Indlæg var at 
læse i Nummeret for Juli-August. 

Festsn.len er til daglig beregnet til at huse 
et Par Billardborde i fuld Størrelse, et 
Par Bobspil og Bordtennis. 

Musikværelset bør møbleres med gode, ma
gelige Lænestole og pæne Borde, af hvilke 
en Del skal være runde, da der kan sidde 
betydeligt flere om et rundt Bord end om 
et firkantet. Møblerne bør være mørk Ma
hogni, da det nemmest giver Hygge. Med 
Henblik paa Hyggen bør der desuden 
være Staalamper paa alle Borde og en 
stor Standerlampe i hvert Hjørne. 

I Musikværelset bør findes en god Ra
dio af solid Konstruktion og et Klaver, 
eller endnu bedre et Flygel. Samtidig bør 
der være en Bestemmelse om, at kun 
Folk, der kan spille, maa røre Instru
mentet, for selv om det kan være meget 
morsomt for Udøveren at sidde og klim
pre, er det en Lidelse for Tilhørerne. 

Ka.ffestuen skal udstyres med pæne solide 
Møbler der dog ikke behøver Polstring. 

I det' til Kaffestuen hørende Køkken bør 
der være en Radio og Radiogrammofon, 
der staar i Forbindelse med Højttalere i 
Kaffestuen, saaledes at der altid kan være 
Musik i den Tid, der er aabent, 

Hnll'en skal være udstyret, saa den virker 
som en Velkomst til de indtrædende, sam
tidig med at der bør være nogen Knage
plads, for selv om Bygningen er tænkt 
liggende paa Kasernens Grund, vil der 
meget ofte paa Vinterdage komme Folk 
med Kapper paa. 

Skrivestuens Udstyr er selvfølgelig gode 
Skriveborde og Stole, og der bør findes 
Lampe ved hvert Bord. 

Læsestuen skal udstyres med Møbler MaM 
gen til Musikværelsets, men det er Menin
gen, at der i dette Værelse skal herske 
Ro, saa man kan fordybe sig i sin Bog 
uden at blive forstyrret af andres Sam
tale, der henvises til Musikværelset, hvor 
der som oftest vil være Støj alligevel. 

Bøger kan man taane i Biblioteket. 
Biblioteket bør passes af en Person der har 

nogen Uddannelse til Formaalet,' evt. en 

30 Forsikring-skal man ha'.. ) 
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Lotte. Det maa være velforsynet med saa
vel Fag- som Skønlitteratur, og særlig 
bør den lettere og spændende Skønlitte
ratur være repræsenteret, da det viser sig, 
at mange Soldater mangler den fornødne 
Træning i at læse. De læser saa langsomt, 
at der maa ske noget paa saa godt som 
hver 8lde l Bogen, får at den ikke skal 
virke kedelig. 

Toiletterne, der ligger' mellem Festsalen og 
Hall'en, skulde gerne have en Haandvask 
hver. 

Gangen skal helst ikke bære for meget Præg 
af, at den ene Sidevæg er Dørene ind til 
Toiletterne. 

Terrassen burde friskes lidt op med et Par 
gode Skulpturer, eventuelt et lille Spring
vand, og der fører store Døre derud fra 
Læsestue og Festsal, saaledes at der paa 
varme Dage kan gives fri Passage for 
Luften. 

Alle Gulve, bortset fra Festsalens og Kaffe
stuens, bør være dækket med Tæpper[ og 
det skal saa være forbudt at komme de 
tæppebelagte Værelser med sømbeslaaede 
Støvler. 

Alle Vægge bør være pænt tapetserede eller 
malede, og der skal i videst muligt Om
fang smykkes med gode Malerier eller 
Reproduktioner. 

Vinduerne bør være store, saa Lokalerne 
kan blive godt lyse, og det hele bør selv
følgelig opvarmes vel Central- eller Fjern
varme. At det desuden vilde være en For
del, om Bygningen kom til at ligge frit, 
omgivet af Græsplæner og Blomsterbede, 
tilføjes kun for Fuldstændighedens Skyld. 

~o 
c) ,~1,.,,,2,_ 

KNOLD OG SPRØJT 
Efter Gennemgangen af de mange 

Forslag, som indkom, da vi skulde 
til at dØbe de to nye Tegneserie
Gutter, blev vi i Redaktionen enige 
om, at Korporal P. J. Høgh fra 19. 
Bataillons 3. Kompagni i Rinkenæs
lejren havde fundet paa det kvikke
ste. »Knold og SprØjt« synes Korpo
ral HØgh, Gutterne skal hedde, og 
dermed tænker han dels paa alle de 

MtlS'lKVlfRELSE. tEN. 
TESTS'IJL. 

/111LL 

-=1-
ffllFFE.STtlf. 

TERRIM'SE 

.fO/?SL!IG TIL OEN 

IOEELU M!/NfJSKl1BSBYCN/lv6. 

0 

~-
\ 

Knolde, Knold til daglig gaar og 
sparker til, og dels paa Skumsprøjtet, 
som Sprøjt kender til, hvad enten 
det er fra Arresøens eller Middelha
vets BØlger. Vi indrømmer, at Daa
ben ikke var særlig hØjtidelig, men 
hyggelig var den, og Daabsgaven paa 
25 Kr. sender vi stik imod al Sæd
vane til Gudfaderen i Rinkenæs. 
Knold og SprØjt, deres Far, Tegneren 
Gunnar Sørensen, og vi siger alle de 
øvrige Faddere Tak for Deltagelsen. 

LltS'ESTt/E. 

Foto
Konkurrencen 

Pseudonymet P. N. sender os fra 
Brigaden i Tyskland dette Billede, 
som han kalder » Væbnet Rekog
noscering«. Belysning: let sløret Sol, 
Blænde 8, 112, Sek., Apparat: Balda 
Jubi!ette. 

Vi erindrer i Øvrigt om Konkur
rencen, der nu synger paa sidste Vers, 
hvorefter Dommerkomiteen vil træ
de sammen for at træffe Bestemmelse 
om Fordelingen af de tre Præmier 
paa 50, 35 og 25 Kr. Er man hurtig, 
kan man endnu naa at sende sit Bil
lede til Konkurrencen, Adresse: »Folie 
og V ærn«s Redaktion, Vester Vold
gade 117, København V. Konvolutten 
mærkes: Fotokonkurrence. 
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Den sjællandske 
Dondestands jparekasse 

Oplag 1. H11lvaar 19◄ 7 
20.035 Sorø Amtstidende 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Syd- og Sønderjyllands største Blad 
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Telefon 600 og 601 
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raader, er der ingen Sikkerhed 
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 Johan.s= 
sons verdensberømte Maaleklodser, 
der maaler indtil een Milliontedel 
af en Tamme. Dette giver Sikkerhed. -
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DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Prøv NOVELET ecn 
Gang - og De bru
ger den alddg mere. 
Brug NOVELET 14 
Dage I Træk - og De 
bruger aldrig andet 

Faas overalt - C. V. Bentzen, Kpbenhavn V. 

Lær Sprog pr, Brev i Select School's Brevskole, 
De vinder Tid, Penge og Tillid til Deres Evner! 

SELEGT SGHOOL'S BREVSKOLE 
Danmarks mest moderne Brevskole for Sprog og Handelsfag. 

Alle Korrespondance-Kursus er 
tilrettelagt og ledes af erfarne 
Faglærere. De kan selv vælge 
mellem Dansk, Engelsk, Fransk, 
Spansk, Tysk, Bogholderi, Han,.
delskorrespondance, StM.ografi 
og kan i Fred og Ro arbejde 
med Stoffet i Hjemmet. 

Forlang Prospekt. 

Nørrevold 6 - Palæ 3601 * 
KØBENHAVN K 

Select Kursus - l{valitets Kursus 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

Indholcl 

Forsidebillede: Det skotske højlænder-orkester 
marcherer ud fra Østerbrogades ];:aserne. (Fot 
Rubæk.) En af den britiske udstillings største 
attraktioner i København var »The gordon high
Ianders« sækkepibeorkester, der hver dag mar
cherede gennem hovedstaden ad forskellige ru
ter. Se billedreportagen side 17. 

Norges marine. Interview ........ . 

Det svejtsis]ce 11jemmeværn ..................... . 

I. G. Farben. Jens A. Petersen . 

Tor11edo-dressur i Isefjorden. Reportage 

Niir mnn ser det hele fra oven, Vald. Hein ..... . 

nValJcyrien«s 25 års jubilæum. Billedside ....... . 

Skotterne i J{øbenhavn. Billedside ............. . 

Med 21. bntaillon til fægtningsskydning. Repor-
tage ................................. . 

Fra efterårets Jmmppladser. Billedside 

Fra Skib og Kaserne, Forældrefest i Holbæk. 
Sport. Forplejningskorpset rykker ud. Anek
doter, Tegneserie. Jeg ku' tænke mig. Kryds 
og tværs ....................................... . 
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Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

NUMMER 8 - OKTOBER 1948 - 7.ARGANG Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

NORGES MARINE 
hviler ikke på sejrens laurbær 

Interview med den norske viceadmiral 

Ved Otto Ludwig. 

MED traditionel norsk stædighed og beslutsomhed gik 
nordmændene efter Tysklands kapitulation ind for en 
fuldstændig genopbygning af deres land, der under kri
gen fik så dybe sår. Endnu er der langt igen, fØr det væl
dige arbejde er bragt til fuldfØrelse, men de mange mil
lioner kroner, der i de sidste år bl. a. er ofret på at gen
skabe Norges kæmpehandelsflåde, begynder allerede at 
give valuta i dette ords fulde forstand. Imidlertid er det 
norske foTh: fast besluttet på ikke at overgive et genop
bygget Norge til en fjendtlig magt uden først at yde vir
kelig effektiv modstand. 

Som det vikingefolk, nordmændene er, bØr det have 
et stort søværn til at forsvare dets enorme handelsflåde 
og vidtstrakte kystlinie med. Under krigen fik nord
mændene forståelsen af et stærkt søværns betydning. 
Fra den første dag i krig ydede den norske orlogsflåde 
trods små midler en heltemodig indsats. I de første 
heftige kampe med tyskerne mistede flåden 298 mand, 
og fjenden mærkede i endnu hØjere grad kampenes hef
tighed. Kun 4000 mand af den norske marines personel 
slap til England med nogle få fartøjer. Men i landflyg
tigheden voksede flåden fra dag til dag, og den blev i 
stand til at yde de helt store bedrifter. Desværre måtte 
endnu 650 mand af flådens personel ofre livet, fØr sejren 
var hjemme. 

For at få lidt at vide om krigens betydning for den 
norske marines opbygning har vi henvendt os til vice
admiral Thore Harve for at få en samtale. Vi træffer den 
norske flådechef på hans kontor i sjØforsvarets over
kommando i Oslo. Vi beder ham fortælle lidt om sig selv, 
men han har kun indvilget i et interview om marinen, 
siger han. Thore Harve er imidlertid en søofficer med en 
strålende karriere bag sig. Admiralen har kun været den 
norske marines chef i to år. Som orlogskaptajn var Harve 
et stykke tid under krigen chef for 1. jagerflotilje, der 
bestod af to norske jagere og fire britiske jagere af 
»Hunt«-klassen. Det er vist iØvrigt den eneste gang, at 
en udenlandsk søofficer har været chef for en britisk 
flotilje, hvilket viser den tillid, englænderne nærede til 
Harve. Chefskibet var jageren »Glaisdale«, der flere gange 
var med i sejrrige søslag mod tyske søstridskræfter. Med 
samme skib var admiral Harve senere eskortechef for en 
konvoj, der var på vej til invasionen i Nordafrika. På 
vej tilbage til Storbritannien blev konvojen angrebet af 
tyske flyvere, og det engelske hangarskib »A venger« blev 
sænket. Ved denne lejlighed reddede »Glaisdale« 535 
mand. Skibet var også med ved invasionen af Norman
diet, hvor det ligeledes gjorde det norske flag ære. Ad
miralen mistede senere sit skib ved en minesprængning. 

- IIvilk.e el'.faringer høstede den norske marme under 
krigen? 

- Det er et spørgsmål, som vanskeligt lader sig be
svare med et par ord, svarer admiralen. Men i de fem år, 
den kongelige norske marine deltog aktivt i sØkrigen, fra 
Nordishavet i nord til det Indiske ocean, hØstede vi rige 

Chefen for den norske marine, viceadmiral Thore Horve. 

erfaringer - erfaringer, som senere blev grundlaget for 
det fremtidige norske søværn. 

- Vil De fortælle lidt om de opgaver, marinen havde 
under og umiddelbart efter krigen? 

- Allerede i juni 1940 blev søværnets overkommando 
etableret i London og oprettede straks kontakt med det 
britiske admiralitet. Efter en del forhandlinger blev det 
besluttet, at den norske marine skulde udruste en del 
fartøjer. I Efteråret 1940 begyndte udrustningen af ot.te 
større hvalfangerbåde som bevogtnings- og eskortefar
tøjer til brug langs den engelske kyst. Otte mindre hval
fangerbåde blev samtidig udrustet til minestrygning, og 
en norsk marinestation blev etableret i Port Edgar i Edin
burgh. Stationen fik til opgave at varetage marinens in
teresser med hensyn til udrustning af fartøjerne samt at 
tage sig af den første uddannelse af det nye persorn~I. VPr1 
årsskiftet 1940/41 overtog marinen otte motorfartøjer, som 
blev brugt til u-bådsjagt og eskortetjeneste. Disse far
tøjer gik senere ind i 4. M. L.-flotille - senere 52. flo
tille, - som i krigens lØb udlagde ca. 5000 miner ved den 
franske og hollandske kyst og derved forårsagede store 
tab for fjenden. 
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En jager ved den norske kyst. 

I 1941 overtog marinen bl. a. 4 eks-amerikanske jagere, 
som blev brugt til eskortering af konvojer i Atlanter
havet til Murmansk. Endvidere bemandede marinen 4 
korvetter til lignende tjeneste. Disse fartøjer udfØrte ialt 
80 angreb på u-både, hvorved seks blev sænket og femten 
beskadiget. 

De norske minestrygere deltog i 1941 i minestrygning 
i den persiske bugt og i det Østlige Middelhav og havde 
til opgave at holde konvojruterne åbne i kystfarvandene 
ved England. 

Jagerne af »Hunt«-klassen og »S«-klassen havde væ
sentlig til opgave at beskytte konvojer i Atlanterhavet til 
Murmansk, Middelhavet og den engelske kanal, men fo
retog også patruljering og offensive operationer. BL a. 
var den norske marines »Stord« delagtig i sænkningen af 
det tyske slagskib »Scharnhorst«. 

Vore u-både udfØrte væsentlig offensive patruljer ved 

4 

den norske kyst, men opererede også i andre farvande. 
Motortorpedobådene har under hele krigen deltaget i of
fensive handlinger og fik i 1942 fast station paa Shetland, 
hvorfra de foretog operationer på Norges-kysten og sta
dig var i kamp med tyske søstridskræfter. Desuden havde 
de utallige specialopgaver såsom transport af sabotør- og 
agentgrupper og deltog i flere »raid« paa Norges kyst. 

PatruljefartØjerne havde en hård og mangesidet opgave 
fra eskortetjeneste i Irskesøen - Svalbard, Jan Mayn og 
Gibraltar. Den kongelige norske marines fartøj.er deltog 
under krigen i sænkningen af 153 fjendtlige fartøjer. 

- Hvad var det første punkt på programmet for ma
rinens opbygning hjemme? 

- Ved hjemkomsten i 1945 blev der for alvor taget fat 
på opbygningen af det fremtidige norske søværn. For 
selve marinens vedkommende var genopbygningen for
såvidt allerede begyndt i eksiltiden, idet man ved over
tagelse af fartøjer lagde an på at få fartøjer, som var 
egnede for og passede ind i vort fremtidige søforsvar og 
vore specielle forhold. søværnets personel, d. v. s. både 
marinens og kystdefensionens, fik desuden den bedste 
uddannelse ved forskellige skoler og kursus. Det blev 
foretrukket at skaffe moderne lette, mobile fartØjs
enheder, som egnede sig for vore kystforhold, og at ud
danne personel. Man må imidlertid se marinens op byg
ning i nøje sammenhæng med spørgsmålet om baser. Det 
er nødvendigt, at disse forsvares effektivt af kystbefæst
ninger. Vi anser det for at være af den største vigtighed, 
at forsvaret af hele kysten etableres på et nøje sam
arbejde mellem søstridskræfter og forter. 

- Overtog man efter kapitulationen noget tysk ma
teriel, på hvilket man kunne bygge videre? 

- søværnet overtog en mængde tysk materiel efter 
kapitulationen. Det væsentligste var de kolossale kyst
befæstninger, som tyskerne havde bygget langs hele vor 
lange kyst under deres fem år i landet. Materiellet var 
stort set i god stand undtagen for Finmarkens vedkom
mende, hvor tyskerne havde tilintetgjort alt under deres 
tilbagetrækning i 1944. Marinen overtog også en del ma
teriel, bl. a. nogle E-både og nogle minestrygere. De sid
ste er af en meget fin kvalitet, bygget af stål og godt 
udstyret med navigations- og meddelelsesmidler. 

- Apropos minestrygning, hvor mange miner blev ud
kastet eller udlagt i norske farvande? 

- Man regner med, at der tilsammen blev udlagt om
kring 23.900 miner i vore farvande under krigen. 

- Hvor mange fartøjer havde man til disposition for 
minestrygningen? 

- Antallet varierede efter årstiderne og efterhånden 
som arbejdet skred frem. I 1945-46 arbejdede ca. 80-90 
fartøjer - inkluderet 65 tyske - i minestrygningen ved 
Norges kyst og i Skagerak. Tyskerne deltog til en vis 
grad i arbejdet med uskadeliggørelsen under norsk kon
trol. 

- Er minestrygningen nu afsluttet? 
- Ja, forlængst. De sidste kontrolstrygninger blev 

foretaget i sommeren 1947, men selvfølgelig forekommer 
drivminer næsten daglig. Og marinen har endnu mand
skab og fartøjer parat til at tage sig af disse miner. Den
ne tjeneste kaldes »U. A. M.-tjenesten«, hvilket er en for
kortelse for »uskadeliggørelse af miner«. Fartøjerne, som 
bliver brugt til dette formål, er hovedsagelig store fiske
fartøj er, som har vist sig at være udmærkede. Indtil 
1. august i år var antallet af uskadeliggjorte miner nået 
op på ca. 7000. 

- Uddannelsen er jo også et vigtigt led i marinens 
genopbygning, Hvordan er man gået frem her? 

- Det moderne materiel i dag stiller store krav til 
den tekniske kunnen hos personellet. Marinen var så 
heldig efter krigen at have folk, som vi kunne bygge 
videre på: Dygtige specialister, som var godt kendt med 
det nye tekniske materiel fra deres tjeneste ude, og som 
havde erfaring i, hvad moderne sØkrig virkelig er. Det 
er disse folk, som i dag tager sig af uddannelsen af ma
rinens nye personel. Af skoler har vi sØkrigsskolen, som 
tager sig af officers-rekrutteringen i marinen, og som fra 
i år også har oprettet en særlig linie for kystartillerister. 
Før krigen byggede søkrigsskolen på mellemskoleuddan
nelse og 18 måneders sejltid, men den revolutionerende 
tekniske udvikling i de sidste år stiller i dag større krav 
til en søofficers teoretiske uddannelse og specialkund-



En motortorpedobåd i fuld fart, 

skaber, og studentereksamen lægges nu til grund for op
tagelse ved søkrigsskolen. De 18 måneders sejltid bliver 
udlignet ved et længere aspiranttogt på et af marinens 
fa~tØje_r. Skolen har i dag fire speciallinier: dæks-, ma
skm-, mtendantur- og kystartillerilinien. Der undervises 
bl. a. i engelsk, fransk, militær strafferet, sikkerheds
tjeneste, psykologi m. v. Specialisterne lærer desuden 
bl. a .. navigation, matematik, fysik, mekanik, torpedo
og 1:1-mevæsen, meteorologi, meddelelsestjeneste, topo
grafi og motorlære. Ved siden af specialfagene under
vises naturligvis også i elementær krigsførelse. Skolen 
strækker sig over fem år, siger viceadmiral Horve og 
fortsætter: 

- En moderne marine må i stor udstrækning baseres 
på faste menige som en grundstamme for mandskabet 
p~ _orlogsfartØjerne. Til denne uddannelse har vi »SjØ
m1litære korps« i Herten. Specialiseringen her er stor, 
og personellet fordeles til hele tolv grene. For at blive 
optaget som elev kræves folkeskoleuddannelse og mindst 
1~ måneders sejltid. Eleverne må forpligte sig til 6 års 
tJenestetid og stiger i denne tid fra 3. klasses til 1. klas
ses konstabler og kan efter nØdvendig tjeneste eventuelt 
avancere til »bransjebefal« med op til kaptajnlØjtnants 
grad. 

- Efter hvilke linier genopbygger man marinen med 
specielt henblik på materiellets art og størrelse? 

- Forholdsvis små enheder vil karakterisere vor ma
rin~. For at få en effektiv krigsmarine siger krigens er
farmger os, at vi må have mobile fartØjsstyrker - sam
mensat af de største og kraftigste fartøjer - som kan 
operere sammen med en taktisk enhed under en fælles 
ledelse ved siden af de lokale styrker bestående af min
d:e fartøjer, som er egnet til forsvar og bevogtning af 
v~sse kystafsnit i direkte forbindelse med kystbefæst
nmgen . 
. - per er blandt norske sagkyndige offentligt talt om 

rimehgheden af genoprettelsen af et specielt maritimt 
luftvåben. Hvad er admiralens mening i dette spørgsmål? 

- Det er et spørgsmål, som kan diskuteres og ses på 
mange forskellige måder, men der er ikke tvivl om, at 
f. eks. et luftfartøj, som skal operere ude på søen i sam
arbejde med søværnet, må have en besætning, som har 
sømandsmæssig uddannelse, og for kombinerede opera
tioner - konvojering, mineudlægning o. s. v. - må ma
skinerne være underlagt den sømilitære ledelse. 

- Hvordan er forholdet mellem den norske handels
og orlogsmarine? 

- Det er og bØr være det bedste. Krigen gjorde også 
sit til, at samarbejdet blev styrket. »SjØforsvarets skytte
avdeling for handelsflåden« (S. S. H.), som blev etableret 
under krigen, var et af de stærkeste bindeled. I denne 
afdeling uddannede marinen under krigen tllsammen ca. 
7000 officerer, befalingsmænd og menige fra handelsflå
den. Disse mænd gjorde udmærket tjeneste ved beskyt
telse af konvojer. Afdelingen er nu forlængst nedlagt, og 
mange af folkene er vendt tilbage til deres normale ar
bejde i handelsflåden. 

- Bør man træffe forberedelser til at sætte handels-

marinen i stand til at forsvare sig, f. eks. ved at bygge 
kanonfundamenter om bord og ved at uddanne søfolkene 
til kanon- og dybdebombebetjening, 

- Som beredskabsforanstaltning mener jeg, at det er 
rigtigt at bevæbne vore handelsfartøjer mod flyver- og 
u-bådsangreb. Når man tænker på vor store handels
tonnage, er dette selvfølgelig en meget stor, men nød
vendig opgave. 

-- Er forsvarsviljen stærk i det norske folk? 
- Efter de erfaringer, vort folk har høstet i de fem 

år, det var under fremmed herredømme, tvang og terror, 
tror jeg, at forsvarsviljen i dag har et stærkt grundlag. 
En af de ting, som bekræfter dette, er den store tilslut
ning til hjemmeværnet landet over. 

- Og de største vanskeligheder, marinen har mødt 
efter krigen? 

- Marinen havde mange og store Vanskeligheder, da 
den tog fat på opbygningen af krigsmarinen paa freds
fod. Bl. a. måtte man sørge for uddannelse af specialister, 
som kunne tage sig af vedligeholdelsen af det moderne 
materiel, som man nu anskaffede sig. Besætningerne, 
som kom hjem efter fem års aktiv krigstjeneste1 måtte 
jo snarest gives den hvile, de så hØjt fortjente for deres 
indsats. Man gik derfor i gang med at uddanne personel, 
som kunne kvalificere sig for afløsningen af veteranerne. 
Med de begrænsede midler, marinen havde til rådighed, -
var det heller ikke let at gå til anskaffelse af det ma
teriel, man kunne regne med var det mest effektive, og 
som passede bedst for vore forhold, og som samtidig var 
det mest Økonomiske. 

- Er den norske marine i stand til at modstå et an
greb, hvis dette kom i dag eller i morgen? 

- Den norske marine fØr krigen og i dag kan ikke 
sammenlignes. I dag disponerer vi væsentlig over nye, 
moderne fartøjer, og til betjening af disse en stor del 
befalingsmænd og menige. med fem års aktiv tjeneste i 
sØkrig. Man må egentlig sige, at vi er godt på vej med 
opbygningen af en effektiv marine, som vil kunne hævde· 
sig, hvis det skulle blive nødvendigt. 

,, Man maa ønske, at en ny Slægt vil gribe den gamle, 

,mukke Bog og give den videre. Paa dis,e Blade lever 

Mindet om et umisteligt Stykke Danmark,hi,torie for

talt af den tapre danske Land,oldat ,elv" 

Erhardt Larsen i "Berlingske Aftenavis" om 

DENGANG JEG DROG AFSTED . 
Samtidiges Skildringer og Billeder 

fra Aarene 1848-50. Samlede og ud

givne af Franz v. Jessen og Bertil 

Schyberg. Kr. 10.75. GYLDENDAL 
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Reorganisation af det svejtsiske 

Hjemmeværn 
Fra »Der Schweizer Soldat« har vi lånt 

følgende redegørelse for reorganisationen af 
Svejts' »Territorialdienst«, der omfatter både 
civilbeskyttelsen og de lokale kampstyrker -
den specielt svejtsiske form for totalforsvar. 

TERRITORIALTJENESTEN's reorganisation og de nye 
opgavers udfØrelse foregår i rammen af forholdsreglerne 
for det totale landsforsvar. En total krig råber efter et 
totalt forsvar, og det er klart, at disse forholdsregler må 
bære de svejtsiske ejendommeligheders stempel og ikke 
være en mindre kopi af en hvilken som helst anden stats 
forholdsregler. 

Bestræbelserne for en svejtsisk totalledelse af lands
forsvaret stilles over for følgende problemer: 

1) En moderne krig bliver ikke mere udkæmpet og af
gjort kun af armeen, d. v. s. af et lands væbnede magt, 
men hele folket fører krig og sætter hele landets 
potentiel, militærmagt, moral og Økonomi ind. I for
beredelsen af et totalt forsvar såvel som i ledelsen af 
denne totale forsvarskamp er det derfor ikke mere 
alene de militære kommandomyndigheder i alle gra
der, som udsteder ordrer og anvisninger for krigs
førelsen, men i mindst samme udstrækning er det 
myndighederne på alle områder, som må træffe for
holdsregler og give anvisninger. Som sidste konse
kvens må enhver svejtsisk borger, mand og kvinde, 
ung og gammel, efter evne bidrage til landets forsvar, 
gøre sin pligt og udfylde sin plads. 

2) I det hØjtudviklede luftvåbens og fjernprojektilernes 
tidsalder vil en krig .næppe overraske vort land først 
ved grænsen for derefter at æde sig ind i landet, men 
hele territoriet vil lige fra begyndelsen blive omfattet 
af krigen eller i det mindste truet af den. Der må 
også tænkes på, at den moderne kampfØring ikke fØrst 
og fremmest og udelukkende vil rette de første slag 
imod den væbnede magt, men snarest imod vore han
dels- og trafik-centrer og imod de tættest befolkede 
byer og flækker. Her drejer det sig om foranstalt
ninger til bekæmpelse og begrænsning af skader og 
om genopbygningens og forsorgens problemer. 

3) Endvidere må man ved overvejelserne om et svejtsisk 
landsforsvar tænke på, at en krig hos os ikke foregår 
simpelt hen på Svejts' territorium, men på et terri
torium bestående af 25 republikker og kantoner og 
over 3000 sogne. Denne kendsgerning må ikke glem
mes ved forberedelsen af et totalt landsforsvar, da 
dens fØlger kun er til at lØse ved hjælp af de civile 
myndigheder. Ydermere må der tænkes på, at vort 
land ikke forliges med og lykkeligvis aldrig vil for
liges med at blive militariseret. Tværtimod må de 
civile myndigheder, instanser og institutioner som så
danne yde deres bidrag til et totalt forsvar. 

Når man ydermere betænker, at selv om den egentlige 
arme rundt regnet omfatter ca. 1 /s af befolkningen, for
forbliver 7/s dog »hjemme«, ved produktionsstederne eller 
ved hjemmet, så skal der netop for denne del af befolk
ningen træffes foranstaltninger til dens beskyttelse og 
forsorg indenfor det totale forsvars rammer, thi armeens 
moral påvirkes ganske væsentlig af de hjemmeværendes 
moral. 

Det står udenfor enhver diskussion, at vort lands for
svar behøver en stærk, hensigtsmæssig skolet, leddelt og 
veludrustet arme. Hvordan denne arme skal se ud, skal 
ikke diskuteres her. Men den danner den del af forsvars
organisationen, som kan betegnes. som den bevægelige, 
og hvem opgaven med de afgørende kampe tilfalder. 
Men denne arme skal for fuldt og helt at blive det, den 
skal være, befries for alle sådanne opgaver, som ikke 
umiddelbart hænger sammen med en kamp som sådan. 
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Et vældigt spring over forhindringen. De svejtsiske soldater 
gennemgår en hård uddannelse. 

Først og fremmest er dette opgaver paa områder som 
bevogtning, sikring og tilsyn. 

Selv i relation til ovenstående er der for det totale for
svar fremfor alt 3 problemer: 

1) Forholdsregler, ordrer og anvisninger fra militære 
kommandomyndigheder af alle grader på den ene 
side og fra civile myndigheder af alle grader (for
bund, kantoner, sogne) på den anden side skal af
stemmes efter hinanden og bringes i samklang på det 
ene fælles mål, det totale forsvar. 

2) Armeen skal befries for alle opgaver, som ikke di
rekte står i forbindelse med kampen. 

3) Civilbefolkning, handel og industri må beskyttes, og 
der må træffes forholdsregler til begrænsning af ska
der, til genopbygning og til forsorgen. 

Dette er den nye territorialtjenestes principielle hoved
opgaver. 

Den nye forordning om hjemmeværnet blev den 31. 
Oktober 1947 sat i kraft af forbundsrådet. I forordnin
gens punkt 1 defineres hjemmeværnet som forsvarets 
egnsbundne organisation. 

Det er hjemmeværnets opgave i fredstider at træffe 
forholdsregler med henblik på en mobilisering, og gan
ske uafhængigt af en hvilken som helst mulig opmarch 
eller indsats af vor arm€. Hjemmeværnet vil derfor som 
forsvarets egnsbundne organisation brede sig som et 
edderkoppespind over hele landet, et edderkoppespind, 
på hvilket armeen uhindret kan bevæge sig uden at 
være bebyrdet med egnsbundne opgaver, men på den 
anden side kan armeen overalt, hvor den befinder sig, 
drage nytte af hjemmeværnets organiqation, dets midler 
og kræfter til løsning af egne opgaver. På denne måde 
fØlger også harmonisk og logisk samarbejdet mellem 
armeen på den ene side og hjemmeværnet på den anden 
side. 

Forordningen om hjemmeværnet omtaler specielt den
ne tjenestes opgaver, og alene disses opremsning og 
mangfoldighed sprænger langt rammerne i militærorga-



nisationens art. 58, i hvilken hjemmeværnets opgaver er 
betegnet som »rekvisitioner og evakueringer samt iagt
tagelse af landets militære interesser, forsåvidt disse ikke 
varetages af feltarmeen«. 

Som særlige opgaver fik hjemmeværnet anvist fØl
gende, og der blev givet ordre til, at disse i fredstider 
med henblik på en mobilisering ikke alene skulle stu
deres, men også løses: 

la) Sik1·ing og bevogtning af vigtige objekter samt be
vogtning af flyvepladser. Her står de utallige op
gaver og krav til hjemmeværnet i et krast misfor
hold til de i øjeblikket til rådighed værende kræfter 
og midler. Hjemmeværnet er Øjeblikkelig gået i gang 
med at reorganisere kræfter og midler og delvis 
skaffe nye. 

lb) Luftbeskyttelse, d. v. s. frem for alt bekæmpelse og 
begrænsning af skader. På luftbeskyttelsens område 
er en skarp adskillelse i to opgavegrupper tvingende 
nødvendig: på den ene side er der problemerne af 
byggemæssig natur som beskyttelsesrum, murgen
nembrydning ved rækkehuse o.s. v., yderligere mørk
lægning samt pulterkammerrydning, som alene hører 
under den civile lovgivnings og den civile kontrols 
område, og på den anden side er der de militære 
forholdsregler som ildslukning og bjergning af for
ulykkede. Også alarmeringsproblemerne hØrer ind 
under det militære område. 

Principielt vil enhver flække være luftbeskyttel
sespligtig, men kun et bestemt antal vigtige steder 
vil få tildelt luftbeskyttelsestropper. Det skal under
søges, hvor mange regionale tropper af luftbeskyt
telsen der vil være nødvendige. 

Men inde i husene vil der være et husværn (tid
ligere husbrandkorps), som står på en forpost, til 
ildslukning, skadebekæmpelse, genistandsættelse og 
sanitetshjælp, thi kun sådan kan de så farlige flade
brande bekæmpes ved kilden. Derudover må der 
i alle flækker forefindes et brandkorps ligesom un
der krigen. Luftbeskyttelsestropperne er derfor kun 
en hjælp til særlig vigtige områder eller objekter. 

le) Vandalarm er beskyttelsesorganisationen for truede 
områder og flækker i tilfælde af dæmningsbrud som 
fØlge af krigshandlinger eller sabotage. Når man be
tænker, hvilken uhyre fare for hele landet de fyldte, 
stillestående søer frembyder, kan værdien af en 
vandalarms-organisation ikke vurderes hØjt nok. 

ld) Gadetjenesten, som i aktivtjenesten støttes og op
bygges på i det civile liv kendte og samarbejdende 
organisationer og institutioner, deler sig i: 
a) oplysning, 
b) vedligeholdelse og reparation (gader, broer, tra

fikknudepunkter, flodbredder), 
c) gadetrafikregulering. 

Den er et særlig typisk eksempel på hjemmevær
nets virksomhed og opgave, fordi den benytter de fra 
det civile liv indøvede institutioner og udnytter dem 
til militære formål. 

le) Vejr- og lavinetjeneste bliver overtaget af denne or
ganisation, som er indarbejdet i den i fredstid. Under 
aktivtjeneste eller i krigstider er den underlagt lands
forsvaret. 

2) Forplejningstjenesten befatter sig med utallige og 
meget komplicerede problemer: på den ene side op
retholdelse af produktionen under aktivtjenesten 
eller i krig, på den anden side træfning af forholds
regler, der ved en ufordelagtig udvikling af situa
tionen forhindrer, at produktionssteder, ejendomme, 
værdier og arbejdskraft falder i fjendens hænder for 
at blive udnyttet af denne i krigsførelsen imod vort 
eget land. 

3) Forsorgstjenesten befatter sig med: 
a) omsorg for egnens folk, som har lidt skade på 

grund af krigsbegivenhederne; 
b) omsorg for internerede og flygtninge, d. v. s. asyl

ret for udlændinge; 
c) omsorg for fanger. 

På dette omiåde kan under særlige omstændig
heder hjemmeværnet træde i funktion, uden at lan-

~-
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Bjergsoldater kan også blive udsat for en sådan opgave. 

det som sådant befinder sig i aktivtjeneste, f. eks. 
når udenlandske statsborgere .som følge af politiske 
uroligheder overskrider vor grænse og søger tilflugt 
i Svejts. På dette område har hjemmeværnet hen
imod slutningen af 1947 og igen i foråret måttet 
træffe store forberedelsesarbejder. 

4) Publicerings- og informations-tjenesten omfatter for
holdsregler, der træder i kraft i tilfælde af, at nor
male publicerings- og efterretningsmidler ikke mere 
fungerer som fØlge af krigsbegivenhederne, og når 
myndigheder og kommandomyndigheder stadigvæk 
skal være i kontakt med befolkningen for at med
dele de for krigsførelsen nødvendige anvisninger. 

5) Hjemmeværnets gendarmeritjeneste har ikke til 
hensigt at indskrænke eller antaste de civile myndig
heders politimyndighed. Derimod må hjemmeværnet 
varetage de militære interesser på politivæsnets om
råder og hvis særlige omstændigheder foreligger 
stille hjælpepolitikræfter til rådighed. 

6) Hjemmeværnets sanitetstjeneste har endelig den 
overordentlig store og vanskelige opgave at sikre 
lægehjælpen til den del af befolkningen, som ikke 
e rindkaldt til armeen og derfor ikke får lægehjælp 
af armelægerne. Sanitetstj enesten har til denne store 
opgave samtlige ikke-indkaldte læger, foreninger og 
institutioner til rådighed. 

Hjemmeværnet har til hensigt at udbygge sine orga
nisationer og forholdsregler sådan, at de også i freds
tider i tilfælde af katastrofer kan træde i funktion og 
derved tjene landet. 

For at yde dette gevaldige organisationsarbejde blev 
hjemmeværnet nØdt til fØrst og fremmest at skaffe sig 
sin egen kommandoførelse og at inddele områderne hen-
sigtsmæssigt. · 

I fredstider ligger hjemmeværnets ledelse hos general
stabsafdelingen. Under aktivtjenesten danner den en del 
af armestaben. 

Der blev oprettet 4 territorialzoner, som hver er un
derlagt et territorial-zonekommando. Endvidere blev vort 
lands område inddelt i 24 territorialkredse, som hver er· 
underlagt et territorial-kredskommando. Kommandoen 
over 17 af disse territorial-kredskommandoer udøves af 
kommandanterne over de egnsbundne taktiske organi
sationer som bjergbrigader, fæstninger og grænse- ug 
reduitbrigader. Men alle territorialkredse har deres egen 
kommandostab, bestående af folk fra hjemmeværnet. 

En videre underinddeling i territorialregioner trængte 
sig paa, henimod 80 i antal, hvorved pladskommandan
terne i mobiliseringsorganisationen samtidig som varig 
opgave har kommandoen over territorialregionen, me
dens deres virksomhed ved mobilisering koncentrerer sig 
om denne. De nuværende organisationers pladskomman
dostabe skal til dette formål udvides med de nødvendige 
folk fra territorialtjenesten. 

Det laveste trin i den territorialtjenstlige kommando
rækkefølge er territorial-stedskommandoer, og den sted
lige organisation på dette trin er lokalværnene. Disse 
lokalværn bliver organiseret efter stedets betydning og 
de til rådighed stående midler og er sognenes selvbeskyt-
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telsesorganisationer i forsvarets almindelige ramme. Hver 
af disse selvbeskyttelsesorganisationer skal derfor stu
deres og organiseres for sig og bære sognets særprægede 
stempel. 

Endelig træffer territorialtjenesten også foranstaltnin
ger til at skade modstanderen aktivt, hvis det skulle 
lykkes denne at tage dele af vort land i besiddelse. Det 
er klart1 at der netop her ikke kan kopieres udenlandske 
maquisforbilleder, thi forholdene i vort land er sær
egne. Principielt vil det dreje sig om en ren typisk svejt
sisk løsning. Men klart er det også, at dette problem ikke 
kan diskuteres. 

Da også de udenfor armeen stående landsmænd bliver 
samlet i en organisation, og da hver svejtsisk borger, 
kvinde eller mand, ung eller gammel, får tildelt en op
gave indenfor sin ydeevne, er ydermere en meget vigtig 
territorialtjenstlig opgave lØst, nemlig forhindringen og 
bekæmpelsen af panik og vilkårlig bortvandring. Disse 
to ting kan kun forhindres og bekæmpes ved selve kil
den, og det bedste middel til at hindre et menneske i at 
komme ud af ligevægt, har altid været at binde det til 
en klar pligt og opgave. Den Siællandske 

.Bondestands jparekasse Når enhver ved, hvad han har at gøre, og også ved, 
at man regner specielt med ham, vil det ikke fØre til hine 
sørgelige og farlige tåbeligheder, som man så i 1940 i ud
landet og også i vort eget land. 

s 

SPØRGETIME ,MED AUTORITETERNE 

"Folk og Værn" indbyder alle til offentlig drøftelse af militærlivet 

med de højeste autoriteter 

SELV om man møder med god vilje er der sikkert mange ting1 der vil forekomme 

fremmed i militærlivet og som en rekrut betragter under synsvinklen »nØdvendige1 

men uforståelige onder<<. Derfor bider man det i sig, og det kan blive til skade ikke 
alene for den enkelie1 men også for værnene som helhed, for de er bedst tjent med 

soldater, der gør deres pligt med forstaaelse og godt humør. 
Bedre end at bide ting i sig1 som, når alt kommer til alt, måske alligevel har en 

rimelig forklaring1 ville det være at få en sådan forklaring, og »Folk og Værn« 

åbner hermed sine spalter for spørgsmål, der angår sådanne ting - eventuelt helst 

med positive forslag til, hvorledes De kunne tænke Dem ændringerne. 

Dette betyder ikke, at vi indbyder Dem til at fremsætte konkrete klager, som na
turligvis må fremsættes ad reglementeret vej, og heller ikke f. eks. til en debat om 

forsvarets nytte. Det, vi tænker på, er ting som formen for uddannelsen, f. eks. til
rettelagt som på højskolen, Folk og Værn-arbejdet og lignende generelle emner, og 

vi forbeholder os ret til ikke at offentliggøre spørgsmål, der falder udenfor denne 

ramme eller f. eks. har personlig adresse. 
Til gengæld vil vi søge at få Deres spørgsmål besvaret i samarbejde med de høje

ste autoriteter på det pågældende område, og spørger De med en positiv baggrund 

af god vilje til at få tingene til at gå bedst muligt, tror vi ikke alene, at De selv vil 

få glæde deraf, men også at det vil gavne andre - og nærmere, fordi de får lejlig
hed til at give svar på åbne, velvillige spørgsmål i stedet for den ofte forekommende 

almindelige kværulance. 
Vi tror, dette er en af vejene til større tillidsfuldhed og tilfredshed opad og nedad 

og beder Dem hjælpe os med at betræde den. 
Breve til denne rubrik mærkes »autoriteterne«. 

Redaktionen. 



Vil De være 

FLYVER eller FLYVEMEKANIKER? 

Saa bør De skaffe Dem et Forspring for Konkurrenterne ved 

at anskaffe FLYVEBOGEN, det første og eneste Storværk paa 

Dansk om Flyvning. 

I FLYVEBOGEN, som er redigeret af den kendte Militærflyver, 

Kaptajn J o h n F o I t m a n n, skriver de mest fremtrædende 

danske Eksperter indgaaende om Flyvningens Historie og 

Fremtid, Flyvemaskinekonstruktion og -bygning, Lufttrafik, 

Navigation, Jordtjeneste og de forskellige Former for Flyvning. 

Et Afsnit behandler specielt de Krav, Flyvning stiller til den 

menneskelige Organisme. 
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Luftfartsinspektør Sven Aage Dalbro 

Overingeniør M. P. Eskildsen 

Oberstinde Harriet FØrslev 

Direktør Knud Gregersen 

Kaptajn H. Herschend 

Luftkaptajn Holger Kierkegaard 

Civilingeniør Steen Ethelberg 

Luftfartsingeniør Ejvind Møller Hansen 

Civilingeniør C. Holten Lund 

Direktør Knud Lybye 

LuftfartsinspektØr V. G. Mosdal 

WESTERMANNS FORLAG 
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FLYVEBOGEN er paa 1192 Sider 
og forsynet med 858 Illustratio

ner. Indbundet i 2 smukke Bind 

koster den Kr. 125.-, som kan 

betales paa lempelige Vilkaar. 



I. G. FARBEN 
en af tysk krigsindustris store virksomheder. 

Den havde hovedansvaret for, at det blev muligt for 
Tyskland at føre angrebskrig i seks lange år. 

DET hænder ikke sjældent, at man ved diskussioner 
mand og mand imellem hØrer kritik fremsat over, at de 
allierede desarmerer den tyske industris store virksom
heder. Man kan forstå, at Krupps kanonfabriker må 
desarmeres, men mange - måske de fleste - opfatter 
desarmeringen af de mange andre store tyske industri
foretagender som et røvertogt i Tyskland, en form, hvor
ved de allierede er i stand til at sætte den tyske industri 
ud af spillet og fjerne mulighederne for tysk eksport
fremstød på verdensmarkedet. Mange mener, at desarme
ringen kun sker for at undgå konkurrence med de tyske 
virksomheder. 

En af de virksomheder, der ofte omtales i denne for
bindelse, er I. G. Farben, og det vil derfor være på sin 
plads at gøre opmærksom på, at I. G. Farben måske 
endnu mere end Krupp skabte mulighederne for Tysk
lands oprustning og evne til at føre angrebskrig i seks 
lange år. 

I. G. Farben kender vi herhjemme bl. a. fra Agfa-film, 
fra Danigcfa og Anilinkompagniet og fra ta lrigP kPmi
kalier og medicinalvarer. Dens patenter betingede pro
duktionen i mange danske kemiske virksomheder, og 
fØr krigen var I. G. Farben er af verdens mægtigste 
industrikoncerner med forbindelser og interesser1 men 
også med agenter og spioner, i alle verdens lande. 

24 af I. G. Farbens ledere har siddet på anklagebæn
ken i Niirnberg. Den amerikanske anklager1 general
major Telford Taylor, sagde i sit aktorat bl. a.: 

- Vi anklager Dem ikke1 fordi De var dygtige og 
havde megen magt, men fordi de brugte denne magt 
på forbryderisk vis. De har hovedansvaret for1 at det 
blev muligt for Tyskland at føre en angrebskrig og føre 
krigen i seks lange år. I. G. Farben havde sine egne kon
centrationslejre, hvor fangernes gennemsnitlige levetid 
ikke nåede hØjere end til tre måneder. Det fremstillede 
en giftgas, der blev solgt til udryddelseslejrene, og har 
medført 4,5 millioner menneskers dØd. 

I. G. Farben kan datere sin oprindelse fra 1904, da 
nogle af Tysklands kemiske virksomheder sluttede sig 
sammen, og dermed var den beskedne begyndelse gjort. 
Sammenslutningen skete af konkurrencehensyn. 

Antallet af arbejdere steg til det dobbelte under kl'igen. 
I 1925 sammensmeltedes de tilbageblevne firmaer un

der opgivelse af deres selvstændighed til I. G. Farben, 
Ak.tiengesellschaft, med hovedsæde i Frankfurt am Main 
og med C. Bosch som formand for bestyrelsen. 

Aktiekapitalen var ca. 850 millioner mark og selskabet 
beskæftigede i årene fØr krigen ca. 100,000 arbejdere, 
der under krigen steg til 200,000, samtidig med at aktie
kapitalen udvidedes til 2500 millioner mark. 

I. G. Farben blev ikke stående ved sammenslutningen 
af de nævnte selskaber, men afsluttede interessefælles
skaber med endnu en lang række foretagender, således 
med Rheinisch-Westfiilische Sprengstoff A. G. i K0ln og 
Dynamit-Aktiengesellschaft (Alfred Nobel & Co.) i Ham
borg. 

I. G. Farben fik efterhånden et meget stort fabrika
tionsområde. Der fremstilledes farvestoffer og disses rå
stoffer, syntetiske kvælstofforbindelser, et stort antal for
skellige farmaceutiske og fotografiske artikler, plante
beskyttelsesmidler, kunstsilke og meget andet. I. G. Far
bens virkeområde har gennem mange fine videnskabelige 
og tekniske undersøgelser haft stor betydning for farve
fabrikationens udvikling. Det var således Badische Ani
lin- og Soda-fabrik, der i 1897 muliggjorde fabrikationen 
i stor stil af syntetisk indigo. 

Indtil den første verdenskrig var Tyskland dPt. fØrPnrlP 
land indenfor farveindustrien, men fik derefter en skarp 
konkurrence fra Amerika og England, der måske nok 
kunne give det udseende af, at disse lande nu efter den 
anden verdenskrig med eet slag ville skaffe sig af med 
Tysklands konkurrence på dette område ved desarme
ringen af I. G. Farben. 
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En af I. G. Farbens administrationsbygninger før ... 

På talrige andre områder har I. G. Farbens kemikere 
ydet en betydelig indsats. Haber-Bosch's ammoniaksyn
tese har været af uhyre betydning for fremstillingen af 
kvælstofgØdninger og er indført verden over. I 1928 for
lod således Norsk Hydro Birkeland-Eydes metode til 
fordel for Haber-Bosch-metoden, og der opstod et in
timt Økonomisk samarbejde mellem Norsk Hydro og 
I. G. Farben. De til I. G. Farben knyttede salpetervær
ker i Leuna-Merseburg hører til verdens største. 

Standard Oil blev snydt. 

Ca. 40 år efter den beskedne start i 1904 var I. G. Far
ben interesseret i 400 større koncerner i Tyskland og i 
mere end 500 udenfor Tyskland. Det havde henved 2000 
kartelaftaler i udlandet ,og bl. a. havde man et intimt 
samarbejde med Standard Oil i Amerika. 

Dette samarbejde blev beskæmmende for Standard 
Oil. Man havde aftalt at udveksle patenter og erfaringer, 
men I. G. Farben udvekslede i hvert fald ingen, og 
U. S. A. sad ved den anden verdenskrigs begyndelse i 
den vanvittige situation, at I. G. Farben sad inde med 
alle patenter og alle nødvendige oplysninger om frem
stilling af syntetisk gummi, mens U. S. A. var ude af 
stand til at producere det kunstgummi, der skulle bru
ges til krigen. Standard Oil havde ladet sig narre - til 
gengæld havde I. G. Farbens spioner fået oplysninger 
om alt, hvad der var værd at vide, i U. S. A. 

I. G. Farben kunne producere uhyre mængder af syn
tetisk benzin, »Leuna«, og syntetisk gummi, »Buna«, samt 
letmetaller, aluminium og magnesium, der hØrte til dets 
vigtigste produkter. Så eftertrykkeligt havde I. G. Farben 
sat sig på f. eks. salget af magnesium, at England ved 
krigens begyndelse var ude af stand til at skaffe dette 
stof, der bl. a. er uundværligt ved fremstillingen af 
brandbomber. 

I 1932 stod det sløjt til med I. G. Farben. Det så ikke 
ud til, at den syntetiske benzin skulle få chancer for at 
blive konkurrencedygtig. Man overvejede helt at opgive 
denne side af virksomheden - med mindre man da 
kunne finde et egnet politisk parti! 

I 1933 talte nogle I. G. Farben-folk med Hitler og kom 
til det resultat, »at manden ikke var så tosset endda«. 
Det resulterede i det første tilskud til Hitlers brun
skjorter. Kort tid efter fik I. G. Farben kontrakt med 
det nye hitlerstyre på, at naziregimet ville aftage hele 
I. G. Far bens produktion af syntetisk benzin indtil 1937, 
selv om andre produkter muligvis skulle vise sig at være 
billigere. 

Denne kontrakt gav I. G. Farben vind i sejlene, og 
utaknemlig var det store firma ikke. I løbet af de kom
mende ån skænkede I. G. Farben 80 millioner mark til 
nazipartiet og dets arbejde. Endnu inden den fØrste tyske 
soldat havde sat foden på czekoslovakisk jord, udtalte 
formanden for I. G. Farbens bestyrelse overfor Hitler 
sin glæde over, at det var lykkedes at genvinde Sudeter
land. 



Et udsnit af• I. G, Farben~komplekset efter ... 

Alle de 22 anklagede direktører fra I. G. Farben ud
talte ved retten i Nilrnberg, at de udelukkende gjorde, 
hvad regeringen forlangte af dem, men anklageren frem
hævede og dokumenterede, at de gjorde adskilligt mere, 
og at de altid var de fØrste til at gøre opmærksom på, 
at dette eller hint manglede i tilfælde af en kommende 
krig. De forberedte krigen i alle enkeltheder. 

Formanden for I. G. Farbens bestyrelse var leder af 
4-årsplanen, der muliggjorde Tysklands oprustning, og 
de funktionærer, der var beskæftiget med planens gen
nemførelse, var op til 90 % I. G. Farben-folk. I 1936 
udnævntes forbindelsesofficerer mellem I. G. Farben og 
den tyske hær - kort sagt: Det er dokumentarisk bevist 
i alle henseender, at I. G. Farben stillede sig helt til 
rådighed for den tyske hær, udelukkende optaget af at 
forsyne den så godt som muligt med krig for Øje. 

Et særligt kapitel er I. G. Farbens hensynsløse frem
færd mod de kemiske industrier i lande, der blev okku
perede af Tyskerne. Hele den polske kemiske industri 
blev underlagt I. G. Farben. Tysklands regering prøvede 
at få et par af de polske virksomheder overdraget til 
staten, men I. G. Farben var for stærk. Det havde ydet 
nazipartiet og regeringen så mange tjenester, at man 
stod i gæld til det, og de informationer, som I. G. Farbens 
vidtforgrenede net af spioner bragte hjem ude fra hele 
verden, var mere værdifulde end dem, hærens og rege
ringens eget efterretningsvæsen kunne bringe, Den fran
ske kemiske industri gik det på samme måde som den 
polske - også den blev underlagt I. G. Farben. 

Egne koncentrationslejre. 
Og for at gøre det endnu værre: I. G. Farben fik sine 

egne koncentrationslejre. Himmler, under hvem de sor
terede, fik til gengæld nogle klækkelige runde bidrag 
til sit arbejde. 

I. G. Farben skulle bruge arbejdskraft til en fabrik 
for syntetisk gummi i nærheden af Auschwitz ,og først 
lånte man arbejdskraft fra koncentrationslejrene i 
Auschwitz, siden oprettede man sin egen koncentrations
lejr. Hen dØde i løbet af kort tid 25-35,000 fanger, hvis 
gennemsnitlige levetid i lejren var tre måneder. 

Og endelig det uhyggeligste af alt, I. G. Farben har på 
sin samvittighed: Zyklon Bl 

Kort efter, at Amerikanerne kom til Hamborg, hængte 
de et par fabrikejere, der havde solgt, hvad de påstod 
var et aflusningsmiddel: Zyklon B. De havde solgt så 
meget »Zyklon B«, at 19 millioner mennesker kunne være 
blevet dræbt af det. Det lykkedes dog »kun« for SS at 
få brugt så meget, at 4,5 millioner mennesker blev dræbt 
i udryddelseslejrene. 

Hvorledes kunne to fabrikanter indlade sig på så far
lig og uhyggelig en forretning? Forklaringen kom for 
dagen efter deres dØd, I. G. Farben var hovedinteresseret 
i deres forretning og havde dem ganske i lommen. Det 
var I. G. Farben, der ordnede denne dØdsforretning. 

Da krigen var forbi, og Eisenhower skulle have hoved
sæde i Frankfurt am Main, flyttede han med sin stab 
ind i I. G. Farbens flotte kæmpe-hovedkontor i Frank
furt. Det hele så nydeligt og ordentligt ud, men da man 
gik i gang med undersøgelse af selskabets arkiv og do
kumenter, så man, at det var en forbryderbandes hoved
kvarter, man havde overtaget. 

Ikke for at knuse Tysklnnds konkurrenceevne, men 
for at hindre, at en lignende ny forbrydelse overfor 
menneskeheden igen skal ske, må de allierede tage hårdt 
fat på de store tyske industriforetagender, og det vil i 
fØrste Række sige Krupp og I. G. Farben! - men også 
mange andre, hvis skyld er af samme art! 

Jens A. Petersen. 
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TORPEDO-DRESSUR I ISEFJORDEN 
30 meter til vejrs for at skyde med torpedoer. 
Ingen anbefaling, før særhederne er opdaget og tæm

met på ma:l"inens torpedostation 

KRIGENS tavse våben, torpedoen, har ikke sat noget til 
af sin position indenfor landenes søværn. Udviklingen 
har ladt mange andre våben tilbage, men har taget tor
pedoen med sig. Man ser det f. eks. i Norge, hvis flåde 
har gjort den til et hovedvåben, og man ser det lige så 
tydeligt hos den danske marine, hvor alle nybygningerne 
siden befrielsen har været torpedobåde, og hvor de fle
ste af de skibe, der er kØbt, er beregnet især til torpedo
kamp. 

Familiemæssigt hØrer torpedoen til minerne. Det er fra 
dem, den er udgået, i begyndelsen, under den amerikan
ske borgerkrig i 1860'erne, som et meget primitivt våben. 
Torpedoen var dengang i virkeligheden ikke andet end 
en mine - en ladningskasse med sprængstof - 1 der blev 
anbragt på enden af en lang stang og under angreb 
puffet ud fra stævnen mod det fjendtlige skib, som man 
havde planlagt at ramme. Ramt blev det måske også 
nu og da, men hvis man overhovedet kan tale om en 
risiko ved dette våben, gjaldt den sikkert nok så meget 
de mænd1 der puffede minen ud, som det skib, der skulde 
angribes. I beskrivelser af disse første eksperimenter gås 
der da også let hen over sagen med en bemærkning om, 
at »fejlen ved dette våben var, at man skulle sejle meget 
tæt ind på fjenden for at bringe det i anvendelse«! 

Farten kontrolleres ved hjælp af signaler, der her opfanges af en 
af stationens officerer. 
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Det tavse våben på vej mod sit mål, 

Den selvbevægende mine - med &O kilometer i timen. 
I dag kan man ligge mange kiometer borte og nogle 

hundrede gange sikrere sænke et skib med en moderne 
torpedo. Den udvikling, der har fØrt teknikken så vidt, 
tog for alvor fart et par år efter forsøgene med stang
torpedoer, da det lykkedes en enkelsk ingeniør og en 
østrigsk søofficer at konstruere den selvbevægende mine: 
torpedoen. Da blev torpedoen med eet slag til et far ligt 
våben, og i de følgende år gjorde en serie af forbedringer 
den mere og mere effektiv. Nu står man ved torpedo
typer, hvoraf den største er over en halv meter - helt 
nØj agtigt 53,3 centimeter - diameter ,mellem 7 og 8 me
ter lang, med en motor, der kan give den en fart på 
op til 80 kilometer, og med komplicerede instrumenter, 
der kan lede den omkring 12 kilometer gennem vandet 
og bringe dens kraftige sprængladning til eksplosion 
mod målet. 

Kun en lille del af torpedoen er beslaglagt af denne 
ladning. Resten af indholdet tjener til at bringe den til 
bestemmelsesstedet. Driftkraften er komprimeret luft, 
fyldt på en luftkedel og ved en særlig metode opvarmet 
på vejen til den firecylindrede stjernemotor. Nervecen
tret er dybdestyreren og sidestyreren, et pendul i for
bindelse med en bundventil og et gyroskop, som via en 
formaskine giver deres ordrer videre til henholdsvis de 
vandrette og de lodrette ror helt agterude og sørger for, 
at torpedoen holder den dybde og den kurs1 den er ind
stillet til at lØbe i. Og farten får torpedoen fra de to 
skruer, som er anbragt sådan, at de løber i hver sin 
retning, nødvendigt, fordi torpedoen ellers ville rotere 
om sin egen længdeaksel på vej en. 

En torpedo er ikke som f. eks. en mine eller en granat 
blot en lille del af en nærmere bestemt mængde. tor
pedoer er individuelle, hver har som ny sine særheder, 
som skal opdages og tæmmes. Det sker i Danmark på 
marinens torpedostation, der tidligere lå ved Bramsnæs
vig i bunden af Isefjorden, men som nu er blevet flyttet 
op til videre farvand i fjorden - ved Kongsøre skov. 
Her er stationen ved at blive indrettet i en gammel 
feriekoloni. Værksteder og magasiner rejser sig omkring 
det hus, der tidligere rummede kØbenhavnske feriebørns 
spisestuer og sovesale, og som nu tjener til midlertidig 
bolig for stationens besætning. 

Stationens vigtigste redskab. 
Nede ved fjorden er der bygget en lille havn, og ude 

på molen står begyndelsen til stationens allervigtigste 



redskab: tårnet. Arbejdet på det er startet i år, til næste 
år vil torpedoskydningerne blive ledet fra dets top, 30 
meter over havets overflade. 

Det er udviklingen indenfor torpedotekniken, der har 
gjort det nødvendigt, at man nu skal så hØjt til vejrs. 
Ideen med tårnet er nemlig at sætte stationens officerer 
og teknikere i stand til i kikkerter at fØlge torpedoerne 
på deres vej til målet, - med en moderne torpedos fart 
og aktionsradius taget i betragtning en umulig opgave, 
hvis man kun har sine kikkerter anbragt et par meter 
over havet. Man vil tabe torpedoens kølvandsstribe af 
syne, når den har lØbet nogle få hundrede meter. 

For Øjeblikket må stationen klare sig med en interimi
stisk kommandocentral, bygget ind imellem tårnets stil
ladser en halv snes meter oppe. 

Arbejdet på KongsØre torpedostation består i korte 
rids af en meget omhyggelig kontrol med, at de nye 
torpedoer holder den ønskede fart, dybde og sideretning. 
Det foregår ved prØveskydninger, som for hver enkelt 
torpedos vedkommende fØrst afsluttes, når alt er fundet 
i fineste orden. 

Ladningsrummets indhold er hentet i Isefjorden. 
Og det er nogle af disse skydninger, Folk og Værn 

forleden har haft lejlighed til at overvære med chefen 
for Kongsøre torpedostation, orlogskajtajn U. Hertz, som 
vejleder. Vi følger en enkelt torpedo, en af de store 53,3 
centimeters på dens tur gennem prøverne, møder den 
fØrste gang ude på skolen, ved udskydningsrØrene, hvor 
den er ved at blive gjort klar. Den lange, cigarformede 
krop glinser af olie, forrest lyser ladningsrummets røde 
metalplader, som i dette tilfælde dækker over et så 
fredeligt indhold som Isefjords-vand, fyldt på for at 
give torpedoen nøjagtigt samme vægt som i krigsladet 
tilstand. 

»Klar i kanonen«, meldes der, torpedoen kan affyres. 
Det foregår ganske enkelt forklaret efter pusterørsprin
cippet, pustet leveres af komprimeret luft, og der lyder 
ikke noget brag fra »kanonen«, kun en kort skarpt af
brudt hvislen, da 53,3 centimeteren sendes af sted. I 
samme Øjeblik, den rammer vandet, søger den ned på 
den dybde, rorene er indstillet på, og sætter tavst af 
sted mod målet, tegnende sin bane med bruset fra spil
deluften. 

En torpedo under stolen. 
Fra kontrolrummet følger man dens rejse og kontrol

lerer den fart ved hjælp af signaler fra marinere, der fra 
flåder, opankret på skydebanen med 1000 meters mellem
rum, slår et flag ned, når det ser torpedoen stryge umid
delbart under deres træsæder, 3 meter nede. 

Det hele varer kun et par minutter. Så rejser der sig 
en hvid skumtop i nærheden af en lille bØje, 4000 meter 
ude i fjorden: Torpedoen har nået målet og lØbet kraften 
af sig, automatisk pumper den vandet i øvelsesladnings
rummet ud og stikker lettet for vægten den røde snude 
op over havoverfladen. 

Nu kender man dens fart, men først når den af en 
motorbåd er blevet slæbt tilbage til stationen, kan spørg
målene om, hvordan dybden og sideretningen har været, 
besvares. Svarene står at læse i kurver, som måleappa-

Efter skydningen slæbes torpedoen, på dette billede en 53 3 cen-
timeters, tilbage og hejses op på. land. ' 

Orlogskaptajn U. Hertz er chef for Kongsøre torpedostation. 

rater i torpedoen har tegnet under dens lange rejse, og 
kun, hvis farten og kurverne har været fuldt tilfreds
stillende, er torpedoen »verificeret«, og den er klar til 
tjeneste på en af mariens torpedobåde. 

4000 meter er den sædvanlige afstand, der skydes på 
for Øjeblikket, og det er udelukkende mangelen på et 
kontrolrum i den rigtige hØjde, som forhindrer torpedo
stationen i for alvor at prøve torpedoernes rækkevidde. 
Når tårnet er bygget færdigt, vil skydningerne komme 
til at foregå over en afstand på 12-13 kilometer på en 
skydebane, der går fra KongsØre skov tværs over hele 
Isefjorden og næsten op til Lynæs på spidsen af Hals
næs, syd for Hundested. Til den tid vil de moderne in
stallationer, som ligeledes er under udførelse, også mu
liggøre et langt større antal skydninger om dagen end 
nu. Man regner med at komme op på ca. 25 afskudte 
torpedoer om dagen mod ca. 7 for Øjeblikket. 

Eksperimentet, der koster 70.000 kr. hver gang. 
Det er derimod ikke stationens noget interimistiske 

arbejdsforhold, der giver forklaringen på, at der aldrig 
afskydes en krigsladt torpedo fra Kongsøre. Indenfor 
den danske marine er det ikke prøvet i de sidste 15 år, 
siden 1933, og det skyldes ganske simpelt, at et sådant 
eksperiment er en hel del for kostbart. Det vilde være op 
imod 70.000 kr. dyrere, hvis man nu og da anbragte 
sprængstof i stedet for saltvand i næsen på en af de store 
torpedoer. Så meget regner man med, at en 53,3 cen
timeters er værd. 

Og teknikens ustandselige forsøgsarbejde gør ikke det
te våben billigere. Man finder stadig frem til forbed
ringer, som bl. a. har virkeliggjort tanken om den usyn
lige torpedo. I forvejen er torpedoen et tavst våben, 
dens rejse gennem vandet er uhØrlig, men den røber 
sin bane fra brus~t fra den komprimeret luft, der efter 
at have fuldført sm opgave presses ud gennem den hule 
skrueaksel. Med den elektriske drevne torpedo, som det 
er lykkedes at konstruere, behøver man nu ikke længer 
at r~gne med de~ afslørende kØlvandsstribe, og samtidig 
muhggØr eksperimenterne større hastighed og stigende 
sprængkraft. Torpedoen er stadigvæk en af de farligste 
fjender at mØde på havet. 
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Under turen kom man også til København, og her ses den ene Oxford glide hen 
over byens tage. 

Når man s 

i gang med den videre uddannelse 
på Harvard-skolen i Karup. Inden 
eleverne nåede så langt, gik der en 
tid, hvor de grw1dlæggende færdig
heder måtte indøves, og afslutningen 
herpå var den snart traditionelle 
Danmarkstur, som i år foregik i da
gene 21.-24. september. 

Det var nogle forventningsfulde 
elever, der tirsdag morgen samledes 
med skolens instruktører og meka
nikere ved hangaren med de 23 ma
skiner, 10 KZ II, 10 KZ III, 2 Oxford 
og 1 Proctor, og hvilken tur fik 
de så? 

DANMARK er ved at opbygge sit ny luftvåben. Hvordan 
det kommer til at se ud, er der endnu ingen, der rigtig 
ved, men så meget står vist de fleste klart, at det bliver 
en af de vigtigste faktorer i de nyopbyggede værn. Fra 
alle sider slås det fast, at Danmark i hvert tilfælde må 
bygge på et stærkt luftvåben, hvis vi skal gøre os nogen 
forhåbninger om i påkommende tilfælde at kunne for
svare landet, og hvorledes denne opbygning skal foregå, 
og hvori den består, kommer sikkert fØrst for dagens lys, 
når den ny forsvarsordning bliver vedtaget på rigsdagen. 

Da eleverne endnu ikke havde lært at flyve i forma:.. 
tion, startedes der med 3 minutters mellemrum, og, som 

Men at opbygge et så godt som helt nyt luftvåben 
kræver et stort forberedende arbejde, og det nytter ikke 
at sidde med hænderne i skØdet; der må arbejdes. En af 
de største opgaver, det er af betydning at have påbegyndt 
i tide, er uddannelsen af mandskabet. Og dette arbejde, 
for at vi i løbet af få år kan have uddannet personel til 
flyvevåbnet, er allerede i fuld gang. Et led heri er ele
mentærflyveskolen på luftmarinestationen i AunØ, hvor 
der netop er sluttet en skole med 23 elever, som nu er 
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I Alborg indviede de 23 flyvemaskiner en 
ny hangar. Der var rigelig plads til dem 
alle, og her bliver en KZ II trukket ind i 
hangaren hvor alle maskinerne stod om 
natten inden starten næste dag til Arhus. 

skolens chef, orlogskaptajn H. We
stenholz, sagde fØr starten og masser 
af gange under turen pointerede, 
vilde det også med det samme give 
dem anledning til at vise deres kun
nen i navigeringens svære kunst, og 
som det ikke mindst vigtige: De 
unge flyveraspiranter fik lært deres 
land at kende fra oven. Og de fik 
lært det. Det er vist nok ikke for-

Hele skolen opmarcheret foran hangaren i 
Alborg, Med ryggen til ses skolens chef, 
orlogskaptajn Westenholz, og foran fron
ten fra venstre kaptajnløjtnant Rønhof, 
næstkommanderende, kaptajn Birkhede, og 
flyverløjtnant Stig-Nielsen, 



det hele fra oven 
Elementærflyveskolen på Aunø på 
Danmarkstur 
Tekst: Hein. 

Foto: Rubæk. 

Et par af eleverne foretager i rutebilen på vej til flyve
pladsen de forskellige udregninger til dagens flyvning, 

kert at sige, at det var den bedste anskuelsesunder
visning i geografi, der her er givet. 

At det var en dejlig tur, er der ingen af eleverne, 
der vil benægte, og overalt, hvor der gjordes op
hold, mødtes de med den største venlighed og gæst
frihed. Flyveturen varede i 4 dage, og dens rute 
var Auuø, Gedser, Svendborg, SØnderborg, Skryd
strup, TØnder, Ribe, Blåvandshuk, Nymindegab, 
Vandel, Silkeborg, RingkØbing, Thorsminde, Karup, 
Hobro, Thyborøn, Hanstholm, Rold skov, Alborg, 
Hirtshals, Skagen, Randers, Fornæs, Tirstrup, Horn
slet, Kolding, Assens, Beldringe, Nyborg, Halskov, 
Værløse, København, Aunø. Der overnattedes i 
Vejle, Alborg og Odense, men 
undervejs havde flyverne den 

ære at blive modtaget officielt på 
rådhuset i Arhus, hvor byen var 
vært ved en frokost. Her var des
uden en stor repræsentation fra hær 
og flåde med chefen for Jyske Divi
sion, generalmajor Wulf Have, i 
spidsen, til stede. Der blev holdt 
mange taler, og inden man atter for
lod den jyske hovedstad, gik gene
ralen rundt og Ønskede alle delta
gerne en god tur fremover. Det blev 
under frokosten stærkt betonet, at 
Arhus by og Arhus flyveklub var 

Ved ankomsten til privatflyvepladsen ved 
Arhus afleverede orlogskaptajn Westenholz 
den samlede styrke til borgmester Unmack 
Larsen, der bød hjerteligt velkommen til 
.Jyllands hovedstad, idet han samtidig 
inviterede flyverne på en frokost på råd
huset i Arhus, 

Uden mad og drikke, duer helten ikke, siger det gamle ordsprog, 
Det gælder også for flyvemaskiner, hvor de to ingredienser er olie 
og benzin. Ved hver mellemlanding var det først~j der foretoges, 

at få tanket så maskinerne var fodret godt op t1 næste start. 
' (Fot. Rubæk) 

glade for besøget, idet man med det samme officielt fik 
indviet den private flyveplads ved Arhus. Det er første 
gang, så mange militære flyvemaskiner på en gang er 
landet i Arhus. Det var et smukt syn at se dem komme 
glidende gennem luften for med få sekunders mellemrum 
at lande på den lille flyveplads. Efter besøget i Arhus 
fortsattes til Odense, og her blev modtagelsen mindst lige 
så hjertelig som i Ar hus. Byen var om aftenen vært ved 
en middag på hotel Windsor, og ved denne lejlighed blev 
der ligeledes talt mange smukke og anerkendende ord. 
Orlogskaptajn Westenholz betonede her som så ofte fØr, 
at hele mandskabet med såvel instruktører som elever var 
ualmindelig glade for denne måde at komme i forbin
delse med befolkningen, og han håbede, at denne flyve
tur over hele Danmark vilde være medvirkende til at 
popularisere de danske værn, ikke mindst luftvåbnet. 

Og skal man endelig som udenforstående sige nogle ord 
om elementærflyveskolen, kan de kun , blive rosende. 
Der er en herlig fri og kammeratlig tone mellem chef og 
instruktører på den ene side og eleverne på den anden. 
Flyvereleverne er kammerater med deres instruktører, 
og man får det bedste indtryk af, at når det virkelig 
gælder, er der ingen, der mister »værdigheden«, og disci-
plinen er i hvert fald ikke gået flØjten. Vald. Hein. 
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25 års mindefesten for "Valkyrien"s sidste togt 

DEN 15. september - 25 års da
gen for » Valkyrien«s sidste kom
mandostrygning - mødtes 138 
medlemmer af dens daværende 
besætning paa Halmen til en 
mindefest. Det blev en storartet 
dag, ikke mindst fordi arrange
mentet var lagt ud over de 
gængse ra?Jimer for soldaterjubi
læumsfester. I formiddagens lØb 
tog prins Knud sammen med 
kvartermester Jacobsen ud på 
Halmens kirkegård for at ned
lægge en krans paa den afdøde 
skibschet kommandør Amdrups 
grav. Viceadmiral Vedel, deltog 
både som flådens øverste og 
som jubilar. 
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(1) Komiteen på stribe med tronfølgeren på fløjen 
modtog hver af de 138 fremmødte jubilarer med et hånd
tryk, Fra venstre: Tronfølgeren, forfatteren Carl Østen, 
kommandørkaptajn Ørsted materialforvalter A. M. An
dersen og orlogskaptajn H€rtz. (De resterende 2 komite
medlemmer, skotøjsfabrikant Mou og kvartermester Sven 
Jacobsen, var imens optaget af at udgive festtegn til 
hver jubilar,) 

(2) Komiteens formand, forfatteren Carl Østen, over
rækker på Sorgenfri prinsesse Caroline Mathilde be
sætningens buket paa 25 mørkerøde roser, blandt hvilke 
var et huebånd »1923 Valkyrien 1948«. 

(3) Prins Knud havde om eftermiddagen inviteret sine 
skibskammerater til Sorgenfri, hvor Prinsen som en 
glimrende »guide« foreviste parkens seværdigheder af 
træer og mindestøtter. Lille prins Christian var også 
med. 

(4) Dagen indledtes med. at Tronfølgeren, festkomi
teens ærespræsident, nedlagde blomster ved mindeste
nen for de faldne fra den 29. august. 2 orlogsgaster med 
»Valkyrien« i huen var med. De var dog fra 1948. 

(5) Ved aftenfesten i »Moltkes palæ« hejstes flaget -
»Valkyrien«s sidste - der ejes af prins Knud, af to 
gamle orlogsgaster. Prins Knud kommanderede, og ma
terialforvalter Andersen peb. 
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SKOTTERNE i KØBENHAVN 
Fot. Rubæk. 

EN af den britiske udstil
lings største attraktioner 
har uden tvivl været det 
berømte skotske musik
korps »The Gordon High
landers«, der hver dag sam
lede tilskuere i tusindtal, 
når de med sækkepiberne 
i spidsen marcherede gen
nem byen. Skotterne var 
under hele opholdet ind
kvarteret paa Østerbroga
des kaserne, hvor »Folk og 
Værn« har aflagt et besøg 
hos nogle af de ialt 63 med
lemmer af orkestret og bl. 
a. fik lejlighed til at over
være pudsningen af de far
vestrålende uniformer - et 
stykke arbejde, som tager 
hver enkelt ca. 2 timer om 
dagen. 

Den mest iØjnefaldende 
skikkelse var den kæmpe
mæssige drum-
major Burlton, 
som vi præsen
terer tv. på 
siden i fuld 
krigsmaling, 
bl. a. »bjørne
skindshue« af 
strudsfjer med 
hvid pompon, 
skrårem med 
trommestikker, 
der angiver 
hans hØj e rang, 
og i bæltet en 
taske »the 
sporran«, som 
er smykket 
med hvide ge-
dehaar, der bliver omhyg
geligt børstet og kænunet 
fØr hver parade. 

Øverst th. ses en af de 8 
trommeslagere, der også 
uden uniform nok er værd 
at kaste et lille blik på. Han 
kan faktisk gøre det ud for 
en hel billedbog, oversået 
som han er med tatoverin
ger, bl. a. en række fra In
dien,hvor de fleste af Skot
terne har gjort tjeneste en 
årrække. 

Derunder er en af vore 
medarbejdere i færd med 
at sprænge sine lunger i et 
forgæves forsøg på at give 
et lille nummer på sække
pibe. Det ser så let ud, når 
man ser Skotterne traktere 
det egenartede instrument, 
men prøv engang selv, så 
kan det være piben får en 
anden lyd. 

På det sidste billede får 
messingknapperne på den 
røde uniformsjakke sig en 
ordentlig omgang. 
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MED 21. BATAILLON TIL 
FÆGTNINGSSKYDNING 
Fra »Brigade-Kureren<< har vi lånt denne beretning fra 
de omfattende fægtningsskydninger i Lopshorn. 

NU havde vi allesammen troet, at vi skulle til lejren 
med det pudsige navn Putlos i Holsten1 og så står vi 
pludselig igen nede i området fra de store sommerøvelser, 
som ellers var stuvet væk blandt andre gode minder. 
Lopshorn hedder stedet, og er man umotoriseret eller 
terrainvognsmand, kommer man dertil med toget, står 
ud i Detmold og kØres i busser eller nyudladet terrain
vogn ud til Lopshorn; er man ved landevejstransporten, 
kØrer man ca. 300 km mod syd og er iØvrigt ilde faren, 
hvis vognen går i stykker. 
- Lejren er kun en enkelt indenfor et helt system af 
træningslejre, og den har plads til ca. 800 mand, d. v. s. 
en almindelig bataillon. På mange måder er den bedre 
end Langeoog-lejren, rent teknisk, naturligvis). Her er 
jordbunden nemlig tør, og teltene er vandtætte, hedder 
det sig. På Langeoog var de det ikke, og der kom van
det både op fra jorden og ned fra himlen, når vejrgu-
derne var umilde stemt. 

Men lejren her er meget feltmæssig. Selv så vitale 
funktioner som spisning og det modsatte heraf foregår 
enten i telt eller under åben himmel. Maden tillaves af 
det kendte kokkefirma »Stabscompagniet & co.«, og ikke 
et ondt ord om dem. De gør ganske sikkert, hvad de kan, 
og iØvrigt er vi jo fra manøvrerne vant til, at maden kan 
have et feltmæssigt udseende. 

Lopshorn Camp, som den i virkeligheden hedder, lig
ger i virkeligheden en mil nord for Detmold og igen en 
mil fra det store Øvelsesterræn, som afdelingerne kommer 
herned for at arbejde i. Øvelsesterrænet er ca. 20 km på 
hver led og består af en mængde forskellige områder, 
hver med sit navn og hver indrettet til indøvelse - i 
reglen med skarp ammunition - af særlige taktiske 
situationer. Navnene er i reglen taget fra steder, hvor 
britiske tropper har kæmpet under invasionen: »Orne«, 
hvor mange feltmæssige skarpskydninger, deriblandt med 
morterer, foregår, er opkaldt efter en flod i Normandiet, 
»Falaise«, hvor der skydes feltmæssig enkeltmandsskyd
ning, efter det sted, hvor mange tyske divisioner blev 
tilintetgjort i kampene om »foden<< af Cotentin halvøen 
(hvor Cherbourg ligger), Arnhem er velkendt, Aachen 
var skueplads for hårde kampe o. s. v. I udkanten af om
rådet ligger Sennelager, en stor landsby med en vældig 
britisk lejr, hvor talrige forsøgs- og andre institutioner 
har til huse. Skydeterrænet er et kolossalt foretagende, 
og til dets drift og vedligeholdelse arbejder over 2000 
tyske arbejdere, foruden et stort sagkyndigt britisk per
sonel. 

Tyske hjælpere med forbløffende uddannelse. 
Tyskerne er rekrutteret fra alle mulige erhverv, og 

Gadekampe i den sønderskudte by. 
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Artiklen skri
ves, mens be
givenhederne 
foregaar. 

den stærke søgning er udtryk for, at der endnu er nogen 
arbejdsløshedskrise mange steder. 

Nogle af de tyske arbejdere virker som hjælpere ved 
det tekniske arrangement af skydeøvelserne, og enkelte 
af dem har i ikke mindre end 13 år udelukkende været 
beskæftiget ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
en enkelt delingsøvelse, under hvilken de affyrer spræng
ladninger og gør sig nyttige på anden måde. 

Lopshorn - regnens hjemsted. 
Vej ret var tåleligt, da vi kom hertil, men vi havde fra 

tidligere gæster hØrt, at stedet var berygtet for sine utro
ligt kraftige og langvarige regnvejr. Formodentlig står 
det i forbindelse med, at egnen til flere sider er omgivet 
af bjerge, ligesom regnbyen Bergen; når luftstrømmene 
støder på bjergene, siges det, at skyerne ofte bliver til 
vand. Egnen udmærker sig iØvrigt ved, at de fleste byer 
hedder noget med »Bad«, Bad Salzuflen f. eks. Man kig
ger forgæves efter vand, men får så at vide, at det er 
solbad, det drejer sig om, og at luften skal være meget 
styrkende og sund. Det er muligt, men vi mærker ikke 
noget til det. Trods langvarig nattesøvn - vi går i seng, 
når det bliver mørkt, for der er ikke indlagt elektrisk 
lys - er man utrolig sløv om morgenen og er præget af 
en inderlig og alt andet end kurstedsagtig ulyst til at 
stå op, 

Spændende og lærerige øvelser. 
Og nu går det iØvrigt slag i slag - forestilling hele 

dagen, ingen pauser! Vi veksler mellem Aachen, Arnhem, 
Orne og Tower Lake, som enkeltvis omtales nedenfor. Og 
vejret bliver fint! 

Aachen er skueplads for det systematiske angreb og er 
en meget instruktiv øvelse. Den ledes af kaptajn Amtrup 
fra 2. kompagni, og der deltager - som i næsten alle 
øvelser her - et kompagni plus en morter - en kanon 
og en terrænvognssektion af skytskompagniet. Terrænet 
er overalt oprodet af vældige tanks' larvekæder, og skyts
kompagniets carrierførere sender en tanke til Melby og 
Jægerspris, for ikke at tale om Høvelte, hvor man prak
tisk talt ikke noget sted må kØre med de smaa bæltedyr, 
uden at man standses enten af kedsommelige skilte eller 
af tilsynsofficianter, skov- og strandfogeder o. s. v. Men 
hernede må man kØre på livet lØs, ja endog foretage cen
trumsvendinger uden fØrst at skulle spørge krigs- eller 
landbrugsministeriet ( og få afslag!). 

De britiske tankformationer, som holder til hernede, 
har nogle vældige brumbasser at kØre med (en enkelt 
af dem vej er mere end hele terræn vognsdelingen med 
13 terrænvogne og 55 mand), og de tumler sig frejdigt 
i mark og skov og vælter store træer. 

Et dårligt kast ..• 
Mange sære genstande kan findes rundt om i terrænet, 

hvor nu i mange år afdeling efter afdeling af mange sta-



ters hære har foretaget krigsmæssige skydninger. Nok se, 
men ikke røre, er feltråbet, og der er udstedt hØjtidelige 
advarsler mod at samle nogle af godterne op, endsige 
tage dem med hjem. Men den unge 369 kunne naturligvis 
ikke nære sig, og da han fandt en græskarlignende gen
stand, måtte han absolut se på den. Den interesserede ham 
ikke nok, og han undlod derfor at se, hvad der var inden 
i den, og kastede den fra sig - fem meter, iØvrigt et dår
ligt kast. Her eksploderede græskarret med et usandsyn
ligt knald og afslørede sig som en 90 mm panseryærns
granat. SpØg tilside - det var et svineheld, 69! Til gen
gæld blev skytskompagniets pionerer sendt ud for at 
sprænge en farligt udseende genstand, man havde fundet 
i skydeterrænet. Den lignede et vækkeur, men man kan 
jo aldrig vide, om sådan et er ladt. Det var det lirke. 

Ja, hvad er der ellers at berette - skytskompagniet 
har skudt skarpt med sine morterer i Orne og foretaget 
sprængninger sammesteds, og i Caen har de med 57 mm 
kanoner skudt med brisantgranater og truffet de udstil
lede genstande (tigertanks) med næsten alle skud. Og 
så har alle rekylgeværkompagnierne som sagt haft de 
forskellige specialøvelser igennem. Lad os lige forklare, 
hvad de gik ud på. 

Arnhem - så nær krig, man kan komme. 
Den mest interessante af alle Øvelserne var vel nok 

den såkaldte Arnhem-Øvelse - kamp i landsby. Hjemme
fra kender man jo kun dette begreb så temmelig teore
tisk men her er det den mest håndgribelige virkelighed. 
Arn'hem - dette navn stammer selvfØlgelig fra lands
byen i Holland, hvor en britisk faldskærmsdiv!sion i sep
tember 1944 blev sat ned og kæmpede med sa stor tap
perhed - er en tysk landsby,_ som for!ængst e~ forladt 
af alle sine beboere. Den har i mange ar kun tJent som 
øvelsesplads og er delvis skudt i ruiner. Om det så _er 
mindesmærket for de faldne fra den første verdenskrig, 
er det molesteret og mangler hovedet - et sælsomt syn. 
Haustenbeck hed landsbyen oprindelig, og vejvisere bæ
rer endnu det gamle navn. Her angriber et rekylgevær
kompagni frem gennem hovedgaden, angriber hus efter 
hus støttet af morterer og røgslør. Øvelsens forløb var 
hve~ gang det samme, for det gælder jo om, at intet går 
skævt, og navnlig at ulykkestilfælde undgås - i~e 
mindst af hensyn til det utrolige skriveri, der altid bh
ver følgen af det, sagde en kommandoofficiant, som altid 
i ånden ser det hav af blanketter og rapporter, der skal 
udfærdiges. . 

Arnhem er virkelig spændende. Grupperne ildstØtter 
hinanden til yderste sikkerhedsafstand, de små morterer 
kaster deres rØggranater ud foran forreste linie, de store 
morterer trækker deres store, hvide røgslør længere 
fremme, og hele dette apparat suppleres rr_ie~ de små, 
men meget farlige fosforhåndbomber .. Samtidig krydres 
situationen af nedgravede sprængladnmger, som detone
rer på de mest overraskende steder, og som - lad det 
blot være sagt - ikke altid ligefrem indbyder til frem
rykning over det sted, hvor de ligger. Fra hus til hus 
springer man, alle våben er i gang, projektilerne synger 
og smælder_ mellem ruinerne, og i ly af røgsløret går det 
fremad og fremad. En engelsk major, som overværede 
flere af disse øvelser, udtalte, at det var det nær!Ileste 
af virkeligheden, som det overhovedet var muhgt at 
komme under fredsforhold. 

Fiat-øvelse - og et efterspil. 
Efter Arnhem-øvelsen, der iØvrigt lededes og blev gen

nemgået hver gang af kaptajnløjtnant Gotthardsen, fulgte 
en demonstration af Fiat-granaternes virkning mod en 
meget tung tysk tiger-kampvogn. Det var forblØffende 
at se pans~rværnsgeværets træfsikkerhed, og flere af 
skuddene gik gennem det mere end 10 cm tykke panser 
- et enkelt ramte endog tigerens 88 mm kanon og rev 
en dyb flænge i den, så at kanonen vilde Være blevet 
sat ud af virksomhed - og dermed også kampvognen. 

0 Arnhem-Øvelsen havde iØvrigt et efterspil, ~om kun fa 
af de menige fik fornøjelse af. LØrdag formiddag drog 
befalingsmændene fra rekylgeværkompagnierne, formeret 
- og påklædt - som rigtige grupper, u?- for at ge~nem
prØve en meget fin skydebane, hvor malene var f3endt
lige papskytter i grøn uniform samt rigtige trætanks. Det 

Med svømmebælter på. sætter gruppen over floden. 

allermest forbløffende var, at disse tanks kunne køre 
afsted med stor hastighed (trukket af spil), og at rekyl
geværerne på tankene pludselig åbnede voldsom ild på 
»eget parti«. Der er indbygget fjerns!yred~e øvels~sgevæ
rer i trætankene, og momentet var lige sa lærerigt, som 
det i grunden var pudsigt. Fiat-granaterne sang om Ører
ne på tanken ( det er en militær hemmelighed, om de 
pågældende korporaler ramte!). 

Dramatisk overgang over kunstig flod. 
Næste akt foregår i et terræn, der lyder navnet » Tower 

Lage«, uvist af hvilleen grund. Her er b~kket og sandet, 
men kønt, og midt i det hele snor der sig en langstr"akt 
sø af samme bredde som en af de bredere danske aer. 
Her øves overgang med stormbåde, og Ø~elsesstyr~en -
som sædvanlig et rekylgeværkompagm med diverse 
støttevåben fra skytskompagniet - ligger ved øvelsens 
begyndelse i dækning bag en bakke nogle hundrede me
ter fra åen. 

Øvelsen indledes med, at tre af skytskompagniets ter
rænvogne i fuld fart jager frem over bakken, fulgt af 
hæsblæsende pionerer fra samme kompagni. På hver ter
rænvogn ligger en veritabel robåd, og i samme Øjeblik 
vognene når ned til bredden, kaster pionererne sig over 
dem og vipper dem af, delvis under udstødelse af formu
larer, som ikke bør gengives her. Men det går i susende 
fart, bådene skubbes i vandet, og pionerer med svøm
meveste griber årerne, mens rekylgeværgrupperne stor
mer frem om bord - og så afsted til den anden bred. 
Ingen falder i vandet (et stort skilt forkynder nemlig, at 
al badning er forbudt)• og overgangen gennemføres plan
mæssigt. 

Ifølge regimentschefen har roningen af de små både 
voldt vanskeligheder for nogle af de tidligere. Øvelses
styrker, muligvis fordi mandskabet hovedsagelig stam
mede fra de dele af det indre Jylland, hvor vandlØb er 
lige så sjældne, som bakker er omkring Aurich. Derfor 
har man denne gang ladet 21. bataillons pionerafdeling, 
som til daglig fØrer en tilbagetrukken tilværelse med at 
lave knaldeffekter under andre kompagniers øvelser, 
snedkerering af signalstokke, feltseng til kompag?iche
fen og reparation af biografstole samt eftersØgnmg af 
imaginære minefelter, bemande bådene. »Man kan se, at 
de folie har fået en god uddannelse i roning,« siger ober
sten, som dog ikke ved, at rofærdigheden stammer fra 
sværmeriske kajakture på Furesøen og kanalen ved 
Frederiksdal, parret med netop den tilpas mængde gå-på
mod (normalt betegnet som frækhed), som altid vil fin
des hos kØbenhavnersoldaterne. 

For os andre sluttede den første øvelsesuges virkelige 
begivenheder med en natlig tilbagegangsøvelse fra Arll
hem og Deer Park og op til Caen. Om øvelsen er der fra 
et bassestandpunkt at sige, at den var vel tilrettelagt, idet 
den holdt op klokken tolv, og hjemtransporten foregik 
pr. lorry. Sådan skal det være! Peter. 

Forsikring-skal man ha'.. \ 

( t' m@l,~ .. J 
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Fra 

efterårets 

l{.amppladser 

Dagene fra den 23.-28. august stod overalt i hæren i de store kamp
handlingers tegn, idet Sjællandske og Jydske division afholdt samlede 
Øvelser på henholdsvis Lolland og Djursland. 
Begge steder gik det hedt til, og end ikke regnen, der silede ned så at 
sige nat og dag, formåede at kØlne de opildnede gemytter. 
Navnlig på Lolland var det galt med regnen, idet den megen væde 
meget hurtigt forvandlede den fede lollandske lerjord til et eneste 
klistret ælte, der stillede såvel mandskab som materiel på mangen 
hård prøve. 
Her har fotografen lynskudt forskellige situationer fra øvelserne: 
Til højre kører hans majestæt kong Frederik den Niende i terrain
vogn på Tirstrup flyveplads, 
ved den store kongerevue, der 
afsluttede Jydske divisions 
Øvelser. 
Den kommanderende general, 
generallØjtnant Ebbe GØrtz, 
inspicerede øvelserne, og på 
billedet midten ses genera-

len i samtale ved en 57 mm 
panserværnskanon, der er kØrt 
i stilling bag en hæk. 
Radiotjenesten var meget ak
tiv under øvelserne. T. venstre 
ses, hvorledes en »radiomand« 
dækket af sine kammerater 
opererer helt fremme i de for-
reste linier med sit apparat. 

Til stede ved Jydske divisions øvelser var militærattacheer fra 
forskellige lande. De fulgte slagets gang med megen interesse, og 
herunder ses fra venstre den franske, engelske, amerikanske, rus-
siske og svenske militærattache. 
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FORÆLDREFEST 

På artilleriets befalings
mandsskoler i Holbæk 
har der fornylig været 
holdt en forældrefest. 
lUn.nge gæster benyttede 
her lejligheden til at 
sætte sig ind i militær
livets forskellige arbejds
områder. Festen strakte 
sig over en week-end, og 
kasernen var for en nat 
indrettet som nødhotel. 

Gæsterne var på ægte 
soldatervis inddelt i 
bordhold, og øverst 
til venstre er det 
usædvanlige syn for
eviget. Til højre der
for er gymnastikhol
det i løb - gymna
stisk løb(!) - på vej 
til idrætsopvisningen. 
I midten får en store
bror lov at prøve wal
kie-talkie'en, og ne
derst til venstre de
monstreres luftværns
skytset. Til højre pa
raderes der til gæ
sternes ære, 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET 

INGEN MILITÆRE 
MESTERSKABER til DANMARK 

Fremragende idrætsmænd deltog i mesterskaberne 
i Bruxelles. 

I de internationale militære mesterskaber i Bruxelles den 
4. september deltog et efter vore forhold ret stærkt hold 
fra Danmark, men da vinderresultaterne alle lå i top
klassen, fik holdet svært ved at klare sig, og det blev 
ikke til mesterskaber i denne omgang. Desværre havde 
vi ikke fået premierløjtnant Niels Holst Sørensen med, 
og det betød naturligvis en svækkelse for holdet. 

I mesterskaberne deltog 7 nationer, Belgien, Holland, 
England, Frankrig, Sverige, Norge og Danmark, og flere 
af landene stillede i enkelte øvelser med olympiadedel
tagere. Den mest kendte er uden tvivl den godt 40-årige 
engelske hækkeløber, Finlay, der førte den olympiske 

Et af de imponerende militærorkestre ved indmarchen på. stadion. 

fakkel ind på Wembley ved olympiadens åbning. I kon
kurrencerne ved olympiaden gik det ham knap så godt, 
idet han styrtede, men nu fik han et plaster på såret, 
idet han i Bruxelles vandt 110 ro hækkelØb i den pæne 
tid 14,7 s. I dette lØb deltog menig nr. 830/47 Erik Nissen, 
10. b., der blev nr. 4 i 16 sekunder rent. Til gengæld præ
sterede Erik Nissen det fine resultat, 1,80 ro, i hØjde
spring, og det var nok til en 2. plads efter den dygtige 
engelske springer, Patterson. Foruden dette resultat op
nåede vi endnu to placeringer, idet rekrut nr. 203 Helge 
Olsen, 10. b., blev nr. 3 i trespring med 13,34 m, kun 4 cm 
efter Harrison, England, og efter van Egmond, Holland, 
der sprang 13,73 m. Officiant Husum, A. B. S., blev lige
ledes nr. 3 i hammerkast med 31,26 m. Hans resultat i 
diskoskast var forholdsvis bedre - i nærheden af de 
danske eliteresultater - 39,29 ro, men det var kun nok 
til 6. plads. Vinderresultatet var så fint som 43,26 m, 
hvilket var ny stævnerekord. 

De øvrige danske resultater. 
I 200 m lØb blev sekondlØjtnant Walther Elsberg, 10. b., 

nr. 6 i tiden 23,5 s. 
I 400 m lØb blev menig nr. 825 Gunnar Ferdinandsen, 

I. A. A., nr. 5 i den udmærkede tid 50,8 s. Vindertiden 
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Det danske hold ved indmarchen. I baggrunden ses et udsnit af 
de 10.000 belgiske rekrutter, der overværede stævnet. 

for Higgins, England, lå her i nærheden af den danske 
rekord. 

800 m løb: nr. 4 maskinkonstabel 4967 Finn Rasmussen, 
søværnet, 1,56,1. 

1500 m løb: nr. 5 artillerimekaniker math Edwin Skou
rup, 4,08,4. 

5000 m lØb: nr. 4 rekrut nr. 3088 R. E. Jensen, G. II. R., 
16,19,6. 

400 m hækkeløb: nr. 4 kystkadet K. Chr. Agård, SØ
værnet, 61,6 s. 

Længdespring:. nr. 6 reserveintendant Martin Gormsen, 
brig. mag. I, 6,20 m. 

Stangspring: nr. 4 menig nr. 552 O. Petersen, 2. i. kp., 
3,20 ro. 

Kuglestød: nr. 6 sekondløjtnant Kr. Kjær, T. B., 11,75 m. 
Spydkast: nr. 5 sekondløjtnant Kr. Kjær, T. B., 49,27 m. 
I 4 X 100 m stafetløb, hvor det danske hold bestod af 

Finn Rasmussen, Walther Elsberg, sekondlØjtnant T. Tiim
ler, Il. i. kp., og Gunnar Ferdinandsen, blev det til en 
5. plads, og i det korte stafetløb blev vi nr. 6. I begge 
stafetløb blev der iØvrigt sat nye stævnerekorder af hen
holdsvis Frankrig og England. 

De øvrige resultater • 
. I 100 m og 200 m lØb imponerede den hollandske olym

piadedeltager, Lammers, ved at sejre i henholdsvis 10 6 
og 21,6 s.; den slags tider ser vi meget sjældent he~
hjemme. Også Barthel, Luxembourg, blev dobbeltmester. 
800 m vandt han i 1,54,l og 1500 m i 3,55,4. Kuglestød 
vandtes af Kepinsky, Frankrig, med 13,96 m, spydkast 
af ,Chote, England, med 61,00 m. 400 m hækkeløb af An
dre, Frankrig, 1 54,9 s. Længdespring af Libert, Belgien, 
6,83 m. 

En strålende tur. 

For deltagerne blev det naturligvis en strålende tur 
der sent vil gå i glemmebogen. Den startede fra SØgård 

Erik Nissen på sejrsskamlen for sin 2. plads i højdespring. 
Nr. 1 blev englænderen Patterson. men begge sprang 1.80 meter. 



Otto Petersen i stangspring. 

kaserne mandag morgen ned gennem Flensborg, Rends
borg, Hamborg, Rothenburg, Nienburg, Minden, Bielefeld 
til Kamen, og holdet overnattede i en gammel kro i en 
af Westphalens små landsbyer. Dagen efter fulgte man 
autostradaen til KØ1n, hvor der var lejlighed til at se 
den omtrent restaurerede Kølnerdomkirke. Derefter kørte 
man over Liege til Bruxelles, og umiddelbart efter an
komsten gik Dannebrog til tops paa en af de 7 foran 
»Club Prince Baudoin« rejste flagstænger. Hele holdet 
blev indkvarteret på en tidligere rytterikaserne, der nu 

tilhØrte grænsegendarmeriet. De følgende dage gik med 
let træning, forskellige besøg, og fredag aften blev hol
dets leder, kaptajn R. M. Larsen, sammen med de øvrige 
holdledere interviewet i den belgiske radio - paa fransk 
- dog blev der på dansk lejlighed til at sende en hilsen 
hjem. Mesterskaberne foregik om lørdagen på et stadion, 
der kunne rumme ca. 75.000 tilskuere, og her var opstil
let 150 ridende gendarmer, der med hornfanfarer modtog 
de forskellige honoratiores. I indmarchen deltog 3 store 
militærorkestre på hver 80 mand og et gendarmeriorke
ster på 100 mand, og derefter kom de deltagende lande 
i alfabetisk orden. Efter hver øvelses afslutning var der 
sejrsceremoni som ved de olympiske lege. Det var således 
et særdeles storstilet arrangement, der blev gennemført 
på en forbilledlig måde. Om søndagen var der modtagelse 
på rådhuset, festbanket med diverse taler, og hver af 
deltagerne, der ikke havde opnået placeringer, fik over
rakt medailler, foruden at holdene fik en smuk erin
dringsvimpel. Og så om mandagen gik turen atter mod 
de hjemlige strande. 

Til slut bØr det måske anføres, at ingen af holdets del
tagere skuffede de forventninger, man havde sat til dem, 
og den konkurrence, de var ude for, var meget hård. 
Men det er jo altid en ærlig sag at tabe til konkurrenter, 
der er bedre. De deltagende lande havde også gjort alt 
for at opnå så gode resultater som muligt i retning af at 
medfØre massører og lign. 

Men turen var en oplevelse, og alle deltagere bragte 
gode erfaringer med hjem, ikke alene for dem selv, men 
også for den idræt, de dyrker. H. P. 

Dansk-norsk-svensk kadet-idrætsstævne i Lysekil 
I dagene 25., 26. og 27. juni mødtes i Lysekil på den 
svenske vestkyst kadetter fra Danmark, Norge og Sve
rige til en sportslig dyst i disciplinerne: håndbold, kap
roning og, atletik. Det var første gang et sådant stævne 
blev afholdt, og det blev en stor sukces. Kadetterne fra 
de tre lande fik lejlighed til at mødes og udbygge det 
gode forhold i en s12ortslig kappestrid. 

Fra Danmark kom kadetterne med øvelsesdelingen for 
søkadetter m. fl., bestående af fregatten »Niels Ebbesen«, 
minestrygeren »Søløven« og M. S. 10. Delingschef var 
kommandør K. K. v. Lowzow. Norge var repræsenteret 
ved eskortejageren »Arendal«, og Sverige ved krydseren 
»Fylgia«, jagerne »Stockholm« og »Norrk6ping« og mine
strygerne »GrOnsklir« og »Landsort«. 

Den 25. juni startede sportsstævnet med håndbold. 
Danmark vandt henholdsvis 10-1 og ~-2 over Norge 
og Sverige, Sverige vandt over Norge 11-5. Næste dag 

A/sMONTANA 
Møntergaarden . Møntergade 19 . Te/f. 9246 (8 Ledninger) 

tog Norge sejren hjem i kaproning, Sverige blev nr. 2 
og danmark nr. 3. 

Den 27. juni afholdtes sidste disciplin: atletik. Der kæm
pedes i fØlgende øvelser: 100 m lØb, hØjdespring, spyd
kast, 1500 m lØb, længdespring og 1000 m stafetløb. Dan
mark besatte alle førstepladser og vandt,,atletikkonkur
rencen med 58 points, Sverige fik 45 points og Norge fik 
26 points. Resultatet af hele stævnet blev at Danmark 
vandt, Sverige blev nr. 2 og Norge- nr. 3. Danmark sik
rede Sig derved den fØrste aktie i en vandrepokal, hvor
om der skal kæmpes i en 3-årig periode. Uden for kon
kurrencen blev der afholdt en kapsejlads, hvor hvert land 
fik stillet 2 sejlbåde til rådighed. Her besatte danske ka
detter henholdsvis 1. og 2. plads, Sverige 4. og 6. plads 
og Norge 3. og 5. plads. Den 28. juli afsejlede kadet
skibene fra Lysekil til hjemlige farvande. Næste år fort
sætter kampen om vandrepokalen, de danske kadetter vil 
da mødes i en dansk havn med deres norske og svenske 
kammerater til dyst. 0. Kisum. 

,. Knud Mortensen 
Hotel Isefjord 

·CliAtiif:J Slagterforretning 
Staalegade Danserestauranten Sans Sousi 

!fit. 0 ,y;~ 
anbefaler sig med 

Besøg Isefjords Bar 
::,,,;._ • 9.tGADE 5. KBHVN.l(,TElf.3661. 1. KL Kød og Paalæg 

Tlf. Rønne 152 Tlf. Holbæk 5 og 593 
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Madens fordeling er en såre betydningsfuld opgave, 
der kræver mere end en rutinemæssig indsats. Man 
aner det dybe tænkerblik bag brilleglassene og læser 
i panderynkerne, at man ikke må vige tilbage for at 
spekulere sig furet og græmmet, når det gælder om at 

opnå den fuldkomne medister-rulning. 

FORPLEJNINGS-

l(ORPSET 
Forplejningskorpset er på samme tid en af de mest agtede og 

mest misundte stænder i den danske hær. Agtelse nærer en 

soldat instinktivt overfor enhver, der er med til at sikre, at 

det daglige brØd fremtræder i så varierende og velsmagende 

former som muligt, og misundelse ombølger de »organiserede 

bordformænd«, der sidder lunt inden for kontordøre. Men også 

forplejningsbasserne må gennemgå rekrutuddannelsens skærs

ild, »Folk og Værn«s fotograf har aflagt besøg i Vedbæk, hvor 

forplejningskorpsets skole nylig var på en uges udrykning. 

Ugen gik dog med andet end 
grydeeksercits. Efter en større 
øvelse nyder man sejrens frug
ter i form af en kasse æbler, en 
gave fra ejeren af den plantage, 
der stødte op til kampområdet. 
• 

Den gamle skrøne om de mange kokke og den fordærvede mad har 
ikke de ringeste livsbetingelser i en lejr, hvor madlavningen be

tragtes som kunst og videnskab. 

Det store øjeblik, da resultatet 
af formiddagens anstrengelser, 
vandgrød og medisterpølse, bli
ver uddelt til de trætte krigere. 
Her vurderes med faglig inter-

Her er en g1'uppe fra det pludseligt angrebne og desorienterede 
parti klar til at g1ibe ind i kampen. 
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esse . 

En feltmæssig samlingsstue. Efter dagens anstrengelser hviler man 
ud og hygger sig med avisen, piben og klør knægt. 
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- Er det mig, du hentyder til? 
- Nej jeg mener det, jeg ligger i. 

* 
En kompagnichef havde sagt til 

soldaterne, at hvis nogen af dem drak 
sig fuld, måtte de komme til ham 
dagen efter og melde sig. En dag kom 
37 /Hansen ind til kaptajnen, ikke helt 
sikker på benene. 

- Hr. kaptajn, jeg skulle bare mel
de, at jeg var fuld i går. 

- Nå, det er godt - men De er jo 
fuld i dag også! , 

- Ja, men det skal jeg melde i 
morgen, hr. kaptajn. 

* 
Virkelig smukke piger er altid fle

re kilometer inde i deres livseventyr, 
når man træffer dem. Hvornår de be
gynder, er en gåde. 

Jacob Paludan. 

(Sol dier) 

De ved det ...... . 
men kan De huske det. Naturligvis 
kan De det, men prøv at spørge ham 
i den underste kØje. Det er muligt, 
at han har glemt det, og saa er det 
hans tur til at give kaffe og wiener
brød. 

De rigtige svar findes side 26. 

1. En S. M. J. er en: 
a. Svensk morter. 
b. Radio. 
c. Svensk maskingevær. 

2. Aftrækkerhuset er en hoveddel i: 
a. 7,7 mm rekylgevær. 
b. 6,5 mm rekylgevær. 
c. 9 mm maskinpistol. 

3. »Holger Danske« er en: 
a. Torpedobaad. 
b. Fregat. 
c. Minestryger. 

4. 9. bataillon er garnisoneret i: 
a. SØnderborg. 
b. Viborg. 
c. Roskilde. 

5. Bogstavet h morses saaledes: 
a.-.-
b.---
c.- .. 

6. I ArresØdallejren er indkvarteret: 
a. Artilleri. 
b. Fodfolk. 
c. Marinere. 

7. Antal generaler i hæren er: 
a. 10. 
b. 3. 
c. I. 

8. Ordinaten for 7,7 mm gevær paa 
100 m er: 
a. + 25. 
b. + 30. 
c. + 20. 

»Krølle«. 

* 
En uhyggelig drøm. 

Rekrutten: Forleden dag drømte 
jeg, at jeg var til time i tjenestefor
hold. Så vågnede jeg pludselig og op
dagede, at det var jeg esse. 

Af en Rekruts 
Dagbog 

ved Gunnar Sørensen 

Dagen i dag var den stolteste i 
mit liv. Kasernen blev betroet i 
mine hænder. Det var ikke nogen 
svær opgave at stå på vagt. Det 
aller vanskeligste kommer om mor
genen, når vi skal sørge for at få 
kornetterne og korporalerne væk
ket. 

Var lige ved at skyde et par af 
sergenternes piger, da de sneg sig 
ud i morges. 

Det lille rim. 

Det er godt at være en menig rekrut, 
hvis man ikke har evner til mere, 
men slemt nok, hvis man dog absolut 
over andre vil kommandere. 

Anton B. 
(Vejle Amts Folkeblad) 

- Hvad er De i det civile liv, 66? 
- A er fisker, hr. kaptajn. 
- Saa vil jeg spise alt, hvad De 

kan fiske paa een dag, hvis De er lige 
så doven, som De er her i hæren. 

- Det ska' kaptajnen it' ønske sig, 
for A er stenfisker. 

(Jyllands-Posten) 

Det viser sig, at soldaterne tager på 
i vægt under tjenesten. 

- Hm, sku' man nu søge videre 
eUer ... 

(Jyllands-Posten) 
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Knold og SprØjt 
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Jeg 
ku' tænke 
mig-

at soldaterne om sommeren, i ste
det for at gå med. de tykke uniforms
bluser, kunne benytte de australske 
khakiskjorter, som er i handelen her 
i landet. Disse skjorter er yderst vel
egnede til dette brug, idet de har 
brystlommer og skulderstropper, lige
som farven er udmærket. Lad os få 
indført det i lighed med englænderne 
og amerikanerne, så vi også bliver 
lidt praktisk påklædt i sommervar
men. 

!Øvrigt, hvad angår udgifterne ved 
anskaffelsen af en sådan skjorte, da 
har de fleste allerede en sådan, og de 
få, der ikke har det, vil sikkert an
skaffe sig en, hvis der bliver givet 
tilladelse til at lægge uniformsblusen. 

Derfor lad os lægge den tykke blu
se til fordel for khakiskjorten. 

»Kornet«. 

-IC 
De ved det ... 

Svar på spørgsmålene side 25. 
1.(b) 2.(c.) 3.(b) 4.(b) 5.(a) 6.(c) 
7.(c) 8.(a). 

Skib og Kasernes 
Lpsning 

paa 

Opgave 
Nr. 8 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 9 

Vandret. 
1. Våbenart 

10. Endeligt 
12. Forkortelse 
13. Dengang 
14. Dyr 
16. Højtidelighed 
17, Orm 
19. Bjergside 
20. Karakter 
21. I sporvogn 
23. Løbe 
24. Køkkenredskab 
25. Bindeord 
2G. Kendeord 
28. Hærførerne 
34, Anvisninger 

Lodret. 
1. Boligforhold 
2. Hast 

Autoriseret ♦ø► Forhandler 

.A. U'l'OMOBILEB, 

Salg 

Finsensvej 50 

0
.- Service 

Central 2604 

3. Dansk san'gers 
initialer 

4. Lukker munden 
op 

5. Bindeord 
6. Oprører 
7. Forkortelse 
8. Kraftudtryk 
9. Nødigt 

10. Dyr 
11. Dengang 
14. Ma.skinmenneske 
15. Hurtige 
16. Ø 
18. Træer 
22. Amerikansk for

fatterindes for
navn 

23. Spøgefugl 
25. Kør 
27. Endelse 

Opgave nr. 8 var indsendt af en anonym 
~=~i}~g15~r~· der honoreres med de sæd

Vinder af 10 kr. for rigtig løsning af op
gave nr. 8 blev hjs. menig 905, Wurr, ved 
8. bataillons 5, kompagni. 

29. Som 27 lodret 
30. Træ 
31. Klappe 

32. Ens vokaler 
33. Dansk dyrehavs

malers initialer 

Løsningen indsendes mærket »kryds og 
tværs« til Folk og Værn's redaktion, Vester 
voldgade 117, København V. 10 kr. i præmie . 

• STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING 
Ældst - Størst - Statsgaranteret 

Havnegade 2 3 . København K . Central 608 



Ogsaa paa det militærtekniske 
Omraade er der noget at se 75 Øre 
og lære I Statsbanernes Kino over hele Salen 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 

BrY&'&'eriei STJERNEN * 
Øl ,g J>tin,ralvand, 

Grundlagt 1810 

Byens ældsfe og største Blad 

Social-Demokra}en 

DEN DANSKE 

LANDMANDS BANK 

Hovedsa:,de: Holmen1 Kanal 12 

København K. 

45 filialer I København og omegn 

58 flllaler 1 provinsen 

AJl.e forespørgsler besvares omgaa

ende al vore flllaler og gennem vod 

hovedkontor: Central 6500 lokal 65 

.[,ad, .,(,,,"J.,.IIUl.d,Sa,,k,.. 

udi- DOMS ~ 

27 



AJ, BUR MEIS TER & W AI N'S MASK IN- 0 G SKIBSBYGGER J 

,FOLK OG VÆRN« udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

. Redaktører: Kommandørkaptajn SV. GREVE og oberstløjtnant E. J. WIBOLTT (ansvarh.) 
Redaktion og ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4.sal, København V. Palæ 9615, Postkonto 4885. 

Det Berlingske Bogtrykkeri 



1948 :Nr. 9 1 



Benyt 

PRIVATBANKEN 

til alle Deres 

BANKFORRETNINGER 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Jubilæumsgaver 
og Sportspræmier kØber man 

hos Hofjuvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser . .. 
A. MICHELSEN 

Kgl. HoJ• og Ordtmjin,tltr 
Brrd;:,dr , 1. Ctnlrøl nq 

Indhold 

Forsidebillede: Lotter på terrænløb, {Fot. Ru
bæk.) To af Helsingørs søde militærlotter over
vejer her med kompasset i hånden. hvilken vej, 
de skal vælge for hurtigst at nå til terræn
løbets næste post. Se billedreportagen fra løbet 
side 16-17 

Hjemmeværnslederne udtaler sig. Vald, Hein .... 

Krigen skal vindes, før den Icomm.er. Interview .. 

Krigen under vandet. Otto Ludwig ............. . 

Alfred Nobel • .Tens A. Petersen ................. . 

Kvindelige marinere. Otto Ludwig 

Prins Jørgens garde. P. Mortensen 

Et rige i krig med sig selv. Humoristisk reportage 

Den magiske nål. Torkild Ravn ................. . 

Fra Skib og Ifoserne. Sport. Polardåb. Jeg ku' 
tænke mig, Biksemad. Knold og Sprøjt. Kryds 
og tværs. De ved det ......................... . 

Virksomhetlen ................................... . 

Side 

3 

6 

8 

10 

12 

14 

21 

23 

30 



FOLHoGVÆBN 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

NUMMER 9 - NOVEMBER 1948 - 7. ARGANG Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

Naturligt for en modstandsmand 

at søge ind • 
i hjemmeværnet 

At gå imod hjemmeværnet er at •,benægte fakta og den 

tekniske udvikling 

Hjemmeværnets chefer, oberst Johnstad-Møller og 

folketingsmand Frode Jakobsen, udtaler sig om opgaverne 

RIGSDAGEN har vedtaget hjemmeværnsloven, og der 
er med det samme kommet gang i arbejdet med at op
rette et lovfæstet hjemmeværn. Det er ikke noget lille, 
ej heller let arbejde at planlægge den store organi
sation af det ny forsvar. Der skal handles med omtanke, 
fØr planerne kan realiseres, og derfor er det nødvendigt, 
at man har de rigtige mænd til at foretage de store be
regninger og indviklede transaktioner, fØr man kan sige, 
at nu er det hele i orden. Man må nemlig med det sam
me gøre sig klart, at de regler, der nu grundlægges, skal 
være så gennemarbejdede, at de ikke skal laves om in
denfor et overskueligt tidsrum. Der er meget at tage 
hensyn til, og man må ikke tro, at man kan opbygge et 
hjemmeværn fra grunden fra den ene dag til den anden. 

Til det uhyre arbejde og de ansvarsfulde stillinger som 
chefer for hjemmeværnet har forsvasministeren derfor 
med omhu udvalgt to mænd, der har store erfaringer på 
deres områder. Det undrede derfor ingen, at det blev 
chefen for 3. regiment, oberst S. E. Johnstad-Møller, og 
den tidligere formand for Frihedsrådets kommandoud
valg, folketingsmand Frode Jakobsen, der fik disse op
gaver betroet, og at de vil forvalte dem med dygtighed, 
er der heller ingen tvivl om. 

»Folk og Værn« har haft en samtale med de to chefer 
for at hØre deres syn på sagen, nu hvor der har været 
arbejdet med organiseringen af hjemmeværnet et stykke 
tid. 

- Hjemmeværnet er i støbeskeen i Øjeblikket, og jeg 
har netop overtaget mit embede og er sammen med 
Frode Jakobsen i gang med at bygge hjemmeværnet op 
efter de bestemmelser, som foreligger i de ny love, ud
taler oberst Johnstad-Møller. Som militær chef og gene
ralinspektør for hjemmeværnet ser jeg en stor del af 
min opgave i at gøre hjemmeværnet så dueligt som 
overhovedet gørligt til de kampopgaver, som på naturlig 
må.de vil komme til nt hvile på. det. 

List og klØgt må være udvejen. 

- Bliver hjemmeværnet en streng militær institution? 
- Militarisering af hjemmeværnet i dette ords dårlige 

betydning er selvfølgelig ikke mit mål. Det er tværtimod 
mit ønske, at det skal have en sådan placering midt imel
lem værnene og befolkningen, at det kan komme til at 
blive det bindeled, som vi vel i og for sig mangler, selv
om man i de senere år har bestræbt sig på at udbygge 
kontakten mellem hær og befolkning. Derfor er det godt 

med både en civil og en militær ledelse. - En hjemme
værnssoldat eller -mand skal være dygtig på så mange 
områder som muligt, men kampopgaverne vil på mange 
felter afvige stærkt fra den regulære soldats, fordi han 
ikke vil komme til at råde over tunge våben, men det 
er nødvendigt, at han kender disse, for at han kan und
gå deres virkning. Med andre ord, en hjemmeværns
gruppe eller -deling må tit søge at nå sit mål ved list 
og klØgt, der hvor de regulære tropper anvender magt. 
Skal f. eks. en hjemmeværnsenhed, lad os sige en styrke 
som et kompagni angribe en styrke på en deling eller et 
halvt kompagni, som på' et strejftogt er søgt ind i en 
landsby, så kan hjemmeværnsenheden ikke gøre dette 
ved på regulær måde at angribe, som et fodfolkskom
pagni gør det. Det må snige sig ind på landsbyen i mørke 
og se at oyerraske fjenden så vidt muligt enkeltvis, eller 
hvis det er om dagen, angribe fra alle sider med patrul
jer, som gennem grøfter, langs hegn eller på anden måde 
skjult danner en stedse tættere ring om landsbyen, mens 
dygtige skytter piller enhver fjendtlig soldat ned, som 
gør sig synlig. En sådan kamp kan vare længe, men 
hjemmeværnsenheden må erkende sin egen svaghed og 
må have tålmodighed; så skal det i længden nok blive 
surt for fjenden at være i landsbyen. 

- Har et hjemmeværn større militær betydning? 
- Et hjemmeværn under de nuværende forhold er 

simpelthen en nødvendighed, idet ikke engang den stør
ste hær vil kunne afgive styrker langs med alle kyster 
til bevogtning af de områder, der er vigtige at bevogte, 
og til observation af de steder i landet, hvor luftlandin
ger kan finde sted, eller hvor skibe eller blot en båd kan 
lande. Således er L eks. en tilpas maritimt kyndig hjem
meværnsstyrke nødvendig i alle vore havnebyer. F,ndvi
dere vil en regulær hær aldrig uden meget stor bekost
ning og et kolossalt spild af arbejdskraft kunne præ
stere det beredskab, som ligger i, at hjemmeværnsfol
kene altid har deres våben hos sig og altid nøje kender 
den opgave, som specielt påhviler dem. 

- Det var oberstens personlige syn på hjemmevær
net, men ser alle befalingsmænd i hæren på det på 
samme måde? 

- lJe befalingsmænd, der har tænkt over det, må 
naturligvis have den samme indstilling. Men et helt an
det kapitel i hjemmeværnets historie vil de særlige 
hjemmeværnsskoler og -kursus blive, idet det jo skal 
tilstræbes gennem disse skoler at indblæse hele hjemme-
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Oberst Johnstad-Møller. 

værnet den ånd og forståelse for landets forsvar, som er 
af så stor betydning, og som vi hidtil har savnet. 

- Er hjemmeværnet »halvcivilt«? 
- Det påstås ofte, og det er både rigtigt og forkert. 

Det er rigtigt på den måde, at det samlede hjemmeværn 
aldrig over en længere periode vil være indkaldt til tj e
neste, end ikke i krig, idet der altid vil finde en sådan 
deling sted i de forskellige områder i landet, at den nød
tørftigste styrke bestrider vagttjeneste, mens de mange 
passer deres daglige dont. Thi selv under krig skal der 
bages brØd, slagtes svin og drives landbrug m. m. Kun 
når fjenden viser sig i den pågældende egn, alarmerer 
vagterne og observationsposterne de arbejdende eller 
hvilende kammerater, som så ifører sig uniformen, griber 
geværet og går i kamp. Men når hjemmeværnsmanden 
er i uniform, så er han militær som alle andre soldater. 

Vor egen skyld, hvis der bliver politisk slagside. 

- Nogle hævder, at hjemmeværnet burde være fri
villigt. Hvis det var det, vilde der så ikke let blive poli
tisk slagside? 

- Det vilde være en lykkelig løsning, om alle, der 
skulle deltage i landets forsvar, gjorde det frivilligt. Men 
det er det nu engang ikke, idet der er en vis manglende 
forsvarsvilje blandt store dele af ungdommen. Men der
for må der principielt ikke være tvivl om, at det ville 
være en lykkelig lØsning, om alle hjemmeværnsfolk var 
frivillige, og helst burde enhver dansk mand, som ikke 
er soldat i den n~gulære hær, være hjemmeværnsmand. 
Det er naturligvis klart, at et hjemmeværn eller cm hær 
alt.hig må være skjul for organisationer, der tilotrc:cbcr en 
voldelig omstyrtning af det lovlige samfund. Hvis der 
ved frivillig rekruttering af hjemmeværnet blev politisk 
slagside, er det altså vor egen skyld, for den mand, der 
vil styrte samfundsordningen, melder sig for at få ud-
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dannelse og våben, mens den, der ikke melder sig, stiller 
sig ligegyldigt overfor den derved opståede fare. 

- Hvilke betegnelser vil man benytte overfor hjem
meværnets befalingsmænd? 

- Man vil i hvert fald ikke benytte hærens betegnel
ser, men oprette stillinger som regionschefer, distrikts
chefer, kompagnichefer, delingsførere og gruppeførere~ 
uden at man f. eks. giver en kompagnichef titel af kap
tajn. De militære befalingsmandsgrader bliver ikke be
nyttet, med mindre de pågældende har en militær rang 
i forvejen. 

- De bestående hjemmeværnsforeninger har oprettet 
nogle gruppeførerskoler, som slutter omkring april. Vil 
alle, der gennemgår disse skoler og består eksamen, au
tomatisk blive befalingsmænd i det lovfæstede hjemme
værn? 

- Disse kursus står under tilsyn af hjemmeværnets 
skolers chef, oberstlØjtnant Frigast, så der skulle der 
ikke være noget i vejen for, at eleverne kan blive befa
lingsmænd i hjemmeværnet på lige fod med andre kva
lificerede ansøgere, når de har bestået eksamen. 

Den gamle modstandsmand 

siger sin mening 

Hjemmeværnet skylder den tekniske udvikling sin 
oprettelse. 

Det var den militære chef. Men hvad siger så den ci
vile kommitterede? Her har vi henvendt os til folke
tingsmand Frode Jakobsen, der fik den opgave at være 
civil chef for hjemmeværnet. Folketingsmanden er af 
alle kendt som en af frihedsbevægelsens fremtrædende 
skikkelser, og som sådan er han særdeles velegnet til sine 
ny opgaver. Det fØrste spørgsmål må derfor næsten være 
en selvfølge: 

- Hjemmeværnet er en slags fortsættelse af mod
standsbevægelsen. Hvordan ser De som gammel mod
standsmand på det? 

- Jeg kan ikke forstå, at der er al den diskussion, 
som der har været om hjemmeværnet, idet det fØrst og 
fremmest er et tekniSk spørgsmål. Flyvevåbnets udvik
ling er skyld i hjemmeværnets oprettelse, og det er en 
simpel nødvendighed. Med udviklingen af flyvevåbnet og 
de moderne amfibiebåde findes der ikke eet sted i Dan
mark, hvor man kan sige, at et angreb er usandsynligt. 
I gamle dage kunne man skelne mellem steder, hvor an
greb var sandsynlige, og hvor de var usandsynlige. Nu 
er det nødvendigt, at der findes folk alle vegne til at 
sætte ind, i enhver landsby og i enhver havn. Danmark 
er een stor flyveplads. Dertil kommer, at begrebet 5. 
kolonne har antaget en helt anden form end i gamle 
dage. Hvis man skal være tryg, forudsætter det et net af 
bevæbnede folk over hele landet. Nogle siger ganske vist, 
at vi skulle bruge fuldt uddannede soldater, men det 
vil være alt for store styrker, der skal være indkaldt. 
Det har vi ikke råd til, og det ville lamme produktions
livet. Nej, vi må have hjemmeværnsfolk, der passer de
res daglige arbejde, og som kan rykke ud, når det skal 
være. Derfor er det at gå mod et hjemmeværn - hvis 
det ikke sker ud fra det princip, at vi slet intet forsvar 
skal have - at benægte fakta, at benægte den tekniske 
udvikling, der har fundet sted. Det ville svare til at 
kræve, at vi skulle have en hær uden krudt og kugler, 
men med buer. 

større selvbevidsthed end under den strenge disciplin 
på kasernen. 

- Enten man er modstandsmand eller ej, er hjemme
værnet noget, der burde være hævet over al diskussion 
for fornuftige mennesker, men forbindelsen til mod
standsbevægelsen er naturligvis klar, fortsætter Frode 
Jakobsen. Modstandsbevægelsen var bestemt ved et øn
oko om til onhvor tid at forsvare Danmark mod diktatur. 
Man kan sige, at modstandsbevægelsen har udspillet sin 
rolle, fordi Hitlers diktatur ikke eksisterer mere, men 
jeg tror, det er let at blive enige om, at derfor er fri
heden ikke i dag udenfor fare. Hvis man derfor har den 



rette modstandsånd, må man støtte enhver bestræbelse 
fra Danmarks regerings side på at sikre Danmarks fri
hed, og hvad er naturligere for en modstandsmand end 
at søge ind i et hjemmeværn. Dertil kommer, at der er 
store lighedspunkter mellem hjemmeværnet og selve den 
illegale hær, for selvom det, at man er hjemmeværns
mand, ikke er noget illegalt, der skal skjules, så er der 
mellem hjemmeværnet og modstandsbevægelsen på den 
ene side en afgjort forskel overfor de kasernerede sol
dater på den anden side; der er en kammeratligere tone, 
en større selvbevidsthed end under den strenge disciplin 
på kasernen, og endvidere vil opgaverne for et hjemme
værn for en stor del falde sammen med dem, der var 
foreskrevet frihedsbevægelsen i de forholdsregler, vi i 
Frihedsrådets kommandoudvalg modtog fra de allierede. 
De gik nemlig altid ud på i tilfælde af invasion ikke at 
indlade sig på en større kamp med tyskerne, men at ge
nere og forsinke de tyske styrkers bevægelser o. s. v., 
evt. dog forvirre dem ved pludselige, hurtige angreb med 
påfølgende flugt. 

Jeg er udpræget anti-militarist. 
- Deres syn på sagen som socialdemokratisk folke

tingsmand? 
- Jeg har aldrig kunnet få ind i mit hovede, at der 

skulle være en modsætning mellem det at være socialist 
og demokrat og det at være rede til at forsvare et social
istisk eller blot demokratisk Danmark. Tværtimod -
jeg synes, der er en modsætning mellem at bekende sig 
til folkestyre og så ikke være parat til at forsvare det, 
hvis det angribes. Det betyder ikke, at jeg ikke regner 
mig for at være så udpræget anti-militarist som nogen i 
dette land. Kan vi nå frem til en afrustning, ville ingen
ting være lykkeligere, både af hensyn til menneskelivene 
og de frygtelige Økonomiske byrder. Jeg synes, det var 
helt rigtigt med bestræbelserne på at afruste efter for
rige verdenskrig, men det kan ikke være sådan, at de 
fredelige folk skal være uden våben, mens banditterne 
har dem, og det kan aldrig være Danmark, hvis våben 
aldrig er en fare for verdensfreden, der skal gå i spidsen. 
En isoleret dansk afrustning vilde tværtimod være at 
svigte den internationale solidaritet mellem demokra
tierne, som måske er en betingelse for, at de får lov til 
at leve. 

Ikke yderliggående folk i ledelsen. 

- De venter vel ikke noget let arbejde? 
- Selvom hjemmeværnet er en teknisk nødvendighed, 

så er det noget nyt, og jeg forstår fuldt ud, at det kan 
give psykologiske vanskeligheder. Det, det gælder om 
for hjemmeværnet nu, det er at vinde befolkningens til
lid, at få den til at forstå, at hjemmeværnet ikke er en 
militarisering af folket, men snarere det modsatte, en 
folkeliggØrelse, en mere folkelig form af militæret. Der 
er her vanskeligheder; det kan ikke nytte at nægte det. 
Det er netop derfor, man har fundet det formålstjenligt 
at oprette en så usædvanlig stilling som en civilkommit
teret for hjemmeværnet. Men nu er det det helt afgø
rende, at de rigtige folk bliver sat i spidsen for hjemme
værnet ud over landet, at det ikke bliver yderliggående 
til nogen af siderne. Hjemmeværnet må hverken blive 
præget af kommunister, hvis ærlige vilje man ikke har 
tillid til, eller af militarister, hvis dømmekraft man ikke 
har tillid til. Det, det gælder om, er, at hjemmeværnet 
nu slår rod i det danske folk, at det vinder hele den dan
ske befolknings sympati og kærlighed, at alle når til at 

Folketingsmand Frode Jakobsen. 

stå med den samme tryghed overfor hjemmeværnet som 
f. eks. overfor skytte- og gymnastikforeningerne. 

- Det er første gang, der bliver så snævert samar
bejde mellem militære og civile. Er det ikke noget af et 
eksperiment? 

- Jovist er det et eksperiment. Jeg tvivler dog ikke 
på, at det vil lykkes at få det rette samarbejde. Samling 
mellem militære og civile er ikke noget nyt for mig, der 
har ledet Frihedsrådets kommandoudvalg, som bestod af 
en repræsentant for hæren, en for flåden, en for politiet 
og en for de allierede foruden mig som befuldmægtiget 
repræsentant. Det gik dengang meget godt, selvom det 
sikkert tit var nødvendigt med en mæglende instans 
mellem civile modstandsfolk og hærens befalingsmænd. 
Den samme mæglende og udlignende virksomhed kan 
der måske nu blive brug for indenfor hjemmeværnet, 
men som det gik dengang, tror jeg også det vil gå nu. 

- Hjemmeværnet og Folk og Værn? 
- Enhver forsvarsvenlig må se med sympati på Folk 

og Værns bestræbelser for at skabe et godt forhold mel
lem befolkningen og værnene. Det gælder også for mig. 
Jeg kan oven i kØbet sige, at min ny stilling som kom
mitteret jo netop vil gå ud på det samme, kun specielt 
for hjemmeværnets vedkommende. Vaid. Hein. 
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l(RIGEN Sl(AL VINDES -

FØR DEN l(OMMER 

FOR kort tid siden var den svejtsiske kaptajn, Haupt
mann Herbert Alboth, på besøg i Danmark. 

- Det er mit store Ønske, sagde hr. Alboth i en sam
tale med Folk og Værn1 engang at få bragt en udveksling 
i stand, så at et dansk kompagni kan komme på en 14 
dages tur til Svejts, medens til gengæld et kompagni 
svejtsiske soldater kan få lov at komme til Danmark for 
at se havet. Måske vil et sådant arrangement være for 
bekosteligt, måske helt umuligt at gennemføre, men det 
ville nu være et udmærket led i oprettelsen af en tæt
tere kontakt mellem to små nationer. Jeg tror, vi har 
meget at lære af hinanden. I går var jeg ude at se Hø
velte kaserne. Hvor var det en dejlig lejr. Men i Svejts 
får vi vist aldrig råd til syØmmebasiner på kasernerne. 
Mange steder har vi end ikke et gymnastikhus. 

- Ikke råd? Men Svejts bruger da langt mere til 
forsvaret end vi? 

- Danmarks og Svejts' forsvar er også væsensforskel
ligt opbygget. For 100 år siden fik vi den lov, på hvil
ken hele vort militssystem er opbygget. Vi fejrer jubi
læet i år med store fester, fordi det er vor overbevisning, 
at det er denne lov, som har været forudsætningen for, at 
Svejts lykkeligt har undgået at blive indviklet i krige. 
Loven kom kort efter, at vi havde overstået den sidste; 
det var en indbyrdes krig, som blev afviklet på et par 
uger. »Hver eneste svejtser er værnepligtig« - således 
blev det fastslået for 100 år siden, og det står stadig ved 
magt. Naturligvis er der syge og invalider, som ikke 
kan deltage i forsvaret, men til gengæld må de betale 
en speciel værneskat. Denne ordning betød, at der i 
1944/45, da vi havde det største indkaldte kontingent, 
var 800.000 mand under våben. 20 pct. af befolkningen 
kan sættes aktivt ind i forsvaret. 

Mobilisering på en time. 
- Værnepligt'>al<'lPrPn Pr fra ?.0-60 år. Folk i alderen 

20-36 år hØrer til den såkaldte elite, de egentlige kamp-
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Siger den svejtsiske kaptajn 

Herbert Alboth til "Folk og Værn'" 

I oktober-nummeret bragte vi en artikel om det 

svejtsiske hjemmeværn, territorialtjenesten, der 

tager sig af forsyningerne, luftbeskyttelsen, den 
tekniske hjælp, de politimæssige opgaver, lokal

forsvaret osv. Her bringer vi en samtale med en 

svejtsisk officer, der fortæller om det svejtsiske 
forsvars opbygning, om hvad det koster o.m.a. 

styrker. Derefter hører man indtil sit 49. år til »Land
wehr«, der betragtes som en slags reserve, der skal 
kæmpe i faste stillinger. Resten går ind under terri
torialtjenesten, civilforsvaret, hjemmeværnet. 

Vi starter med en 4 måneders rekrutskole, og der bli
ver bestilt noget på den skole. Tjenestetiden er kl. 6-20 
hver dag, og der er ikke et uvirksomt Øjeblik i løbet 
af dagen. Uddannelsen suppleres senere med forskellige 
repetitionskursus. Dertil kommer vor bekendte specielle 
form, at vi hjemsender mandskabet med våben, så vi 
kan spare mange arsenaler. Desuden er vi fri for ved 
mobilisering at skulle afse tid til udlevering af ud
rustning. Under krigen havde hver mand desuden 100 
skud liggende hjemme. I grænseområderne kan vi mo
bilisere på en time, enten ved ringning med kirkeklok
kerne eller ved telefonalarmering. Styrkerne er straks 
under våben. og ingeniØrtropperne f.eks. er Øjeblikke
lig klar til eventuelt at bortsprænge broer. 

Soldaterne er borgere, som selv er interesseret 
i forsvaret. 

-- Og det koster? 
- 450 millioner svejtserfrancs om året. Fra krigs-

tiden har vi en gæld på 7 milliarder francs. Men det har 
været nødvendigt. Havde vi ofret .mindre på vort for
svar, er der ingen tvivl om, at pengene havde været 
smidt ud af vinduet, fordi forsvaret så ville have været 
ineffektivt. 

- Betyder det ikke en stor skattebe.lastning? 
- Forsvarsudgifterne udgØr 15 pct. af statsbudgettet. 

Beskatningen er gennemsnitlig 10 pct af de 4,5 millioner 
indbyggeres indtægt. Til sammenligning med danske 
fnrholc1 k;:in iIPt mtl/',kP intPrPSSPrP af: vi<'lP, ;:it. fo<'lt.a:.gt.Pn 
for ge:0.nemsnitsfamilien - et ægtepar med to bØrn -
er ca. 600 francs månedlig. 

- Hvad siger en svejtsisk officer til tidens slagord 
om demokratiseringen af værnene? 



- Det er i grunden ikke noget problem for os. Vi 
har altid opfattet soldaterne som mennesker, som bor
gere i landet, der naturligvis må være lige så inter
esserede i forsvaret af landets selvstændighed som vi, 
der ofrer vor livsgerning på det. Jeg vil nødig stØde 
nogen, men vi kunne f. eks. aldrig tænke os at kalde 
soldaterne ved numre. Hos os bliver de benævnt ved 
deres normale navne. Til gengæld har vi hilsepligt. Be
falingsmænd og menige skal være hinanden så nær -
også i dØden, når det gælder, så hvorfor skulle man ikke 
hilse? For det svejtsiske folk betyder forsvaret så meget, 
at vi har overordentlig stor tilslµtning til de mange fri
villige kursus, som til stadighed afholdes. Som regel 
må deltagerne selv klare udgifterne helt eller delvis, og 
alligevel er der fuldt besat ved den frivillige idrætstræ
ning, bjerguddannelsen osv. For fuldstændighedens skyld 
bØr jeg vist tilfØje, at hver svejtser er pligtig til at være 
medlem af en skytteforening, og hvert år skal han del
tage i et skydeprogram, som fastlægges af hæren. Er 
præstationen ikke god nok, må han deltage i et spe
cielt kursus. Medlemsskabet i skytteforeningen koster 
ham 10 francs om året 

Vi er glade for at vise frem. 

Vi svejtsere er fast besluttet på, at Svejts både vil, 
kan og må forsvare sig. Denne enighed går over alle 
sprogskel og partiskel. De ved måske, at vi har fire 
sprog i Svejts, tysk, fransk, italiensk og rætho-romansk. 
Derfor har hver eneste svejtser ret til under indkal
delser kun at skulle kommanderes af befalingsmænd, der 
taler hans eget sprog. 

Svejtsiske ingeniørtropper bygger bjergbaner lige så ofte som vore 
pionerer må bygge broer. 

Disse to gubber hører med til eliten og er altså. ikke over 36 å.r. -
Men i Svejts er det ikke ualmindeligt med skæg i den alder, siger 

kaptajn Alboth. Så. sparer man halstørklædet! 

Det er også vores ide, at krigen skal vindes, fØr den 
kommer. Vi vil undgå krigen længst muligt under be
varelse af vor fulde selvstændighed, og ved at undgå 
krigen, vinder vi den netop. Når det først bliver farligt, 
er det for sent at skulle opbygge en hær. Det kan man 
gøre, så længe der er fred og ingen fare, og hæren skal 
være så stærk, at en fjende må spekulere alvorligt på, 
hvorvidt det kan betale sig at rykke over vore grænser. 
Derfor kan enhver komme til Svejts og få forevist hele 
vor hær til de mindste enkeltheder. Vi er glade for at 
vise det frem, for netop derved fastslår vi, at vi har 
noget at forsvare os med, og ingen vil være i tvivl om, 
at vi ikke betænker os på at bruge vore forsvarsmidler, 
hvis der skulle blive brug for dem. 
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l(RIGEN 
under 

VANDET 
Af Otto Ludwig 

En af Bauers u-både, som skulle have knust den danske sømagt, 
Fartøjets skruer blev drevet frem ved hjælp af trædemøller. Or
kestret, der er med om bord, deltog i festlighederne ved Alex-

ander II's kroning. 

DE sidste store forsøg inden for de betydeligste sØmag
ters u-bådsvåben efter atombombesprængningerne på 
vandet tyder på, at en stor del af en eventuel ny søkrig 
vil blive fØrt under vandet. !Øvrigt er undervandskrigen 
slet ikke noget nyt begreb, selv om den fØrst fik rigtig 
betydning i den fØrste verdenskrig. Da Xerxes i året 480 
f. Kr. vilde invadere Grækenland, var der blandt hans 
modstandere en mand, der var kendt for at kunne præ
stete de utroligste ting under vandet. Engang, da Xerxes' 
flåde lå for anker ud for den græske kyst, parat til at 
udfØre sit forehavende, svømmede denne mand sammen 
med sin datter ud til skibene. Der blæste en frygtelig 
storm, men alligevel lykkedes det for de to at opgå i 
surringerne på ankrene, så de stolte skibe drev ind mod 
klipperne og knustes. 

Leonardo da Vinci som fredsven 
Efterhånden som menneskeheden er blevet mere kul

tiveret, er dens kampmetoder blevet mere barbariske. 
Flere af de betydeligste våben er blevet lavet for at 
umuliggøre nye krige i kraft af deres grusomhed, som 
skulde afskrække folkeslagene fra at bruge dem. Men 
hidtil har intet våben været for grusomt. Leonardo da 
Vinci opfandt en gang en form for en undervandsbåd, 
men da han frygtede, at hans opfindelse ville blive brugt 
i krigsførelsen, opgav han tanken om at sej le under 
vandet og tilintetgjorde derfor sine tegninger af fartøjet. 
De krigende folkeslag måtte derfor mange år endnu 
klare sig med andre og mere simple metoder, når de 
ville angribe hinandens skibe under vandet. 

I den tidlige middelalder sendte svenskerne en stærk 
flåde ned i Østersøen for at kæmme den for de efter

·hånden alt for frække sørøvere, som også danske skibe 
stiftede ubehageligt bekendtskab med. Disse sørøvere 
var dog ikke vanskelige at finde for de drevne svenske 
sØkrigere, der kendte deres metoder og tilflugtssteder. 
Man traf dem en kulsort nat, da de intetanende lå for 
anker under land. På den tid var det ikke almindeligt 
at fØre søkrig om natten, og svenskerne nøjedes derfor 
med at sende nogle dygtige undervandssvømmere mod 
fjenden for at bore huller i bunden af hans skibe. 

Svømmerne havde gjort deres arbejde godt, for da 
dagen gryede, og en kamp skulle til at begynde, havde 
piraterne alt for travlt med at lænse deres skibe og 
stoppe lækagerne for ikke at synke. Sørøverne havde 
derfor kun det halve mandskab på dækkene, og sven
skerne vandt en hurtig og meget overlegen sejr. 

Historiens hårdeste og mest blodige kamp mellem dyk~ 
kere fandt sted ud for Malta i det sekstende århundrede 
mellem maltanesere og tyrkere. De fØrste forsøgte at 
beskytte deres flådehavn ved at lade dykkere bygge en 
enorm barrikade uden for den. Men tyrkerne havde 
også dygtige undervandssvømmere. Disse gjorde alt for 
at Ødelægge, hvad modstanderne byggede op. Tilsidst 
mødtes et anseligt antal dykkere fra begge sider under 
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vandet, hvor knivene straks kom frem. Længe bølgede 
kampen frem og tilbage både i vandoverfladen og under 
denne, og vandet farvedes snart helt rødt. 

Undervandskrigen begyndte imidlertid fØrst at få rig
tig betydning, da krudtet vandt sin plads i krigen. Hvis 
man skal tro middelalderens forfattere, så forstod man 
næsten lige straks efter krudtets fØrste anvendelse på 
søen også at bruge det under vandet. Dykkerne svøm
mede i nattens mørke stille hen og anbragte spræng
ladningerne og svømmede derefter bort for kort efter at 
høre et drØn, når det fjendtlige mål sprang i luften. 

Med hensyn til de helvedesmaskiner, der i gamle dage 
anbragtes i fartøjernes bund, kan det nævnes, at der i 
»Centure of Inventions« fra 1663 beskrives en sådan, 
der ikke var større, end at man kunne have den i en 
lomme. Djævelskabet var forsynet med et ur, der kunne 
få ladningen til at eksplodere en hel uge efter, at den 
var anbragt. 

»Gøgleren« Drebbel 
Det var ikke altid morsomt at være et geni i middel

alderen. Drebbels genvordigheder er et bevis herpå. Gan
ske vist blev han kaldt »undervandssejladsens fader«, 
men fuld oprejsning har han aldrig fået. En trøst må 
det dog have været for ham, at den engelske kong 
Jarnes I foretog en tur med ham fra Westminster til 
Greenwich under vandet, medens flere ministre vred 
deres hænder i angst. 

I en gammel beskrivelse af båden fortælles det, at 
den var bygget af træ og beklædt med skind, der skulle 
gøre den vandtæt. Den blev roet af tolv roere, der sik
kert har haft et ualmindeligt hårdt arbejde med at 
drive den frem under vandet. 

Det mest mystiske ved denne båd var lufttilfØrslen, 
hvis princip blev holdt som en hemmelighed af Drebbel. 
Det var sikkert denne hans hemmelighedsfuldhed, der 
var skyld i, at folk anså ham for en svindler og kaldte 
ham en gØgler, troldmand og alkymist. I en biografi 
over ham står denne korte, men bidende bemærkning: 
»Cornelius van Drebbel, ein Charlatan«. Forfatteren til 

David Bushnells undervandsbåd. »Puklen« på u-bådens ryg er en 
eksplosiv ladning. 



disse Ord var nu også tysker og har måske frygtet en 
fremtidig engelsk undervandskrig. Den engelske konge 
var forøvrigt ikke så bange for at tale om bådens eksi
stens, og han forærede oven i købet den russiske czar 
en af samme slags som Drebbels egen. Desværre vides 
det ikke, hvad det russiske overhoved har sagt til op
findelsen. Trods alt opnåede Drebbel den ære at blive 
tildelt fribolig i Eltham Palace som anerkendelse for sit 
initiativ. 

Den næste opfinder af betydning, der beskæftigede sig 
med undervandsbåde, var amerikaner. Hans navn var 
David Bushnell. Hans fartØj var meget forskelligt 
fra Drebbels, idet det kun var beregnet til een mand. 
Det havde nærmest facon som et æg i lodretstående 
stilling. Bushnell yndede ikke besværet med årerne, men 
drev sin båd frem ved hjælp af en hånddreven skrue, 
der sad fortil på den. Pumperne, der bestemte dens dyb
gående, reguleredes ved hjælp af fØdderne. Luftventi
lerne var indrettet, så de automatisk åbnede sig, når man 
sejlede i overfladen, og lukkede sig igen, når man dyk
kede. Noget af det, der virkede mest generende i de 
fØrste u-både, var dog mørket, der rugede på bunden af 
vandet. Et stearinlys Ødelagde den sparsomme luft, og 
man måtte derfor mange gange anvende selvlysende stof
fer som f. eks. fosfor på instrumenterne. 

Bushnell havde forøvrigt forsynet sin opfindelse med 
en »torpedo«, der var beregnet til fastgørelse i bunden 
af skibene. Med en sådan angreb man i 1766 den engel
ske orlogsmand »Eagle«, uden at der dog skete nogen 
skade. Bushnells u-båd fik således ikke nogen reel be
tydning i krigsførelsen, men efterverdenen har haft noget 
at drage lære af. 

Fultons u-båds-planer 
Opfindere nyder altid den største ære, når de er dØde 

og ikke har lejlighed til at nyde den. Fulton er i alle 
tilfælde i nogle henseender blevet underkendt i levende 
live. Ret tidligt fandt han på at konstruere en under
vandsbåd, hvormed den engelske sømagt skulle knæk
kes. Amerikanerne ville imidlertid ikke have noget med 

Flyveraspiranter 

FREMTIDEN 
LIGGER I 
LUFTEN 

De har et forspring, når De 

har læstJohn Foltmanq: 

F L y V E 

hans planer at gØre1 og så rejste han til Paris, hvor han 
fremsatte sin plan for Napoleon I, der bevilgede 10.000 
francs til udførelsen af den. I 1801 havde Fulton u-båden 
»Nautilus« færdig. Denne båd var bygget af kobber. Den, 
var 6,5 m lang og havde en diameter på lidt over 2 m. 
På overfladen af vandet gik fartøjet for sejl, der drev 
det frem med en fart af 2½ knob. Under vandet drev 
en hånddrevet skrue det frem med 2 knob. 

Alle Fultons anstrengelser for at få sin båd solgt i 
Frankrig var dog forgæves1 fordi franskmændene -
galante som altid - ikke anså u-bådskrigen for at være 
ridderlig nok. Desuden anførte man, at denne form for 
krig medførte, at både de, der førte båden, og dem, de 
angreb, ville lide døden. 

Da således ingen ville være med til på denne måde 
at bryde den engelske sømagt, besluttede Fulton selv at 
være med til at styrke den. En af grundene til, at man 
i Frankrig havde sagt nej til Fultons u-båd, var den, at 
man hævdede1 at u-bådsfolk ville være at betragte som 
sØrØvere1 og straffen for sørøveri var på den tid meget 
streng. 

Men i England lod det til, at Fulton skulle få heldet 
med sig. Daværende premierminister Pitt (det var i 

»David«s mandskab måtte arbejde hårdt for føden. 

1804) gik stærkt ind for amerikanerens opfindelse. Der 
blev nedsat et udvalg, som skulle tage stilling til sagen. 

(fortsættes side 31) 
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NOBEL-PRISEN 
Alfred Nobel, der tjente en kæmpe-formue på dynamit 

EN af videnskabens og kunstens største velgørere, den 
svenske ingeniør Alfred Nobel, skabte sin mægtige for
mue, hvis renter uddeles i form af den verdenskendte 
nobelpris, ved at opfinde dynamitten. Den store nobel
pris, der uddeles til mennesker, der har ydet betydnings
fuld indsats i litteratur, 
forskning eller i arbejdet 
for fredens sag, er kendt af 
alle. 

Alfred Nobel døde i året 
1896, og i hans testamente 
fandt mart' bestemmelserne 
om fondens grundlæggelse 
og de nærmere regler for 
dens prisuddeling. Det var 
mange penge, det drej ede 
sig om, men Nobels opfin
delse havde også været så 
epokegørende, at et hvilket 
som helst land havde været 
glad for at få del i den, 
uanset hvilket beløb det 
kostede. 

Dynamitten afløste nitro
glycerinen, der i sin fly
dende tilstand var umåde
lig vanskelig at transpor
tere og yderst risikabel at 
behandle. Det eksploderede 
uhyre let, og· talrige kata
strofer fulgte i sprængstof
fets spor. 

røg i luften i Limos havn i Sydamerika. Der blev ikke 
et eneste større stykke tilbage af transportdamperen, 
og eksplosionen var i det hele taget af en sådan vold
somhed, at englænderne blev nysgerrige efter at lære 
dette voldsomme eksplosionsstof nærmere at kende. 

I de Øvrige lande vok-
sede interessen naturligvis 
også, da det viste sig, at 
englænderne interesserede 
sig stærkt for sagen, og 
snart kunne Alfred Nobel, 
der var gået i kompagni 
med en franskmand, an
lægge dynamitfabriker i 
flere af Europas store lan
de samt på den anden side 
af Atlanterhavet, i USA. 

Bjergværkerne indførte 
det nye sprængstof, de mi
litære sprængstofeksperte~ 
havde travlt med at ud
nytte det i deres laborato
rier, og pengene begyndte 
at strømme ind til Alfred 
Nobel og hans kompagnon. 

Hans vigtigste markeder 
lå på den tid i England og 
Spanien, men senere sej
rede hans opfindelse over
ålt i verden, og nu er der 
ikke den lille stat, hvor 
man ikke kender dynamit
ten og har lært at anvende 
den både til godt og ondt, 
både i fredens og krigens 
tjeneste. 

I 1862 havde Alfred No
bel fuldført sin opfindelse 
og havde givet nitroglyce
rinen fast form ved at 
blande den med en lerag
tig massei således at chan
cen for eksplosioner, man 

Alfred Nobel. Nobel eksperimenterede 
videre og opfandt skyde
bomulden, en blanding af 

ikke regnede medi blev væsentlig forringet. 
Men ingen syntes at være interesseret i den nye form 

for sprængstoffet. 

Det blev tilbudt forskellige europæiske landes rege
ringer, men blev modtaget med ligegyldighed både i 
Sverige, Rusland og Østrig, kun Napoleon den Tredie 
interesserede sig så meget for nyheden, at han gav Alfred 
Nobel en personlig anbefaling og satte ham i forbindelse 
med en hovedrig og meget kendt industrimand, der lånte 
Nobel 100,0000 francs til opførelse af en fabrik og til 
yderligere eksperimenter. 

DPf: vnr m::PrkPligt. nok Pn volcfaom knfast.rofP, ilPr gnv 
stødet til, at hele verden fik interesse for det, den unge 
ukendte svenske ingeniør havde lavet. 

Et skib, der transporterede en stor ladning dynamit, 
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nitroglycerin og nitrocellulose, og han var med i de 
allerførste eksperimenter med rØgfrit krudt. 

Alle fabrikerne blev efterhånden omdannet til aktie
selskaber, der hvilede i sig selv og ikke behøvede opfin
derens interesse. Selv var han en meget urolig natur, 
der snart opholdt sig her, snart der, altid optaget af 
nye forsøg og opfindelser. I Pressburg grundlagdes dati
dens største dynamitfabrik, og da den var godt i gang, 
solgte Alfred Nobel alle sine sprængstoffabriker og kØbte 
i stedet kanonfabriken Bofors ved Stockholm. 

Sidst i 1880'erne trak han sig imidlertid tilbage fra 
aJ aktiv ilPlfagpJc,P i sinP virk~omhedl?r og fØrtr: en rr:n
tiers tilværelse i en overdådigt udstyret villa i San 
Remo samt i et fyrsteligt palæ i Paris. 

Men ikke engang i Rivieraens strålende sol, hvor alle 



På. 100-å.rsdagen for Nobels fødsel nedlagde videnskabernes aka

demi kranse ved mindesmærket for ham. 

andre mennesker så vidt muligt søger at leve en ren 
d<;'tgdrivertilværelse, kunne den rastløse ældre ingeniør 
og mangemillionær holde sig i ro. 

Han opførte et moderne laboratorium i umiddelbar 
nærhed af sin store flotte villa, og der arbejdede han 
oftest til langt ud på natten, assisteret af to kemikere. 

Alfred Nobel var ungkarl, og han var broder til den 
store russiske petroleumsmagnat Ludvig Nobel. 

De to brØdre var fØdt i Rusland af svenske forældre, 
Alfred Nobel i året 1833, men han følte sig altid som 
svensker til trods for sit bevægede levnedsløb, der fØrte 
ham over det meste af verden, og han skabte sig ikke 
alene et internationalt ry, men også en kæmpemæssig 
formue. 

Re$erveref 

Han var svensk af hele sit hjerte, og derfor var det 

naturligt, at han bestemte, at hans store testamentariske 
gave skulde administreres fra Sverige - det land, han 
selv altid kaldte sit, og som han elskede under hele sin 
eventyrlige og omflakkende tilværelse. 

Alverdens Øjne er rettet mod Sverige, hver gang dette 
verdens største legat skal uddeles, men derudover er 
nobelprisens karakter international - en mængde kunst
nere og videnskabsmænd fra alverdens lande har gennem 
årene fået tilkendt den meget store og meget ærefulde 
pris. Præmierne, der er på 140,000 svenske kroner til 
hver, der får den tildelt, uddeltes første gang i året 
1901. 

Foruden de 140,000 svenske kroner får den udvalgte 
digter, videnskabsmand eller fredsforkæmper både et 
diplom og en guldmedaille, og må så til gengæld for
pligte sig til at holde et foredrag i Stockholm, inden der 
er gået et halvt år. 

Jens A. Petersen. 

Det lille beskedne hus i Stockholm, hvor Alfred Nobel fødtes 
21. oktober 1833. 

/lusk, /ø;, GoqP.n 
P.r> /2P./I /J;,1.1r7I q'"?, 

Køb THOMASEN S170(7 
o til del do{?li7e Sto,,o. 

KØBENHAVN·TEtF. PALÆ 8983 
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Selv bløde pigehænder kan tage hLLrdc tag i årerne, 

Xu.indeeirje maJuneJæ 
I 1761 blev det på et af den engelske marines skibe op
daget, at en kvinde gjorde tjeneste om bord forklædt 
som matros. Hendes navn var Hannah Witney. Det viste 
sig, at hun havde udført sin tjeneste på forskellige af 
flådens enheder i fem år, og at hun havde gjort det så 
godt og udvist en sådan tapperhed, at ingen fØr havde 
fattet mistanke til hende. Måske vil det undre en og 
anden, at en kvinde i så lang tid kunne holde på en 
hemmelighed. 

Men tilfældet er iØvrigt ikke enestående. Dog hører 
det vist til sjældenhederne, at en repræsentant for det 
svage kØn svinger sig op til at blive admiral. Den un
derskønne Kleopatra gjorde det imidlertid. Med en flåde 
på ca. 60 skibe deltog hun som sådan sammen med 
Antonius i det store søslag ved Actium. 

Vor tids kvindelige marinere higer imidlertid ikke 
efter admiralitetstitlen. De får forresten slet ikke lov til 
at gøre tjeneste om bord i krigsskibene. I »Danske lov« 
af 1683 har kong Chr. den 5. meget ugalant skrevet, at 
»kvinder, fjerkræ og åben ild« ikke må haves indenborde. 

Under de sidste krige er det blevet meget almindeligt, 
at kvinderne tager aktivt del i krigen eller i det mindste 
indsættes på poster, hvor de kan frigøre mændene til 
fordel for krigsførelsen. Mange kvinder har ydet en stor 
indsats for deres land, hvilket bl. a. gælder !otterne, som 
forøvrigt tidligere er blevet hædret i dette blad. Lotter
nes arbejtle er 1:,0111 0He:st blevet udført til gavn for fand
krigsfØrelsen, medens der inden for marinerne har været 
andre hjælpekorps bestående af kvindelige medlemmer. 
Da krigen sluttede, Ønskede den danske marine at ind
samle oplysninger om de forskellige landes kvindelige 
marinekorps, og kommandørinde von Lowzow, der var 
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stærkt interesseret i at- skabe et kvindeligt marinekorps 
herhjemme, deltog i studierejser bl. a. til England. Man 
blev hurtigt klar over, at det engelske kvindekorps' or
ganisation og arbejdsmetoder passede bedst for danske 
forhold. Det arbejde, der blev udfØrt af Sveriges kvin
delige marinere var nærmest en slags velfærdsarbejde, 
medens de engelske kvinder tog mere aktivt del i selve 
marinens arbejde. Man besluttede derfor at tage de så
kaldte » WRENS« i England som forbillede for et even
tuelt dansk korps af kvindelige marinere. 

»K. M.« blev stiftet i 1946 af fru von Lowzow. Det nye 
korps blev i begyndelsen betragtet med en vis skepsis 
fra flere sider. Mange af søværnets befalingsmænd hav
de svært ved at opfatte det alvorligt. Der var vel nok 
også en del eventyrlystne og uniformsglade unge piger, 
der opfattede korpset som en tro kopi af Hollywoods 
mange farvestrålende, virkelighedsfjerne frembringelser 
i samme retning. Selvfølgelig var der en del af disse 
kvinder, der meldte sig, men det blev hurtigt klart for 
dem, at korpset lå uendeligt langt fra deres drømme. 
»Kvindelige Marinere« arbejder med stor alvor og kræ
ver i virkeligheden temmelig meget af sine piger. Men 
frafaldsprocenten er iØvrigt ikke mere end ca. 10, hvil
ket er et lille tal i forhold til det, man var oppe på, da 
korpset endnu var nyt og ukendt. 

Forøvrigt P-r OP.r vist endnu kun få, der kender noget 
til hjemmeværnsforeningen »K. M.«s eksistens, og endnu 
færre kender noget til korpsets formål og arbejde. For
eningen tæller medlemmer fra alle samfundslag. Af en 
gruppe medlemmer på 170, var de 100 kontordamer, an
dre 33 var husmødre, og 14 studerede. På listen figurerer 



også lærerinder, sygeplejersker, telefondamer og mange 
flere. 

Naturligvis er der et godt kammeratskab inden for 
organisationen, - det er jo nødvendigt -, men medlem
merne kommer fØrst og fremmest sammen for at ud
danne sig til den tjeneste, der vil blive forlangt af dem 
i krigstilfælde. Uddannelsen er streng, og det er disci
plinen også. Derfor falder sådanne, der har meldt sig 
med en gal indstilling til arbejdet, hurtigt fra. 

Der kan ikke herske tvivl om, at de kvindelige mari
nere i påkommende tilfælde vil være søværnet og der
med landet til gavn. Medlemmerne er alle besjælede af 
den idealisme, der er nødvendig i korpsets arbejde. Ikke 
alene må de ca. 400 medlemmer selv betale deres uni
form og uddannelse, foruden at de må betale kontingent 
til foreningen, men de må også ofre en stor del af deres 
fritid på uddannelsen. De Økonomiske byrder, der på
lægges de kvindelige marinere, er dog ikke større, end 
at de kan bæres af de fleste. 

Enhver uberygtet dansk kvinde, der er fyldt 17 år, 
kan blive kvindelig mariner. Nyt hold uddannes to gange 
om året. For kvinder, som ikke mener at have den til
strækkelige tid tilovers til at gennemgå den store grund
skole, har man oprettet en særlig menig-grundskole. 
Denne varer een måned, og den omfatter otte undervis
ningsaftener a fire timer samt en søndagsøvelse. Den 
»hØjere grundskole«, der varer tre måneder, gør eleven 
til gruppeassistent (G. A.). Eleverne møder her til un
dervisning to gange om ugen samt hveranden søndag, og 
derudover er der noget hjemmearbejde. En del af korp
sets medlemmer kan efter denne grundskole blive ud
dannet som befalingshavende på »B. H.«-skolen. Eleverne 
til »B. H.«-skolen vælges af korpsets egne menige med
lemmer, hvilket må siges at være meget demokratisk. 
Gruppeassistenterne må være uddannet i mindst een 
specialtjenestegren. Ialt er der 28 tjenestegrene. Uddan
nelsen til en af dem tager kun 20 timer, medens den til 
en anden varer 1500 timer. 

Som man vil kunne forstå, må de kvindelige marinere 
virkelig bestille noget, men som oftest har de også stort 
udbytte af deres uddannelse, idet den vil være dem til 
hjælp ved mange lejligheder i det daglige liv. »Kvinde
lige Marinere« har deres egne ledere og lærerkræfter, 
men for en stor del står søværnets befalingsmænd for 
uddannelsen. 

Men hvad lærer den kvindelige mariner så? Ja, fØrst 
og fremmest må hun lære det· militære system og mari
nen specielt at kende. Hun har meldt sig frivilligt, og 
hun er faktisk stadig at betragte som civilist. Men netop 
fordi hun er mødt frivilligt, kan man vente sig meget af 
hende, og selv om hun ikke er værnepligtig, er det nød
vendigt, at hun underordner sig den militære disciplin. 
Men den kvindelige mariner har meget andet at lære. 
På den hØjere grundskole tager hun således både idræts
mærke og RØde Kors' samaritereksamen. At andre fag 
på denne skole kan nævnes medborgerkundskab, mari
nekundskab og sØkrigshistorie. Eleverne undervises også 
i roning og pistolskydning. Det sidste vil måske få en og 
anden til at skumle. Det er imidlertid ikke meningen 
med skydeundervisningen, at den skal gøre eleverne til 
gode skytter med kamp for Øje. Men i sin daglige tjene
ste i fred såvel som i krig vil den kvindelige mariner 
hver dag komme i nærheden af våben, og skydeøvelserne 
skal derfor give hende det fornødne kendskab til skyde
våben, således at ulykker kan undgås. Samtidig skal den 
kvindelige mariner kunne bruge et skydevåben i selv
forsvar. 

Organisationens medlemmer kan som nævnt vælge 
mellem 28 tjenestegrene, men der er mulighed for, at an
tallet vil stige, efterhånden som nye ting dukker op i 
sØkrigsfØrelsen. Ved udstikningen til tjenestegrenene ta
ger man naturligvis hensyn til den enkelte elevs erhverv. 
En kontordame vil naturligvis blive sat ind i kontorar
bejdet, hvis hun da ikke har et andet og mere bræn
dende Ønske. En telefondame kan finde beskæftigelse ved 
omstillingsborde og felttelefoner, medens en evt. kvin
Uelig raUiotelegraff::;t naturligvis vil blive sat ind i radio-

(fortsættes side 22) 

Her er nogle snapshots af K. M.ere i fuld aktivitet. Nederst ses 
fregatten »Jylland«, der var illumineret i anledning af K. M.s 

basar om bord i slutningen af september. 

13 



Tekst: Erhvervschef P. Mortensen. 

Foto: J. Andersen og E. H. Christensen 

UNDER besættelsen indlededes de danske presseudsen
delser fra BBC i London med en melodi, »Prins Jørgens 
march« - The trumpet voluntary - komponeret af Eng
lands store komponist Henry Purcell (1658-95), og den
ne melodi gav ideen til, at Vordingborg ·turistforening 
oprettede Prins Jørgens garde, idet prins Jørgen fra 1670 
til sin dØd i 1707 som prinsgemal af England, var ejer af 
Vordingborg gods. Prins Jørgens garde er nu Vording
borgs levende minde om befrielsen efter besættelsen 
1940-45. 

Prins J Ørgen, der var yngste søn af Frederik III og 
Sophie Amalie, blev fØdt på Københavns slot den 21. 
april 1653, og da Frederik III dØde i 1670, arvede han 
Vordingborg slot og amtet som len for livstid. Han lod 
en del af Valdemar Atterdags slot nedrive, - det henlå 
i sørgelig forfatning efter besættelsen under svenskekri
gen - og byggede et palæ i italiensk stil. 

Hans broder, Christian V (1670-90), der søgte at 
fæstne den nye enevældes myndighed og glans, og at 
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generobre de landsdele, som Danmark havde mistet i den 
ulykkelige svenskekrig, nyordnede hæren, som bestod af 
to nationale og fem hvervede regimenter, og ved nyord
ningen fik hvert af de hvervede regimenter for at knytte 
disse nærmere til tronen en prins af det kongelige hus til 
æreschef, og tog navn efter denne. 

Prins Jørgen blev i 1676 æreschef for »feltherrens regi
ment«, oprettet i 1658 af feltherren Hans Schack, hvor
efter det kaldtes »Prins Jørgens regiment«. 

Hvervetroppernes uniformering havde hidtil været me
get blandet, de gik i de uniformer, regimentscheferne 
syntes bedst om, eller i de uniformer, de havde skaffet 
sig ved kØb eller plyndringer forskellige steder, så regi
menterne udgjorde et broget skue, men nu indførtes ens
artet påklædning, og det blev ganske naturligt i de kon
gelige farver: rødt og blåt. 

»Prins Jørgens regiment« fik lange rØde frakker, kon
geblå benklæder og strømper, sorte, trekantede hatte og 
svære, sorte sko med blanke spænder. Til krigsbrug var 
regimentet udrustet med piker og musketter, men til vagt 
og særlige parader anvendtes hellebarder og som side
våben, en kort sabel med messinghefte. 

I 1683 forlod prins Jørgen Danmark for at indgå ægte
skab med den senere dronning Anna af England, og bryl
luppet blev fejret til tonerne af den nu nok så berømte 
»Prins Jørgens march«. 

Regimentet opretholdtes til det i 1721 blev ophævet 
ved en ny hærordning. Den nuværende 9. bataillon kan 
regnes som regimentets efterfølger. 

Det er et vagthold af »Prins Jørgens regiment«, Vor
dingborg turistforening har genoplivet. Det består af 
ca. 70 drenge: 35 musikere, 8 piberdrenge og ca. 25 vagt
mænd. De er iført nøjagtige kopier af de originale uni
former, udrustet med originale våben og eksercerer efter 
det originale eksercerreglement. Uniformerne er udført 
efter tegninger fra TØjhusmuseet og under dettes opsigt, 
ligesom armeringen og udformningen af garden er sket 
under TØjhusmuseets opsyn. Gardens fane er udfØrt som 
den originale fane for »Prins Jørgens regiment«s 1. kom
pagni, og dens inskription: DEO ET REGI - Gud og 
fædrelandet - er gardens valgsprog. 

Garden består af drenge i alderen fra 8 til 16 år, og af
holder session hvert år for at få nye rekrutter til erstat-

Erhvervschef P. Morten
sen, Vordingborg, skriver 
her om prins Jørgens 
garde, der er den eneste 
drengegarde. som lUL-r tra
ditioner med rod i den 
danske hær. Kun et pn.r år 
gammel er Vordingborgs 
festlige, levende turistre
klame kendt over det ga.n
!iko land fra ,fonR nlll"lr~•fo 
talrige turneer. - Selv 
Tivoli-garden bar Vording-
borg-drengene remplaceret 
med br1wour. 



Prins Jørgens garde marcherer gennem Strøget i København under Tivoli-besøget. 

ning for de gardere, der falder for »aldersgrænsen«, og 
det er næppe for meget sagt, at det er enhver vording
borgdrengs drøm at blive medlem af garden. 

Gardens fØdselsdag er den 26. september, idet den trak 
op for fØrste gang i ,Vordingborg på kong Christian 
den X.s fødselsdag i 1946. Garden trækker op i Vording
borg ved særlige lejligheder og giver af og til gæsteop
træden i andre byer. I drengenes sommerferie ifjor be
søgte garden flere jydske byer, bl. a. Viborg, hvor den 
ved en festlig parade på Viborg kaserne hilste på »store
bror« 9. bataillon. I år har Prins Jørgens garde bl. a. gæ
stet København, og den holdt sit festlige indtog i hoved
staden ved at marchere gennem strøget til TØjhusmuseet, 
hvor den aflagde honnør for TØjhusmuseets direktør, 
kaptajn J. Paulsen, og musicerede i museets gård. Under 
sit københavnerophold trak garden op hver dag i Tivoli, 

'l'il højre ses gardens flotte fanebærer. Herunder besøger Vording
borg-drengene kasernen i deres hjemby. 

og det var sikkert en stor oplevelse for de mange til
skuere at se dette levendegjorte stykke historie. 
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Rundt om i landet er der inden for »De Danske Lotter« opr, 
særlige militærlottekursus, hvor unge kvinder, der ønsker at k1 
yde en indsats, den dag, fædrelandet kalder, får en vidtspændi 
undervisning med henblik på, at de i givet fald skal kunne v 
som ordonnanser ved de forskellige stabe. 

Vor fotograf fik i søndags lyst til at aflægge besøg ved et så1 
kursus, og han valgte - ganske tilfældigt - Helsingør, hvo 
halvt hundrede unge piger hver onsdag aften og hver anden sø1 
benytter tiden til at lære orientering, melde- og ordonnanstjen 
radiobetjening, telegrafi, våbenlære og skydning med pistol 
således at de virkelig kan blive kompetente til at virke som hjæl 
i hæren. 

Det viste sig, at !otterne netop var i færd med et større orie 
ringslØb i Teglstrup hegn, og vi bringer her en række snap-shoU 
begivenhederne. 

I. Det fØrste hold skal startes. Øvelseslederen, sekondlØjtnant F. SchiJ 
Hansen, ser på uret, med chefen for kursus'et, premierløjtnant Poul P1 
sen, som ivrig tilskuer. 

2. Det er ikke altid lige nemt at komme frem i den våde underskov, 
selv dybe grøfter og tætte krat standser ikke de raske piger. 

3. På lØbets poster stod soldater, der af interesse for sagen havde ofret d 
sØndagsorlov på !otternes alter. Her får et hold noteret tid på lØbsko 

4. Chefen for »De Danske Lotter«s Helsingør-afdeling, fru ingeniør Veis1 
kom til stede og fulgte begivenhederne hele formiddagen. Her ses f: 
sammen med kursus-chefen. 

5. Den ædle orienteringskunst er vanskelig, men !otterne kunne dP.res k 
De arbejdede med deres kort og kompas, og kun to af de deltagende 
nåede ikke at fuldføre !Øbet . 

• 



ERNE 

TERRAINLØB 

6. Der var indlagt adskillige opgaver i lØbet. Her stilles et hold over for en række 
nærgående spørgsmål fra en soldat, der slet ikke ser ud til at have det varmt i 
den våde skov. 

7. Her studerer to gruppelotter - ses på de tre vinkler - ivrigt kortet. Egentlig 
ser de jo ikke ud til at være kede af noget. 

8. Også kortskitse-opgaver blev !ot
terne stillet over for. Her har en af 
løbsdeltagerne fundet en træstub at 
sidde på, medens hun samvittigheds
fuldt løser den stillede opgave. 

9. LØbet gennemført - trætte, men 
glade får et hold noteret hjem
komsttid hos øvelseslederen. Lotte
chefens og kursuschefens kritiske 
miner betyder ikke noget - holdet 
her har klaret sig fint. 
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Indtryk fra efterårsmanøvren i verdens mindste kongerige 

FRA Danmark ankom Deres korrespondent med færgen 
til Brådeborg færgebro, og efter fortolding og valuta
veksling og beslaglæggelse af et tilfældigt medbragt 
~søndag i Jylland«, der af en eller anden grund er blandt 
de suspekte blade i Elleore, har Deres korrespondent lej
lighed til gennem iagttagelse og forsigtige forespørgsler 
at sætte sig ind i forholdene. Det land, der måske en dag 
kan stå med våben i hånd overfor os, afholder i de Kom
mende dage efterårsmanøvre. Der indledes med en tap
penstreg i Maglelille i aften; men da der måske er enkelte 
af vore læsere fra Danmarks fjerneste skoler, der over-

' Ved siden af det rent underholdende har det altid 
været »Folk og Værn«s opgave at virke oplysende. 
Ikke mindst fremmede magters militærvæsen har 
interesse, og det er denne gang lykkedes vor mili
tære medarbejder at bringe nyheder, oven i købet 
fra et naboland, kongeriget E 11 e o r e. 
Foto: Mogens Lange. 
Privat for »Folk og Værn«. 

Fra »Folk og V ærn«s militære medarbejder p. t. 
Brådeborg. 

hovedet ikke er klar over hvad, hvor og hvem kongeriget 
Elleore er, skal Deres korrespondent, fØr vi går over til 
det militære, lige give den vigtigste orientering: -

Kongeriget Elleore, et Ørige, ligger midt i Roskilde 
fjord. Det er ikke stort, men Øen har gennem århundre
der domineret indsejlingen til den tidligere kongeby, 
Roskilde. Elleores første berømmelse skyldes Danmarks 
filmskonge Ole Olsen, som i 1907 besluttede at give sit 
publikum smæk for skillingen og lod en lØvejagt med to 
»prachtvolle månnliche Lowen« fra Hagenbeck optage på 
Øen. Optagelsen førte til verdenssukces, og filmen. gik 
kloden rundt. Et forbud på grund af dyrplageri satte sen
sation i foretagendet og gav yderligere reklame. Så sank 

'Elleore atter hen i fjordens glemsel, indtil en højst util
fældig samling personer besluttede at opbygge et rigtigt 
gammeldaws rige med konge med krone, hermelin og 

(1) »Fjenden i sigte!« Kanonen er klar, Der ventes kun 
på. ordren til at fyre. 



(2) »Hvor vil fjenden gøre landgang?« I hovedkvarteret 
på »Ellevirke« studeres kortet og ordrer uddeles. 

scepter, med eget flag, egne frimærker, penge og alt det 
der. Elleore løsrev sig fra Danmark fØr Færøernes for
søg, og et land opstod, hvor man spændte livremmen ud 
i stedet for ind, hvor drØm og virkelighed gled ud i et, 
med et Ellefolk som eventyrets sØndagsmennesker i 
kamp mod hverdagssurhed og åndelig nudisme. 

I spidsen for riget står Kongen og hans Råd, som giver 
lovene. Den daglige administration varetages af Gehej
mekabinettet, bestående af en Kansler, en Drost og en 
Marsk. De forskellige sager sorterer under et væld af 
kollegier, kancellier og directioner. Kancelliet for externe 
affairer ordner således udenrigspolitik, kommercekolle
giet har nok spøg for, men den er dyr, for det tager sig af 
handelen, men det, der imidlertid i denne forbindelse må 
interessere, er »generalitets- og kommissariatskollegiet«, 
der styrer landmilitsen (hæren), og »admiralitetskol
legiet«, der tager sig af søetaten (flåden). 

For overhovedet at kunne forsvare sig, har rigsrådet 
ad diplomatisk vej betinget sig, at eventuelle interesse
rede krigeriske lande, f. eks. Danmark, fØrst giver sig til 
kende som angriber gennem en krigserklæring, idet elle
borgerne for størstepartens vedkommende er bosat i ud
landet og derfor fØrst skal mobiliseres. Invasioner i som
mermånederne kunne forventes at blive besvarede, me
dens en invaderende troppestyrke uden for sæsonen vil 
blive overladt til sig selv, hvilket snart vil resultere i en 
tilbagetrækning, da Sibiriens Ødemarker er det rene tivoli 
mod Elleore om vinteren. 

Atomfaren har man helt elimineret, alene på grund af, 
at atombomben er udregnet til at være 90015 gange dy
rere end hele kongeriget med samtlige statsborgere på 
hØjeste livsforsikring. 

De samlede krigsstyrker på Elleore er landmilitsen, 
søetaten og dragekorpset, og som det vil fremgå af det 
efterfølgende, har den forsvarskommission, der har givet 
indstilling om værnene, ikke taget det så nØj e, om be
væbning og metoder i forsvaret var gammeldags eller 
ulogiske, men udelukkende haft for Øje, at de for angri
berne skulle være uventede. 

Der er værnepligt i Elleore, over 100 % af befolknin-

gen, idet mange går igen i de 3 værn. Øens kvinder er 
indordnede i »samfundshjælpen«, de kaldes ikke lotter 
men »madonnaer« og forestås af en »primadonna«. De 
sørger væsentligst for forplejningen og forfriskninger. 

For at begynde med luftkrigsstyrkerne, så findes der 
ikke flyvere på Elleore, men derimod et væld af drager 
i alle størrelser og udstyr. Hele øen kan luftsikres af 50 
store drager. De mange måger og terner er også udnyttet 
til forsvaret og hØrer under dragekorpset. Deres i for
vejen uvenlige indstilling over for fremmede er udbygget, 
så uvedkommende straks angribes med skrig, skrål, gød
ning og trækken i hår og skæg. 

SØetatens grader er de gamle danske: Generaladmiral
lØjtnant, scoutbynacht, linieskibs-, fregat- og korvet
kapitain, hØjbådsmand, bådsmandsmath, overmatros, 
adelsburse og svabergast. Under ligestillede findes bl. a. 
sØfiscaler, admiralitetsskrivere og smørstikkere. 

Søetaten råder over linieskibet »Løven«, bådfartens 
færge »Hermes« som Defensionsskib og i krigstilfælde en 

(3) Invasionen bekæmpes, Elleores landmilits retter et dristigt modstød mod de invaderende styrker. 
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beslaglagt og en hyret Avisobåd. (Den sidste dog kun, 
forsåvidt den ikke er optaget til fiskeri og jagt af ud
lejeren). Endvidere bemandes fortet »Kajsnude«, der da 
ophØrer som forvisningssted for straffegaster. søetaten 
beskæftiges i det daglige med indøvelse af maritime ud
tryk og kommandoroning, -styring, -spulning, -Øsning 
samt kølhaling. I krig af sej ler søetaten snarest fra Elle
ore, dels for ikke at sinke landmilitsen ved at deltage på 

landjorden, dels for at hindre landmi
litsen i selv at udskibe sig. 

Landmilitsens grader er: Marskalk, 
generalkvartermester, generalfelttØj
mester, oberstvagtmester, maior, vice
maior, vagtmester, overlieutenant, un
derlieutenant, fanejunker, fændrik, 
fourer, og landkadet. Ligestillede: felt
skær og værnemager. 

Landsoldaterne indrulleres i afdelin
ger såsom: 

»Ellebardisterne«, »borgervæbnin-
gen«, )>lansenerfænniken«, »arveprind
sens lette dragoner«. Som fremmed
legion findes »løvejægerkorpset«, der 
ledes af en løvejægermester. 

Landmilitsen er hovedvåbnet og Elle
ores stolthed, og der er noget at være 
stolt af - det må indrømmes. Landmilitsen til parader er 
et skue i farvepragt. Enhver har lov til at anlægge sin 
egen uniform, der så blot skal godkendes af mu.ko (mun
deringskommissionen). Der er trekantede hatte, kepier, 
slirer og kvaster, og adskillige er hØjt dekorerede, idet 
der i Elleore ikke er det samme besvær som i udlandet 
med at opnå en orden. Man ser ridderkors, hæderstegn og 
huskors, og en flot fanejunker pranger med den store 
smukke vandreorden »medaillen for druknes redning«, der 
fås for at bjerge en kammerat i spirituøse vanskeligheder. 

Den laveste lØn (landkadettens) er 30 rigsdaler om 
måneden i den stenhårde elliske valuta, men nogen lej
lighed til ekstravagance bliver der nu ikke, da skatte
procenten for nemheds skyld er sat til 100, og der er 
kildebeskatning. 

Men skønt mangen soldat fra nabolandet på sightseeing 
i Elleore nok kunne Ønske at optræde i ellisk uniform på 
dyrehavsbakken, er alt dog ikke misundelsesværdigt. Der 
er en stram kadaverdisciplin; kollektive straffe er ikke 
alene velsete, de er også påbudt, men desværre for de 
elliske befalingsmænd er den højeste bakke 1 m og den 
længste marchtur 300 m. De egentlige straffe er meget 
hårde. Mangen landkadet har grædt sine modige tårer 
i ensom forvisning, ja måske oven i kØbet i bØj en på 
fo1 vbning::.:.ieU.ei »Kdj~nude4, et Øde klippeparti i opha
vet, og særlig rlrØj var turen, når det var hØjvande, og 
»Kajsnude« var overskyllet. Megen fryd er der heller 
ikke ved at sidde i sin fulde pragt med tungen ud af 
halsen i gabestokken på »SØderberget« eller stå offentligt 
iklædt som en hane og fremsige vers på »Kongens Gl. 
Torv«. 
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Meget gøres for at hærde landsoldaterne. Reglementet 
tillader slag af befalingsmænd fra maior og opefter, dog" 
som der staar i det gamle reglement: »kun med åben 
hånd og ingensinde i fjæs eller bag.« Idræt drives inten
sivt. Der spilles det nationale spil, ellebold, med en 75 cm 
massiv læderbold, der vejer 10 pund. Holdene består af 
hver 5 mand, 1 morakker, 1 stikker, 1 fup og 2 under
målere. Spillet kræver sin mand fuldt ud, og for at man 
overhovedet kan få 2. halvleg spillet, må der udleveres 
¼ liter rom i pausen til hver spiller, men så går det og
så. Ingen spiller har efter kampen mindre end en snes. 
idrætsmærker fordelt rundt om på kroppen. 

Landsoldaterne er formeret i delinger på hver 10 mand. 
Standardudrustningen er for hver landsoldat: gevær, ba
jonet, hjelm, der samtidig er kogekar, og lommelærke_ 
Specialudrustningen inden for delingen er således: Nr. 1 
har sabel, nr. 2 horn, nr. 3 tromme, nr. 4 båre, nr. 5 
vækkeur, nr. 6 ekstra snørebånd, lommetørklæder samt 
delingens tandbørste og kam, nr. 7 støvleknægt, nr. 8 
spytbakke, nr. 9 røgvender og nr. 10 krudt, kugler og 
tobak. 

Der er ingen pudsning udenfor tjenestetiden. Knapper 
pudses under kryben og kravlen, uniformer vaskes under 

vadeøvelser, skæg og hår svides af, ge
værer skydes, hjelme koges og sabler 
fugtles rene. 

Af våbenøvelser findes eksercits, 
hvorunder der må ryges. Den lettes 
yderligere for udøverne ved at en 
skjult »forklapper« slår takten og sam
tidig forstærker indtrykket af de en
kelte geværgreb. 

Også roning dyrkes intensivt, og me
gen træning i denne uddannelsesgren 
får landsoldaterne gennem deres al
mindelige færdsel på or lovsrej ser ind 
og ud af landet. Elleores bådfarts far
tøjer har l.sfe og fælles klasse, men i 
begge klasser skal passagererne selv ro, 
dog med fløjl i årene på 1.ste klasse, 
men denne klasse benyttes sjældent af 
landmilitsen, da der ikke gives milits
billet til den. 

Uddannelsen gennemføres ved hjælp 
af straffe, evt. prygl. Klager, der 

(4) En helt er faldet! Marskalken - forsvarets tapre leder - er 
segnet i kampen. 

(5) Der er blæst af! og f!n af df! stolte krigere fra »Arveprindsens 
lette dragoner« har modtaget en orden. 

(6) Skål - tillykke med sejren!« Ven og »fjende« samlet foran 
Brådeborg (øens hovedstad, slot og eneste hus) - over en øl. 

måtte forekomme, fremsendes ad kommandovejen til 
k. f. u. & u. s. (kontoret for uønskede og uekspederede 
sager), hvorfra de aldrig kommer videre. 

I Elleores feltbefæstning er der gjort alt for at sinke 
og genere en invaderende fjende. Der er kanonstillinger, 

(Fortsættes side 22) 
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MANGE skibe har gennem århundreder heddet og flere 
hedder endnu »Stella polaris« eller på dansk »Nord
stjernen«. Grunden hertil er sikkert den, at fØr det 
12. århundrede sejlede man efter stjernerne, og den 
vigtigste ledestjerne var Nordstjernen, fordi den på· 
grund af sin position lige over jordens akse stod stille 
på himlen. Når vore forfædre, de berømte og beryg
tede vikinger, sejlede på plyndringstogt på fremmede 
kyster, satte de om natten kursen efter stjernerne, og 
om dagen efter solen, og de fleste kom både frem og til
bage på denne måde. 

Kompasset var opfundet på dette tidspunkt1 men det 
var ikke nået hertil på den lange vej fra landet, hvor 
det var blevet konstrueret, nemlig Kina. For nogle tu
sinde år siden, da kinesernes kultur stod på et meget 
hØjt niveau, fandt en eller flere kinesiske videnskabs
mænd (antager man, for ingen ved noget rigtig om det) 
den »magiske« nål, som drillede dem ved altid at vise i 
samme retning, og nålens drilleri blev taget i menne
skehedens tjeneste. De nærmere omstændigheder ved 
kompassets opfindelse kender man ikke, og nutids
menneskene kan kun sende en taknemmelig tanke til
bage i tiden, for i dag sejler ingen skibe uden kompas. 
Dette geniale instrument har fået den største betyd
ning for skibs- og luftfart og sætter navigatørerne i 
stand til at bestemme kursen, selv om skyer eller tåge 
dækker stjernerne om natten eller solen om dagen. 

Kompasset kom til Danmark i det 12. århundrede og 
vandt hurtigt indpas, ikke mindst på grund af, at Dan
mark efterhånden blev en stor sømagt. En søfarende 
nation må også have krigsskibe til at forsvare handels
skibene og kysterne, og Danmarks flåde blev større og 
større, indtil englænderne bortførte den i 1807. 

Flådens skibe skulle også have kompasser, og de blev 
indtil for nogle hundrede år siden fremstillet af orlogs
værftets låsesmede i værftets smedie. Låsesmedene var 
den tids finmekanikere og som sådan bedst egnede til 
dette krævende arbejde. Kompasvæsenet hØrte under 
direktøren for orlogsværftet helt til ca. 1~85, da en 
lille, men vigtig del af marinen blev oprettet: Flådens 
kompasvæsen. Ni personer er beskæftiget ved kompas
væsenet, og dets leder er kommandørkaptajn J. A. Haupt
mann-Andersen, som vi har haft en samtale med. 

Kineserne opfandt den, og den 
vil blive anvendt, så længe skibe 
pløjer havene ... 

Af journalist Torkild Ravn. 

Tyskerne tog alt. 
Kompasvæsenet har til huse i hovedmagasinets syd

ende ved Takkeloftsgraven, og her træffer vi komman
dørkaptajnen. 

- Ja, vi er nu ved at komme helt i orden igen efter 
tyskernes ophold. Tyskerne tog næsten alt, hvad vi 
havde på lager af kompasser, sekstanter, ure og baro
metre, og det varede helt til et stykke ind i 1946, fØr 
vort lager var fyldt igen. Det lykkedes os kun at redde 
en smule, som vi gemte væk fra tyskerne. 

- Hvad er kompasvæsenets opgave? 
- Vi forsyner skibene med navigationsinstrumenter 

af den art, jeg netop har omtalt, og instrumenterne er 
indkØbt dels hos danske og dels hos udenlandske fir
maer. Når materiellet har været anvendt på flådens 
skibe, bliver det afleveret her, hvor det bliver efterset 
og repareret, hvorefter det sluttelig opmagasineres, til 
der atter bliver brug for det. Skibene låner kun kom
passer m.m. hos os, hvilket iØvrigt gælder det meste 
af det, der er om bord. Magasinerne ej er tingene. 

Efter besættelsen begyndte vi som sagt på bar bund, 
idet vi kun havde de effekter, vi havde skjult for ty
skerne i Tuborg havn og på nogle af fyrene. Der var 
ktm nok til ganske nødtørftigt at udruste skibene i 
1945, men de danske instrumentfirmaer stillede sig me
get velvilligt med hensyn til leverancer fra deres be
grænsede lagre. Lokalerne her havde været anvendt af 
tyskerne til kaserne, så der så ikke godt ud. Det tog 
mange måneder at få restaureret dem. 

- Er f. eks. de engelske instrumenter bedre end de 
danske? 

- Nej, de danske instrumentmagere er fuldt ud kon
kurrencedygtige med deres udenlandske kolleger. 

Kompasset. 
- Vi har omtalt, at kompasset kom til Danmark i det 

12. århundrede. Kan kommandørkaptajnen fortælle lidt 
om dets videre historie? 

- De fØrste kompasser var konstruerede således, at 
kompasnålen flØd på en vandflade, men i løbet af det 
14. århundrede gik man over til at anvende de kom
passer, hvor kompasrosen var anbragt på nålen. Dette 
system anvendtes helt til midten af forrige århundrede, 
da den engelske fysiker sir William Thompson, der blev 
adlet under navnet lord Kelvin, fandt frem til de prin
ciper, som nutidens kompasser er fremstillet efter. 

- Har der inden for kompasvæsenet været mænd, 
hvis navne er gået over i historien? 

- Ja, bl.a. den kendte kaptajn T. E. Clausen, som blev 
udnævnt til chef for Flådens kompasvæsen den 1. April 
1904. Samtidig blev han også bestyrer for det nyopret
tede prøvekammer for -skibslanterner og skibslys. Disse 
to institutioner blev drevet sammen indtil 1945. Kaptajn 
Clausen er internationalt kendt som foregangsmand og 
opfinder af nautiske instrumenter, f.eks. kontroldybde
måleren og deflektoren, som endnu bærer hans navn. 

Flådens kompasvæsen har foruden et par kontorer, 
reparationsværksteder og magasiner. I lagrene ligger 
instrumenter i rad og række på hylderne, men, oplyser 
kommandørkaptajnen under vor rundgang, det meste af 
vort materiel er naturligvis om bord på skibene. 

Forsikring skal man ha'.. \ 

( t'. mJillfu~ . ) 
21 



Kvindelige marinere (fortsat fra side 13) 
tjenesten. Nogle bliver uddannet i signaltjeneste og får 
lov at konkurrere med marinens faste signalgaster i hur
tighed og akkuratesse ved brugen af håndflag og signal
lamper. Andre får lov at tumle med store lastbiler eller 
som ordonnans at føre motorcykel eller motorbåd. Sprog
genier har gode chancer for at få et job som tolk. Andre 
vil blive uddannet til flyverstations- eller" flyverværk
stedstjeneste. En særlig gruppe uddannes i pakningen af 
faldskærme, hvilket er et meget betroet arbejde. Det 
helt store eventyr vil for mange sikkert være meteoro
logitjenesten og radar- og plottertjenesten. De to sidste 
ting er for de fleste endnu mysterier. 

Nogle vil måske mene, at det meste kun er teori, men 
de kvindelige marinere får virkelig lov at prøve deres 
kunnen i praksis. Uddannelsen i motorbådstjeneste fore
går til søs, og de kvinder, der vælger flyvertjenesten, 
får lov til at komme luftfartøjerne på nærmeste hold 
under deres uddannelse. Forøvrigt skal den kvindelige 
mariner to gange om året gøre tjeneste på en sådan post, 
som vil blive hende anvist under alarmtilstand. Endvi
dere er hun pligtig til fire gange om året at deltage i 
sØndagsØvelser med det samlede korps. I sommer blev 
to hold kvindelige marinere sat ind på poster på søvær
nets exercerskole i Arresødallejren som chauffører og 
på kontorer, i messer og i kabys samt ved omstillings
bord og på sygeafdeling, og hvor man iØvrigt har plan
lagt at anbringe dP.m i krigst.ilfælrlP. DP. 60 kvirnif!r 
gjorde udmærket fyldest, og det viste sig, at man ud
mærket kunne have en kvindelejr midt i en lejr med 
1100 marinere, uden at det kom til at virke nedbrydende 
på disciplin og moral. Fru von Lowzow har lov til at 
opfatte det som den bedste ros for korpset, når lejrens 
chef bagefter udtalte, at han slet ikke havde mærket, at 
flere af posterne i lejren var blevet overtaget af kvinder. 

Uddannelsen på skolen for befalingshavende er ret 
omfattende. Der er ialt ni fag på dette kursus. Et af disse 
fag hedder »Danmarks stilling som medlem af De for
enede nationer«. Et andet hedder »Lederarbejde og le
derpsykologi«. Endvidere omfatter skolen et talerkursus 
og et kursus i jiu-jitsu samt et i kommandofØring. 

Denne uddannelse vil selvfølgelig også på den ene el
ler den anden måde være eleverne til gavn i det »civile« 
liv, hvilket følgende historie beviser: En 18-årig K. M.'er 
havde haft sin fØrste time i jiu-jitsu og var nu på vej 
hjem. Pludselig opdagede hun, at en mand fulgte efter 

Et rige i J,rig (fortsat fra side 20) 
miner, ulvegrave, åbne latriner, kvj:rnand og pigtråds
hegn. Af besparelseshensyn, og fordi de er nemmere at 
slå, bruges pigtrådshegn af høstbindegarn, der tilmed 
narrer fjenden, da det ikke kan klippes med en pig
trådssaks. 

Der skydes på fjenden, når man ser det hvide i hans 
Øjne, holdes mod leveren, da alle geværerne har en ind
skydningsfejl, og inden nærkampen begynder, fylder 
landsoldaterne munden med sæbevand, der spyttes i Øjet 
på fjenden for at blinde ham. Der kæmpes til det sidste, 
hvorefter landmilitsen overgiver sig efter at have afladet 
geværer og kanoner. 

Efterårsmanøvrerne i år blev en sand prøve på land-
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hende. Da hun kom til den vej, hvor hun bor, fulgte 
manden stadig efter. Vejen er ret Øde, og hun blev der
for bange og satte farten op. Hun lagde mærke til, at 
manden ikke var fuld, hvilket gjorde hende endnu mere 
bange. Da hun var nået omtrent helt hen til gadedøren, 
havde manden indhentet hende og greb fat i hendes 
Skuldre. Tankerne snurrede i den unge piges hjerne. 
Pludselig kom hun til at tænke på jiu-jitsu-timen. Hun 
havde endnu kun lært et greb. Men hvordan var det nu, 
læreren havde sagt; »For at kunne klare sig med jiu-jitsu 
må man enten være meget rutineret eller også meget 
rolig«. Det første var hun jo ikke, men rolig, det kunne 
hun da bestræbe sig på at være, og med et tog hun det 
eneste greb, hun havde lært, mod den ukendte mand" 
som trimlede om på stenbroen og straks efter flygtede. 
De kvindelige marinere tæller mange unge piger med 
krummer i! 

Disciplinen og det gode kammeratskab betyder meget 
for korp'sets trivsel. For at kunne træne legemet og sam
tidig dyrke kammeratskabet har medlemmerne dannet 
deres egen idrætsforening, hvor de bl. a. driver sejlsport, 
og endvidere har man dannet et 35 »mands« orkester" 
der allerede har spillet ved mange lejligheder med stor 
suk.ces. 

»Kvindelige Marinere« udretter et stort arbejde for 
vort lands forsvar, og korpsets ledere håber derfor, at 
staten vil yde dette arbejde tilskud i fremtiden. Hidtil 
har korpset kun rådP.t over c'lP pPngP, dPr inrlkom som 
kontingent og som gaver. Det bØr iØvrigt nævnes, at 
man kan blive passivt medlem af »K. M.« for derved at 
støtte sagen. 

Trods ihærdigt arbejde fra de kvindelige_ marineres 
side er de dog endnu ikke tilstrækkeligt talstærke, og 
adgangen til korpset er derfor stadig åben. Naturligvis 
regner man med, at endnu mange flere kvinder i tilfælde 
af krig vil få deres plads i forsvaret, og de kvindelige 
marinere, der er færdiguddannede, vil derfor få tildelt 
opgaver som ledere og lærere for grupper af nye korps
medlemmer. Men det gælder om allerede nu at få uddan
net så mange som muligt, så man i det afgørende Øjeblik 
kan besætte så mange poster, som det er nødvendigt, og . 
gøre det saa godt som muligt. Korpset er iØvrigt ikke 
noget »hovedstadsfænomen«. Det er meningen, at det ef
terhånden skal blive i stand til at sætte K. M.ere ind på 
poster overalt i landet, hvor søværnet har brug for det. 

Otto Ludwig. 

soldaternes træning. Hårdest var kampene om :1>Ellevirke« 
og »Stormåsen<{. Forsvarerne vandt, for det skal de jo 
altid, og nu sidder Deres korrespondent udpumpet af 
strabadserne og nyder en ellebajer. 

Det ses af det forangående, at Elleore ikke let kan 
erobres. Men skulle det alligevel ske, så har Elleore også 
sit hemmelige våben. Og for det må alle - fjender som 
venner - segne på valen - for det er latteren. De dØr 
simpelthen af grin! 

Me1i når alt liv er udslukt, sidder en ensom lille fugl 
tilbage på en vippende gren i »elskoven«. Og mens solen 
blodrød synker i vest, udtrykker den lille fugl med sit 
gule næb sin opfattelse af situationen i et fuldttonende: 
»Pip!« 

A/sMONTANA 
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l-\lA S"-\1 os KASERNE 
Den 9. april 1940 var et batteri fra Holbæk ind
kvarteret i Glslinge. Forleden havde soldaterne 
sat hinanden stævne for at genopfriske gamle 
minder med deres kvarterværter. 

Øverst tilhøjre: Primus P., der nu er kaptajn, afleverer batte
riet til kaptajn A. J, Hansen. Til højre: Marchen gennem byen. 

Dagens højdepunkt var en fodboldkamp med 
kvarterværterne, hvis hold ses over disse li
nier og soldaternes hold til højre, 

rtJ dda1 yrfi;n 
KVARTERVÆRT C 

23 



C)~ 

FOR HÆREN OG SØVÆRNE~ 

Værnepligtige idrætsmænds tjenestefrihed 
Da Jens Peter Hansen, Esbjerg, 

blev udtaget til at spille på ungdoms
landsholdet i fodbold mod Sverige, 
blev der i en række blade rejst en 
stærk kritik, fordi han ikke kunne 
få den fornødne tjenestefrihed til at 
rejse til København. Nu var dette 
forhold ret specielt, fordi hans afde
ling lige var afrejst til brigaden, men 
iØvriit kunne det være interessant at 
vide, hvad der fra Dansk Boldspil 
Unions side var gjort for at skaffe 
ham den fornødne frihed. Den almin
delige regel er nemlig, at der i så
danne tilfælde ved henvendelse til 
krigsministeriet gives frihed. 

Dette er imidlertid kun et eksem
pel. Der har flere gange været tvivl 
om, hvorledes man skal stille sig, når 
tjenestefrihed er påkrævet for at 
kunne deltage i stævner og arrange
menter. Vi skal derfor gengive krigs
ministeriets meddelelse til D. I. F. 
vedrørende disse spørgsmål: 

Som fØlge af de efter den 5. maj 
1945 betydelige forøgede indkaldelser 
til hæren, hvilket medfører, at en 
større del af aktive idrætsfolk er ind
kaldt til aftjening af deres militære 
værnepligt, har krigsministeriet i det 
forløbne tidsrum modtaget en del an
søgninger fra forskellige idrætsfor
eninger om orlov, tjenestefrihed, 
rejsetilladelse til udlandet, forsættelse 
m. m. for befalingsmænd og menige 
med henblik på de pågældendes del
tagelse i idrætskonkurrencer eller 
træning til sådanne. 

Således foranlediget undlader krigs
ministeriet ikke at meddele, at man 
til trods for den velvilje, krigsmini
steriet nærer for dansk idrætslivs 
trivsel, ikke ser sig i stand til at give 
nogen del af sit personel, i denne for
bindelse indkaldte idrætsfolk, en præ
ferencestilling med hensyn til frita
gelse for eller lettelse i den militære 
tjeneste. 

Da ministeriet imidlertid er af den 
opfottefoe, at der kan forekomme til
fælde, navnlig hvor idrætskonkurren
cer foranstaltes med henblik på inter
national deltagelse, hvor nærværelse 
af een eller flere idrætsmænd måtte 
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være særlig Ønskelig, undlader man 
ikke herved at meddele, at man, så
fremt den militære tjeneste tillader 
det, så vidt muligt agter at stille sig 
imØdekommende over for ansøgnin
ger indsendt af Dansk Idræts-For
bund. såfremt dette i de omhandlede 
tilfælde måtte skønnes af væsentlig 
betydning for dansk idrætsliv. 

Under henvisning til ovenstående 
skal man derfor henstille til idræts
forbundet om at foranledige, at an
søgninger fra civile enkeltpersoner 
eller foreninger i de nævnte tilfælde 
af disse fremsendes til D. I. F., der 
atter, hvis forbundet måtte skønne 
det påkrævet, fremsender dem til 
krigsministeriets afgørelse. 

NB. I henhold til aftale med krigs
ministeriet skal almindelige ansøg
ninger om lØrdag-sØndags orlov eller 
orlovsansØgninger af lignende art 
ikke fremsendes til D. I. F. Sådanne 
friheder må søges af den tjenestegø
rende selv - eventuelt med en skri
velse fra hans forening - hos hans 
egen afdeling. 

Der kan herefter ikke være tvivl 
om, at man i krigsministeriet er op
mærksom på, hvilken betydning det 
kan have. at idrætsmændene får tje
nestefrihed til stævner - naturligvis 
gælder det ikke i alle tilfælde, og 
nogen ganske bestemt regel er der 
ikke - det er ikke sikkert, at idræt
ten ville være tjent med en sådan -
og der kan heller ikke være tvivl 
om krigsministeriets velvilje. Som 
eksempler kan nævnes, at bokseren 
Henning Olsen, Lindholm, fik orlov 
faktisk inden han var mødt til tjene
ste, idet han samme dag, han skulle 
mØde ved søværnet, skulle bokse ved 
et englænderstævne, og så fik han 
lov til at vente til næste dag med at 
mØde. Ligeledes er det efter indstil
ling fra boksesporten muliggjort, at 
landsholdsbokseren i fjervægt, SvPnrl 
Age Sørensen, Ålborg, kan blive i 
Alborg, i stedet for med sin afdeling 
at gøre tjeneste ved brigaden i Tysk-
land. H.P. 

Danmark som arrangØr af 
de internationale militær
mesterskaber i svØmning? 

På resterne af den gamle militære 
idrætsorganisation blev der i foråret 
1946 på fransk initiativ dannet en ny 
organisation »Conseil International du 
Sport militair«, der omfattede følgen
de lande: Holland, Belgien, Luxem
burg, Frankrig, Norge, Sverige og 
Danmark. England, som havde stået i 
spidsen for den gamle organisation, 
kom ikke med1 hvilket formentlig 
skyldtes, at de tre grene: hæren, sø
værnet og luftvåbnet manglede et 
midtsamlende organ til at tage sig af 
de praktiske spørgsmål. Nu er man 
imidlertid nået såvidt, at de tre af
delinger hver for sig melder sig til, 
hvis der ikke kommer en anden ord
ning forinden. Endelig er det vel kun 
et spørgsmål om tid, hvornår Ame
rika slutter sig til samarbejdet. Det 
kommer dog kun til at omfatte de 
tropper, der opholder sig i Tyskland. 

Organisationen har som ledende 
autoritet valgt et råd med repræsen
tanter fra hvert land. De danske 
medlemmer i dette er kaptajn BØ
ving, g~neralkommandoen, og orlogs
kaptajn Palsgård. 

Rådet har netop for kort tid siden 
været samlet for at tilrettelægge det 
kommende års program, og i hoved
trækkene blev man enige om følgen
de ting: 

Boksemesterskaberne afholdes i 
marts i Holland, hvor også terræn
løbsmesterskaberne vil blive afvik
let. Sverige får fægtemesterskaberne 
(der kæmpes på alle 3 våben både 
individuelt og i hold), og atletikme
sterskaberne afholdes i Frankrig i 
august måned. 

Desuden overlod man til Danmark 
at afholde svømmemesterskaberne, 
hvilket man ikke var så begejstret 
for i første omgang, fordi vi herhjem
me ikke har mandlige svømmere af 
klasse. De danske rådsmedlemmer 
gik dog ind på at tage arrangementet. 
og man vil nu forsøge at få det bedst 
mulige ud af det. 

Derimod blev man ikke enige om, 
hvor fodboldmesterskaberne skal af
gøres. Beslutningen vil fØrst blive 
truffet på et senere møde. Kampene 
skal finde sted engang i efteråret, 
og det vil uden tvivl være en gene 
for de danske spillere, der på det 
tidspunkt er fuldt optaget af turne
ringen for klubberne. Fra de andre 
lande var der desværre overvældende 
majoritet for dette tidspunkt. På den 
anden side bliver der bedre tid til 
at afholde udtagelseskampe, således 
at man ikke udtager efter »navne« 
og »klubber«, men efter hvem, der 
spiller bedst. 

Fm Uy gtige iJr æt~mænd i hær, 
flåde og luftvåben ligger der altså 
mange store opgaver og venter -
men også store oplevelser. 

H.P. 



Rel~lamens magt • • • 
I flere forbindelser tales der om reklamens magt, og 

der er gjort mange forskellige forsøg på at udnytte denne 

magt. For at reklamen skal virke, nytter det imidlertid 

ikke kun· at angribe på een front. Der må gennem læn

gere tid arbejdes ihærdigt på flere forskellige fronter. 

Det havde de belgiske arrangører forstået, da de til

rettelagde kampagnen for de internationale militærme

sterskaber i Bruxelles 1948. Der var ikke sparet på noget 

punkt, og på de danske deltagere virkede det ganske 

overvældende. 

Først og fremmest blev der fremstillet et stort antal 

plakater, hvoraf vi her bringer et par eksemplarer af 

dem, der blev udsendt til de deltagende lande. Desværre 

er det ikke et farvefotografi, så man får ikke noget reelt 

indtryk af de strålende farver. · 

Flere dage før stævnet havde de belgiske aviser og 

navnlig sportsaviserne spaltelang omtale af deltagerne 

og deres chancer, og endelig blev landenes holdledere 

interviewet i radioen før stævnet. Så var der i hvert 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms-

effekter har Magasins 0uldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

P'edta:gter udleveres i Hovedkontor og Filialer 

fald ikke mange belgiere, der ikke vidste, 

hvad der foregik. 

Der bliver i den retning noget at stræbe 

efter for det kommende års arrangører af 

militærmesterskaberne. 
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Skal vi deltage i de internationale boksemesterskaber? 

Store muligheder for at stille med et fint hold 
Mens vi herhjemme har militære mærkede Alborgbokser Henning Ol

landshold i fodbold og atletik, er vi sen, og endelig har vi Svend Age 

endnu ikke nået så vidt, at vi har Sørensen, der gør tjeneste i Alborg. 

fået dannet et militært bokselands- Disse tre vil have store muligheder 

hold. Og det skønt vi i det sidste par for at gøre en fin indsats, der kan 

år har haft flere fremragende bok- skabe respekt om militæridrætten 
sere i trØj en. 

Nu ligger forholdet således, at der 

i marts måned ligger en stor opgave 

og venter i Holland, hvor de inter

nationale mesterskaber skal afgøres. 

Indtil nu har vi ikke deltaget i bokse

mesterskaberne - ingen ved hvorfor 

- men nu har vi chancen for at 

stille med fine folk i de fleste vægt

klasser, og så mangler vi blot initi

ativet. 
Af de boksere, vi kan regne med, 

er der fØrst og fremmest medaille

vinderen fra London, Svend Wad, der 

skal aftjene sin værnepligt ved sø

værnet. Det samme gælder den ud-

Aktieselskabet 

herhjemme. Desuden ligger Hernings 

sværvægter, Arne Uldum, ved bri

gaden, og med de nye rekrutter kom

mer der uden tvivl flere navne. 

Som en fortræning til mesterska

berne kunne man eventuelt søge sam

arbejde med Norge og Sverige -

måske en slags nordiske mesterska

ber. Der er naturligvis den fare, at 

den enkelte mand får for mange 

kampe, og muligvis vil klubberne 

stille sig mindre velvillige, men med 

en fornuftig leder vil disse problemer 

sikkert kunne overvindes. 
H.P. 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 

Holst SØrensen vil passe 
sin militæruddannelse 

For de fleste idrætsenthusiaster 
var det uden tvivl en skuffelse, at 
Niels Holst Sørensen ikke opnåede 
en placering ved olympiaden i Lon
don. Det har været hævdet, at hans 
præstationer i denne sæson, der har 
været noget svagere end normalt, 
skyldtes han uddannelse som militær
flyver. HOlsC Sørensen har overfor 
Idrætsbladet dementeret disse for
modninger. Han udtaler bl. a.: 

Det har intet på sig, at min form 
ikke har været tilfredsstillende på 
grund af min militære uddannelse. 
Der er ikke tale om større fysiske 
anstrengelser ved flyvning. Psykisk 
kan det måske af og til være lidt 
trættende, men nogen indflydelse på 
mine idrætsresultater i form af kon
ditionsnedbrydning o. 1. har det ikke. 
Noget andet er det så, at det nu og 
da har knebet lidt med tiden til den 
fornødne træning, da min militærud
dannelse fØrst og fremmest må pas
ses. 

Jeg ved endnu ikke, om jeg ska] 
blive i Karup eller forflyttes til V ær
Iøse. Bliver jeg i Jylland, vil jeg 
starte for min gamle forening i Her
ning, men hvorvidt jeg igen vil gå 
i hård træning er et spørgsmål, jeg 
endnu ikke kan besvare. 

Grundlagt 1733 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PlLESTRÆDE p . KØBENHAVN K 

CENTRAL 3 3 7, 
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Uceremoniel polardåb 
Under krigen indstiftede Amerika

nerne en »polardåb«, der dog ikke 
var nær så ceremoniel som »ækva
tordåben«, hvor kong Neptun stiger 
op af havet med tang i håret for at 
døbe de folk, der for fØrste gang pas
serer »linien«. Den amerikanske »po
lardåb« har vor egen orlogsmarine nu 
overtaget, og Folk og Værn har ladet 
polar-diplomet, som ses over disse 
linier, fremstille. Enhver, der om 
bord på en dansk orlogsmand passe
rer polarcirklen, får overrakt diplo
met, der til evig tid kan bevidne, at 
dets indehaver har besøgt isbjergenes 
og -bjØrnenes domæne. Da statsmini
ster Hans Hedtoft for et par måneder 
siden var på Grønland med fregatten 
»Niels Ebbesen«, fik han som fØrste 
civile dansker overrakt 'polar-diplo
met. 

Diplomet er tegnet af Jørn Kimer 
og teksten er affattet både på dansk 
og grønlandsk. 

Jeg 
ku' tænke 
mig. 

at enhver bataillon - i lighed med 
livgarden - udsendte et hjemsendel
seshefte for det mandskab, der for
lader hæren. Heftet kunne være på 
20-30 sider, hvor artikler veksler 
med billeder fra soldatertiden. 

Nu skal der jo snart hjemsendes 
et hold igen, og under en kvik redak
tion skulle heftet nok kunne blive 
færdigt til selve hjemsendelsesdagen 
i april. 

Jeg tror, at livgardens mindehefte 
er blevet modtaget med begejstring 
over hele landet. I den rigtige udfØ
relse, med fantasi og hum.ør, kan det 
blive til et hefte, som vil blive gemt 
med glæde. ole. 

De obligate 15 kroner kommer med 
posten. 

Red. 

Hvor er fejlen? 
Husker De denne tegning fra sep

tembernummeret? Mange har ringet 
til os og spurgt, om det skulle fore
stille en lotte-udflugt. Vi iler derfor 
med at fortælle, at det skulle være 
soldater af hankøn, men det kan godt 
tænkes, at de har været lovlig ivrige 

for at få frisøren til at demonstrere 
sin fØnbØlgningskunst. Men lad dette 
fare. Vi gjorde opmærksom på, at det 
ikke var videre korrekt militært set, 
at der åbenbart blev sunget i vilden 

Svarene på sky, selv om det drejede sig om en 

1. a 

2. b 

3. b 

4. b 

5. C 

»De ved det« Side 29 natøvelse. Men alligevel var der end-

6. b 

7. C 

8. b 

9. b 

10. a 

nu en grov militær fej 1 på tegningen. 
Kan De finde den? 

Vi udsætter en tikroneseddel i præ
mie til den skarpsindige læser, der 
fØrst sender os et par ord om fejlen 
i konvolut, mærket »militær fejl«, til 
Folk og Værns redaktion, Vester vold
gade 117, København V. 

1'.a. e. Y' ~ 
In.dreir.Varem•rk• 

N. Ola.f Dleller 
Boghandel - Papirhandel 

l,rederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - aeka) 
(15 Ledninger) 

IMPORT AF AUTOMOBILER 

S■l91 ■f.:l ■ llng 

Goth■rsg■d• 14 

C.1106-4-

V•rkll■å■r 

Uplandsgade 72 

Su 6868• 

27 



BIKSEMAD 

• .• i.·.·· .. ·• .. ·! .. .[•.··.·. ··•r· ".1 '>. ~,, f--,'- - -·!/ X (i J tA 

· ... ·•>.J .. '/t.:;/ €~.J. -,,(:'\:i).ib.. . 
• <t}y;Zi \ • ·.I- ~V :i) 

:-·_·-_-.-~, :\( ·;:: _ ___,,-:-·~ .. 

~~1-fr}t 
;>/'fl ~~~ ""1'.''~ •. . . . ~ ',',,, W""~i';;t 

, _ --C>:; ,:c;--::,>!':L+;t .,><'-'.:,..;,;.__...,_ 

Ærlig talt, tt Pris på, J• eg ville sæ e . 

havde dem på, når Jeg 
at du ikke (Soldier). 
er i kilt. 

W//:;,;;;;~~f; •~•4i 
~~,;,,;;yø;;.·w;,·//·: .• •'o•< ·.w;"';-;.· .. /.:,-.'Yz ... '',.·'. ·.~.~ ~,t?,;:;l _.,, ,,,. , o;-,-:c:'d!if/!:-

~ ~,- flt~ 
f:U;· J ~i< ' -

,,';/~:{~ 
\..,-/~1/L '7-.-:..i-.. 
, ?-/(// ~ 

~ 

f 
' f 

fpm torpedo- VPrl <111, At rlPr Pr 

. SI nderborg sØ? 
jagere 

1 
rn t der'> 

de komme · - Næ, hvordan er ,, 

t d som sma. -Deersa u 

28 

-

En, to, mange. n rask vestjyde, der 
D kom fra e f vogn: 

ikkee~1a,nia~;i ~k~!; ri~te i~it~:.::;,:':i 
»De lhk I nne hØJre sv ' »Marc o o ' .. 

march!« marcherede u '. de er 2 d men pa 
Deli~f"'.:nden mysli~\:• kommer 

en el et forkert ud, sa Jler bagest l 
komm • h lt alene a . undret 
til at ga e kigger sig for . til 
geleddet; han han henvender sig m hvorefter , 

løj{nant~n m~d: a' tror, a' er blev n 
»A lØJtnan ' ddet. 

for månne.~ b I bredte sig i gele 
En sand _Ju e 9147 H. K. Pedersen, 

Memg 
2

0 Rønne. 
nholms Værn, Bor 

Afen 
Rekruts 
Dagbog 
ved 

Gunnar Sørensen 

"dt ud af Blev smi fordi jeg 
spisesalen,dt at spise, 
var bdeg~~r var sagt føren 

nu. tajnen har sagt, 
K(!,P erne må bruge 

at vifg_t·d til træning vor ri i 

i løb. t dig på V . "'enter s a 
' " ·tor1ner at få nye uni . 

/ 

. Ål 
, ' rf, , ',1,• 

--;=~-~ 

Standsfølelse. blodtransfusion i 
De skal have 

- 1· t~nM= dag. husk ende 1g, a Ja men · r - , re marine• osse skal væ 



De ved det ... 
1. Når der slås 2 glas på dagvagten 

er kl.: 

a. 0500 
b. 0900 
c. 1300 

2. Når geværet skyder til højre, og 
man vil rette sigtekornet, skal 
det flyttes til: 

a. Venstre 
b. HØjre 

3. Den mod fjende vendende side 
af en bakke kaldes: 

a. Bagskråningen 
b. Forskråningen 
c. Kreten 

4. XXX på en melding betyder for 
en fodordonnans: 
a. Livlig gang 
b. Hurtigst muligt 
c. Skiftevis gang og IØb 

5. Niels Juels flagskib i slaget ved 
Køge bugt den I. juli 1677 hed: 

a. Trefoldigheden 
b. Jylland 
c. Christianus Quintus 

6. En P.I.A.T. er: 

a. Et rekylgevær 
b. Et panserværnsgevær 
c. Et 6,5 mm gevær 

7. En befalingsmand med 3 vand
rette guldsnore på underærmet 
er: 

a. Sergent 
b. Orlogskaptajn 
c. Kvartermester af 1. grad 

8. Når et 9 mm maskinpistolmaga
sin M.S. skal oplades lægges den 
fØrste patron til: 
a. Venstre 
b. Højre 
c. I midten 

9. Om natten hØres mindst: 
a. Hvisken 
b. Sagte tale 
c. Almindelig tale 

10. Ved låsen på 717 mm gevær må 
adskilles: 

a. Udtrækkerstykket 
b. Alt 
c. Hane og udtrækkerstykke. 

Skib og Kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave Nr. 10 

Vandret: 
1. Herstedvester 
9. UdrAb 

10. Gammel hest 
11. Den eng. flå.de 

(forkortelse) 
12. Observerer i 

usigtbart vejr 
14. Drengen 
15. Noæ søn 
16. Filmsselskab 
17. Forkortelse af 

drengenavn 
19. Brutto minus 

netto 

22. Bekræftelse 
23. Den menige 

soldat 
27. Velopdragen 
~8. Holbergsk udråb 
29, God And 
31. Tone 
32. Sagnkonge 
35. Amerikansk 

drengenavn 
36. Redskab 
37. Vulkan 
38. Vride 
39. Mærke 
40. Pigenavn 

KNOLD oo SPRØJT 

tVe/, da, Nid m,g iHe Illa', 
Cl/ dtil ,q. e er J'ønnere etld 

r'lla, Pi .ta'jo · 
Jammenligne -;'.",_ ~>-"~--, 

tlem, naar r ';,:.. :t. 
dek'ommer. c--

41. Drik 
42. Stedord 
43. Forretning 
47. Håndværker 
48. Overnaturligt 

væsen 

Lodret: 
1. Navigations-

hjælpemiddel 
2. Hundenavn 
3. Benægtelse 
4. Bølgegang 
5. Karakter 
6. Træn 
7. Pigenavn 
8. Balders hustru 

13. Benzinforbrugs
begrænsning 

14. Henvist til 
18. Uniformsgenstand 
20. Bindeord 
21. Guddom 
22. Barnlig 
24. Roman 
25. Tal 
26. Læ 
27. Platform 
30. Billedhugger 
33. Gryn 
34. Skrøne 
42. Spids 
44. MAieapparat 
45. Tal 
46. Dansk maritim 

forkortelse 

Løsningen indsendes senest 20. november 
til Folk og Værns redaktion, Vester vold
gade 117, København V. 10 kr. i præmie, 

Præmieringen af opgaverne 9 (oktober
nummeret) og 10 foretages samtidig, og 
resultatet vil ses i december-nummeret. 

Løsning 
paa 

Opgave 
Nr. 9 

Konstruktøren af opgave nr. 9 har ønsket 
at være anonym_ men de sædvanlige 15 kr. 
er naturligvis tilsendt ham. 

#in llar /oret- al' 9,yte.s,9 med 
miq l,if næste /lar. 

O'f m.in har sagt, 
atp/ sko' 

/or/ores om 
to Maa11ea'er. 
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Virksomhed en 

Hver måned 2000 værnepligtige 

- 2000 værnepligtige fra hær og flåde besøger hver 
måned de kØbenhavnske teatre! 

Det er overofficiant P. Geerthsen på Folk og Værns 
billetkontor, der slynger denne sætning ud i en samtale 
med »Folk og Værn«, og denne oplysning indbyder na
turligvis til at gå ham nærmere på klingen. 

- Det vil sige, fortsætter overofficianlen, at der gen
nem kontoret årligt formidles omkring 25.000 billetter 'til 
værnepligtige fra Storkøbenhavn, hvorunder også Hø
velte, Værløse, Avedøre og Roskilde hØrer. Soldater i 
provinsen vil måske blive misundelige på den service, 
der ydes hovedstadens soldater. Desværre er der kun 
faste teatre til Odense, Aalborg og Arhus, og der har 
garnisonerne ved forhandling opnået tilsvarende fordele, 
men det er naturligvis kedeligt, at ikke hele det ind
kaldte mandskab kan nyde godt af de goder, der er op
nået. Dog er det et ganske pænt udsnit af hæren og sø
værnet, nemlig 8000 mand, der kan komme ind under 
ordningen. 

- Hvornår og hvorledes påbegyndte billettjenesten 
virksomheden? 

- I foråret 1946 havde vi en forhandling med de kØ
benhavnske teatre, og det lykkedes os at få en tilfreds
stillende ordning, hvorefter værnepligtige til stærkt re
ducerede priser ved henvendelse hertil kan få billetter 
til teatrene. Ganske vist er det kun et begrænset antal, 
således at der til enkelte stykker ofte har været et langt 
større behov, men ønsker man at se en bestemt forestil
ling, vil det sikkert kunne lykkes at skaffe en billet i 
den tid, stykket er på programmet. Desuden er vi i stand 
til at tilbyde billetter til en lang række specielle arran
gementer, f. eks. koncerter og shows, men her træffer, 
vi særaftaler i hvert enkelt tilfælde, og afdelingerne får 
derefter besked om, hvormange billetter, der er stillet 
til rådighed og til hvilke priser. Endelig er der mange, 
der er interesseret i sport. Til håndbold- og fodbold
kampe går soldater ind gennem tælleapparaterne til halv 
pris, og til landskampe bliver der tilstillet os et bestemt 
antal til fuld pris. 

- Kan soldater fra provinsen, der i en eller anden an
ledning kommer til KØbenhavh, få del i disse goder? 

- Det kan de, men ordningen gælder kun for ugens 
5 fØrste dage, så hvis de er herovre i dette tidsrum, kan 
de blot henvende sig på kontoret i Vester Voldgade 117. 

- Soldater vil jo en gang imellem i biografen? 
- Det er der ikke noget at sige til, men her kan vi 

desværre ikke hjælpe dem, idet en overenskomst ikke vil 
være let at få gennemført, og selv om den kunne, ville 
det blive ganske uoverkommeligt. !Øvrigt er hele billet-
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tjenesten baseret på, at give de værnepligtige god og 
lØdig underholdning i deres fritid - til en overkommelig 
pris. Vi søger at stimulere interessen for teatret og dets 
kunst til gavn og glæde for den enkelte. 

- Er priserne så overkommelige? 
- Absolut. De varierer ganske vist lidt efter teatrenes 

størrelse, men vi kan f. eks. tilbyde billetter til 1,20 kr., 
som normalt koster 6,35 kr. 

Man behøver ikke at sidde ret længe på billetkontoret, 
fØr man opdager virksomhedens omfang. Soldater kom
mer og går, og telefonen kimer dagen igennem. Og så 
behøver man endda ikke stå i kØ for at sikre sig en 
plads ... Ekspeditionen går hurtigt og smertefrit. H. P. 

Syd- og Sønderjyllands største Blad 



l{rigen under vandet 
(Fortsat fra Side 9) 

Men i dette udvalg var der desværre kun en enkelt mand 
med maritim sagkundskab, og Pitts forslag blev stemt 
ned, medens Pitt selv blev kaldt en tåbe. Officielt var 
det vist også her spørgsmålet om ridderlighed, der gjorde 
sig gældende. 

I oktober 1805 fik Fulton dog trods alt tilladelse til at 
demonstrere sit våbens kvalitet ved at foretage en 
sprængning af en kapret gammel dansk brig. Den gamle 
dansker sprængte i stumper og stykker, men selv en 
sådan tragedie gav ikke noget resultat. 

Så tog opfinderen tilbage til Amerika, hvor han også 
fik lov at gøre nogle forsøg med udrangerede skibe. Bl. a. 
var briggen »Argus« udset som offer. Imidlertid behøvede 
man ikke at frygte det gamle skibs last, fordi det var 
beskyttet på enhver måde, således at det næsten var 
umuligt at sænke det. Således var forsøget og ikke ski
bet på forhånd dØmt til dØden. 

Fulton eksperimenterede med mange forskellige våben. 
Det var ham, der konstruerede det fØrste dampdrevne 
skib. Det hed »Demologos« og var forsynet med mange 
mærkelige våben. Bl. a. var det armeret med nogle så
kaldte »Columbiader«, der faktisk var forløbere for tor
pedoen. Det var en slags undervandskanoner med en ka
liber på 20 tommer. Disse kanoner kunne udskyde kugler 
på 100 pund, der var i stand til at ramme de fjendtlige 
skibe 12 fod· under vandoverfladen. »Demologos« fik dog 
ikke lejlighed til at vise sine våbens kvalitet i krig. 

U-både i borgerkrig 

Det gik altså ikke så godt for Fulton. Man interes
serede sig mere for hans dampskibe end for hans under
vandsbåde og hans torpedoer. At Fulton var bitter over 
dette, ser man af et par linier i et brev, han skrev til 
en ven: »Folk har set dampskibe sejle for fuld kraft, og 
de har tiltro til dem, men de har ikke set krigsskibe blive 
torpederet, og det tror de derfor ikke på!« Måske kan 
det trøste Fulton i hans grav, at vi i vore dage har set 
masser af den slags og tror alt for godt på hans ord. 

Trods alt ser det alligevel ud til, at en af Fultons 
u-både virkelig kom i krig, idet flere engelske skibe 
under krigen med Amerika 1812-14 blev angrebet af 
u-både. Angrebene gik særligt ud over skibet »Ramillies«. 
Det blev angrebet så hårdt, at dets chef til sidst lod tilgå 
amerikanerne en meddelelse om, at der for eftertiden 

ville befinde sig henved 100 amerikanske krigsfanger 
om bord. 

Forøvrigt kendte man allerede på den tid begrebet 
»krigsvigtige mål«, idet englænderne bombarderede byen 
Stonington, som man mistænkte for at være fremstil
lingssted for torpedoer. 

De færreste ved vist, at hele den danske flåde i mid
ten af forrige århundrede var udset som offer for tyske 
u-både. En tysker ved navn Bauer havde opfundet en 
undervandsbåd, der skulle sænke de danske blokade
skibe. Heldigvis for os var denne tysker dog meget 
uheldig, idet hans både den ene gang efter den anden 
endte på havbunden med hele besætningen. 

Det var imidlertid fØrst ved den amerikanske borger
krig, at undervandsbåden fik sit store fremstød. De kon
fødererede ejede en u-båd, som de kaldte »David«, hvilket 
navn skulle lede tanken hen på bibelhistoriens David og 
Goliath. Goliath var i denne krig de store krigsskibe. 
»David« var dampdrevet og måtte som følge deraf altid 
have skorstenen over vandet. 

Det første angreb blev foretaget mod »New Iransides«, 
men uden noget nævneværdigt resultat. De eneste, der 
blev rigtigt forskrækkede ved angrebet, var u-bådens 
egen besætning, der spran~ over bord, da torpedoen af
fyredes. En af folkene blev taget om bord på det an
grebne skib, medens chefen kom om bord på en kulbåd. 
Maskinpasseren derimod fortrød sin svømmetur og vend
te tilbage til sin båd, der mod forventning stadig holdt 
sig flydende. En matros klyngede sig hjælpeløst til den, 
fordi han ikke kunne svømme. Ved fælles anstrengelser 
lykkedes det de to mænd at sejle båden tilbage til dens 
udgangspunkt. 

Besætningerne på bådene af David-typen var frivilligt 
mandskab. Det var nu heller ikke ufarligt at være om 
bord i et sådant fartøj. Den båd, for hvilken det endelig 
lykkedes at sænke krigsskibet »Hausatonic«, sank selv 
fem gange, hvorved mange druknede. Da dykkeren blev 
sendt ned for at undersøge vraget af »Housatonic« fandt 
han også »David« med hele dens besætning, der tilsidst 
måtte bØde med livet for et enkelt resultats skyld. 

U-bådsvåbnet har siden de fØrste spæde forsøg gjort 
enorme fremskridt. Det kan nævnes, at de moderne u
både, der nu bliver bygget til de store mariner, kan op
holde sig ugevis under vandoverfladen og samtidig være 
i stand til at tilbagelægge vejen over atlanten fem-seks 
gange uden ny brændstofpåfyldning. Mange er desuden 
i stand til at medfØre flere luftfartøjer ad gangen! 

* Averter i FOLK OG VÆRN * 

Lær Sprog pr, Brev i Select School's Brevskole, 
De vinder Tid, Penge og Tillid til Deres Evner I 

SELEGT SGHOOL'S BREVSKOLE · 
DanmnrkR Jn('<;t moderne Brevskole for Sprog og Hnndelsfag. 

Alle Korrespondance-Kursus er 
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Udkommer 
med 10 numre pr. år 

FOLK OG VÆBN Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

NUMMER 10 - DECEMBER 1948 - 7. ARGANG Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

Oberstløjtnant H. A. V. Hansen 

Lederen af det daglige Folk og Værn arbejde, oberstløjtnant H. A. V. Hansen, er efter 
ganske kort tids sygdom afgået ved døden på Militærhospitalet i København. 

Oberstløjtnant Hans Aage Vilhelm Hansen blev født den 7. oktober 1881 på Lille Fryden
dal ved Holbæk og blev student fra Roskilde i 1900. I 1909 udnævntes oberstløjtnanten til 
premierløjtnant og var den 9. april 1940 chef for 27. bataillon. 

Efter det tyske overfald var oberstløjtnant H. A. V. Hansen blandt de første, der tog ini
tiativet til, at ikke bitterhed, men en gensidig forståelse mellem befolkningen og værnene 
måtte blive konsekvensen af Danmarks ulykke. 

Det var derfor også naturligt, at det blev ham, der blev forretningsfører for den institu
tion, Folk og Værn, som blev resultatet af hans utrættelige og uegennyttige arbejde. 

Parallelt med Folk og Værn-arbejdet var oberstløjtnant H. A. V. Hansen levende interes
seret i alle tidens åndelige bevægelser, og det var hans stadige tanke at bidrage sit til ef
tPrkrigstklPns moralskP IJPnophyenine. 

Oberstløjtnant H. A. V. Hansen er faldet som en soldat på sin post midt under et arbejde, 
der havde hele hans rige hjerte, og han vil sikkert ikke have ønsket sig en anden dØd. 

For Folk og Værn er hans dØd et smerteligt tab, men han har arbejdet på så bred en 
front, at institutionen er blevet en del af værnene, og mange står rede til at føre arbejdet 
videre. 
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KOLD GAS 
AF PETER 

VI havde to og tredive hunde. Det vil sige det samme, 
som at vi skulle skaffe to og tredive pund kØd om dagen, 
og det er ikke altid let i NordØstgrØnlands mørketid. Da 
vi nåede begyndelsen af december, var kØdbeholdningen 
ved at være slut, så vi blev sendt ud to mand med telt 
og sovepose for at ligge på bjØrnetræk ved østenden af 
J acksonØen på 7 4,30 nordlig bredde. 

Det lyder spændende at ligge på bjØrnetræk, men det 
er det slet ikke. Teltet var et tomands sejldugstelt, møb
lementet en proviantkasse, to renskindssoveposer og en 
primus og en flagermuslygte, gennemsnitstemperaturen 
i de tyve dage, vi lå der, + 32° celsius, og dagskæret 
varede henved to timer og var svagere end en lys nat i 
Danmark. 

På en uge blev soveposerne fugtige, vi frØs med an
stand, var kun varme de timer vi gik og de tyve minutter 
primus brændte ved madlavningen. Vi havde været sam
men et år, så samtalestoffet var opbrugt, i de seksten af 
døgnets timer lå vi i soveposerne og småsov og småban
dede skiftevis. I de andre otte gik vi hver sin vej med 
et stykke spæk i en snor slæbende efter os ud over den 
sammenfrosne pakis, den ene mod nord og den anden 
mod Øst. 

Den tre og tyvende december kom, uden at vi havde 
set et eneste bjørnespor. Det var bestemmelsen, at en 
tredjedel af hundene skulle skydes mellem jul og nytår 
for at redde resten, men da hver af os havde sine ynd
lingshunde, ville det blive et vanskeligt valg. Vi havde 
drøftet at gå ind til stationen for at fejre jul og indset, 
at det var ugørligt, vi var nødt til at blive, til det sidste 
håb var gået. 

Det var min tur til at gå nordpå den dag. Fra nordøst 
kom vinden i lange tunge åndedrag, den begyndte med at 
løfte sneen knæhøjt, den nåede op på midt til livet, sneen 
flØd som sølv i den spæde månes stribe. Ude fra Øst kom 
den slørede lyd af to skud, som den kommende storm 
søgte at bære bort. 

De fØrste to skud kom med et mellemrum, de to næste 
hurtigt efter hinanden, signalet til, at der var brug for 
assistance. Jeg gik efter lyden, pejlende vinden, som ude 
på havisen var nogenlunde konstant, bortset fra den til-
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TUTEIN 

tog i styrke. Hvert tiende minut skØd jeg et skud og 
kammeraten svarede, halvanden time efter mødte jeg 
ham. Han var begyndt at flå bjØrnen. 

Vi havde ikke meget tid at snakke i, det kunne vente, 
vi blev hurtigt enige om, det ville være letsindigt at 
rende tilbage efter lygten. Månen stod lavt, snefoget 

blev tættere og tættere, vi måtte bare se at få skindet af 
og slæbe så meget kØd ind på JacksonØen, vi kunne nå, 
inden det blev umuligt at færdes ude. Vi vidste begge, at 
isen kunne bryde op, allerede nu steg og sank den ryt
misk under os, ridende på ishavets svære dØnning. 

I samme nu, jeg med det sidste snit skar bjørnens sorte 
snude fra kraniet, lØd der et smæld efterfulgt af en pi
ben, som når en piskesnært hviner gennem luften. Jeg 
bad kammeraten rende hen og se, hvad der var sket, og 
begyndte at skære den ene kØlle fri. Han kom tilbage og 
fortalte, isen var revnet. Han skar en kØlle løs, vi fik 
begge bovene med og begyndte at lØbe med kØdet på 
slæb halvt mod stormen i den retning, vi vi<lst.P. Øen 
skulle ligge. 

Revnen var allerede en meter bred, vi slap over den og 
lØb videre. Der var skrueis og sværis mellem hinanden, 
det var brandmØrkt og snetykning, vi kravlede og vi 
faldt, vi bandede og vi rendte. Min bov og kØlle hængte 
,,•:dg fast i noget skrueis, Jørgen fik et forspring og for
svandt i mørket. Da jeg nåede frem til ham, stod han 
ved kanten af en ny revne. Der lå et bælte af vand foran 
os sort som mØrket, nu og da var det, som om vi kunne 
skimte den anden side i foget. Sekunderne var kostbare, 
Jørgen greb sin riffel og slyngede den ud i håb om at 
kunne kaste den over og svømme efter. Vi hØrte den 
falde i med et plask. 

Nu var vor eneste chance at prøve at nå tilbage til 
bjØrnen, hvor vi kunne dække os med skindet og have 
kØd nok og så håbe på, der var en heldig stjerne på vo
res himmel. En revne var for bred til at springe over, 
men et stykke henne lå en lille flage imellem, Jørgen 
oprang ud på den med kØdet efter sig, satte af på den 
anden side og skØd flagen tilbage, jeg fulgte ham, smed 
kØdet ud midt i vandet mellem den lille flage og den, 
J Ør gen stod på, sugede så meget vejr i mig, at jeg syn
tes, jeg var en ballon, og fik gj art springet med kun at 
blive våd på det ene ben. 
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Lidt efter stod vi ved bjØrnen. Vi strakte skindet ud 
med hårsiden ncdad1 smed os på det og fik det rullet om 
os, inden det frØs stift. Jeg fik kamik og strømper af, 
vred vandet af strømperne og puttede dem ind på ma
ven, det var ikke rart, men nødvendigt, underbukse
benet fik jeg halet ned og slog en knude for enden, så 
det kunne fungere som strømpe. 

Råt kØd smager godt, når man er sulten nok, og det 
gav varme at få mad i sig. Men udover det var situatio
nen ikke fornøjelig. Vi kunne ikke vente hjælp fra an
dre end os selv. Vi måtte regne med en tredages storm, 
vidste vi var i drift med storisen uden at kunne ane, hvor 
vi drev hen. Sålænge det var snefog og mørke, ville det 
være vanvid at forlade skindet og kØdet, det eneste og 
også store lyspunkt var, at vi hver havde en god halv 
pakke tobak, hver sine tændstikker og Jørgen en rulle 
skrå. 

Rundt om os åbnede isen sig mere og mere, flagen du
vede i dØnningen, søer skvulpede ind over kanten, skum-. 
flager frøs til is i bjørneskindets hår. Jørgen kom med 
den gamle vittighed, at grunden til, vi havde lagt det 
med hårene udad var, at sådan gik bjØrnen også med 
det, men den virkelige grund var, at når vi lå inde i 
det, kunne vi holde det nogenlunde optøet, hvad vi ikke 
ville have kunnet ellers. Ellers gik konversationen ud på, 
at det var fjollet, den is ikke have kunnet vente den 
halve time med at revne. Atten timer efter kom det før
ste spæde skær af dag, som ville vare mellem tre og tre 
en halv time. 

Vi skiftedes til at gå vagt en halv time ad gangen, isen 
syntes noget mere samlet, hvilket kunne ses på, at sne
foget var tæt, og da det kun var fygesne, kunne vi ikke 
være ude i havet. I min anden vagt kom kysten til syne 
i et kort glimt. Vi var drevet forbi kap Krauss og havde 
Edderfugleodden og Terneskær lidt norden for tværs, lå 
i sp1eUL i!. og var drevet forbi huset, afotondcn til land 
var mellem halvanden og to sømil. 

- Nu æder han s'gu alle kagerne, sagde Jørgen. 

Det var tredjemanden inde på stationen. Vi vidste, at 
han ville forsøge at kØre ud til teltet, og drøftede, hvad 
han ville sige og gøre, når han så, at vi var væk og teltet 
måske også. Snart efter var det mørkt, vi lagde os igen, 
røg med stor varsomhed og drev videre. 

Miraklernes tid var ikke forbi. Jørgen lå og mumlede 
om, ai U.e1 nu va1 en utrolig 111n3:1c mcnncuker, som sad 
og spiste gåsesteg, da jeg bad ham holde mund og lytte 
efter vinden. Det var ved to-tiden julenat. Vi kunne ikke 
være i tvivl, vinden kom i de voldsomme kast, som med 
ligesom et suk til afslutning, er tegnet på, den er ved at 

være forbi. Klokken fire var det næsten stille, månen 
var i tiltagende. Vi stablede kØdet op til rygstød og satte 
os til at kigge ind. Kap »Hold with hope«s vældige klip
per lØftede sig op inde over sletten, en hvid snefane oppe 
på bjerget stod vinkelret på månen og lyste som et sølv
spejl, landet var ufattelig skønt. Jeg fik fast anlæg med 
riflen og sigtede ind og kunne anslå farten til omkring 
tre knob. Om nogle timer ville vi få vores skæbne at 
vide. Førte strømmen os ind mod de ismasser, som altid 
ligger i pres rundt om kappets klipper, havde vi en mu
lighed for at komme ind, førte den os udenom, kom vi ud 
i Franz Josephfjord og ville blive fØrt ud, hvor der ab
solut intet håb var, af fjordstrØmmen. 

- Du får ikke andet end kold gås, sagde Jørgen og 
~iall mig e-t. ~t.ykk~ hjØrnckØd1 han hnvdc ligget på for at 
tØ op. - RØdkålen må du tænke dig til. Og så glædelig 
jul! 

' Vi stak hinanden på næven lidt mere hØjtidelige end 
vanligt og blev enige om, at det ville lyde helt fjollet, 
hvis vi gav os til at synge salmer, foj vi var jo ikke 
bange. Næh, vi var ikke bange, vi kum , bare ikke lide 
det. 

Vores lykkestjerne var tændt. Vi ran e isbarriererne 
ud for kappet to hundrede favne inden for isodden og 
fik kØller og bove og skind :;læbi ind på den faste is. Vi 
var ved at lade det ligge, men det skulle ikke ud at sejle 
engang til, med skindet som slæde slæbte vi kØdet ind 
på land en sØmil inde. Det tog syv timer at gå den mil i 
skrueisen, men enten holder man af sine hunde eller også 
gør man det ikke. 

Henry sad og skrev rapport om vores forsvinden da 
vi kom tumlende efter andre otte og fyrre timers ma'rch. 

VERDENSKRIG li 
skrevet af sejrherrerne 

Den mest saglige skildring af histo
riens blodigste opgør, et kildeskrift 
sprængfyldt af erfaringsstof, skrevet 
af de store allierede hærfØrere, bl. a. 
Marshall, Stalin1 Montgomery, Pat
ton og Eisenhower. 

Over 1.000 sider med ca. 700 illu
strationer og kort, afrundet med det 
største sagregister over Den Anden 
Verdenskrig, som foreligger på 
dansk. 

I/II hft. kr. 75.-, indb. i smukt, blåt 
vælskbind kr. 115.-. 1. bind fore
ligger nu, 2. bind til foråret. 

VÆRKET FOR ENHVER MILITÆR 

WESTERMANN 
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- Hvad i h ...... vil I, sagde han. - Nu sidder jeg 
lige og skriver, I er væk. 

- Smid det penneskaft og se at få lavet kaffe. 

Vi sov fire timer. Vi havde hver haft et pund kØd med 
i lommen, som vi skar i to og tredive stykker og gav 
køterne, inden vi satte ti for en slæde og elleve for to 
andre. Vi kØrte ikke væddeløb, men hundene gjorde det, 
de vidste, hvad der var i vente. Da vi kørte tilbage, kØrte 
Henry op på siden af mig. 

- Det er ikke rart at sidde bag ved en halv snes hun
de, som lige har ædt sig fordærvede i kØd, puh ha, hvad? 

Næh, det var der noget sandt i, men jeg var nu allige
. vel godt tilfreds, hellere den fært end slet ingen. 

6 

Peter Tutein. 
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EFTER EN 
ANSTRENGENDE 

Ham, der siger: 
»Kys mig god nat« 

(ifølge Osvald 
Helmuth) 

DAG 

I kongens klæder for første 
gang. Et stort Øjeblik eller i 
hvert fald et uforglemmeligt 
for alle, der har prøvet det. 
Man glemmer aldrig den før
ste dag, man stillede i kaser
negården, sagde farvel til sit 
civile tøj og fik udleveret en 
naftalinstinkende uniform, der 
sikkert tihned ikke passede alt 
for godt. Men der skete mere 
end det. Man blev anbragt 
blandt bar nye kammerater på 
en kold belægningsstue, hvor 
man på minimal plads skulle 
have pinlig orden i alt sit nye 
habengut. Og så i seng med 
hØnsene kl. 22. 

En af Folk og Værns foto
grafer aflagde den 11. novem
ber et besøg hos de nye re
krutter på Østerbrogades ka
serne i København under den 
første aftenvisitering, og på 
det første billede er et par nye 
»jenser« gået til ro i et par 
ikke altfor eksemplarisk redte 
kØjer: Man kunne måske give 
det titlen: To må man være. 

»Hør min sang, du klare aftenstjerne«, kan synes tek
sten til det næste,_men mon det ikke snarere er en myn
dig lØjtnants ordre til at skaffe lidt frisk luft, der har 
foranlediget det lille tableau. 

»Hvad mon der kan trylles frem?« - sikkert ikke 
småting, men frem skal det, lige til den mindste smule 
lommeuld. ( 3.) 

»Ja, den skabSorden kunne jo nok være lidt bedre« (4), 
men det kommer snart. 

»Schlafe, mein Prinzelein, schlaf« (5) - for i morgen 
kommer der en ny anstrengende dag. Derom er der vist 
ingen tvivl. 

'l'ekst: 

Pe1· Nielsen 

Foto: 
P. Amlersrn 
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Skal Danmark fors\'are sig, hvis det 

bliver angrebet? Hvad nytte er det til, 
at vi ofrer penge på et militærvæsen? 

Sådan spørger mange. Men er det 
berettiget? 

Netop nu er spørgsmålet om Dan

rnarl{S forsvar mere brændende end 

nogensinde, Vi ]1ar oplevet en frem
med besættelse i fem år, og vi lever 
i en tid, hvor truende skyer formørker 

horisonten, På denne baggrund er 

Danmarks forsvar blevet et af de vig
tigste problemer i dansk politik, og 

trods gammel uenighed er alle de store 
partier nu enige om, at hvis Danmark 

s]ml liave chancer for at bestå som 
selvstændig stat, må \'i ofre - endda 
betydelige - summer på at bygge hær, 

flåde og fly\'CVåbcn op. Forsvarskolll

missionen, der blev nedsat i 1946, er i 

færd med at udarbejde forslag til en 

ny forsvarsordning, og et helt nyt led 

i forsvaret, hjemmeværnet, er allerede 

oprettet ved en særlig lov i 1948. 
l\Iens fors\'ars]wnunission('n arbej1for, 

lmn det have interesse at kaste bli]tlret 

tilbage og se på, hvordan de politiske 

partiers stilling har været til spørgs
målet i de sidste 50 år, 



Af adjunkt, cand. mag. 
Johs. Lomholt-Thomsen 

FORSV ARSSPØRGSMALET har været et af de mest 
omstridte spørgsmål i dansk politik. Lige siden den ulyk
kelige krig 1864 har der været delte meninger om, hvor 
meget el lille laml s0111 Danmark skulle ofre på el mili
tærvæsen. Striden brØd for alvor lØs i 1880'erne, da de 
to store partier dengang, HØjre og Venstre, kæmpede 
om magten i Danmark. Lige op til 1901 var det HØjre -
sådan kaldte man dengang de konservative - der rege
rede Danmark. Alle de skiftende ministerier var hØjre
ministerier, selv om Venstre helt fra 1872 havde haft 
flertal i Folketinget. Højre ville ikke bØje sig for Ven
stres krav om, at ministeriet skulle være i overensstem
melse med flertallet i Folketinget. Særlig hård var stri
den i de 19 år (1875-94), da Estrup var statsminister. 

Ulykkeligvis blev spørgsmålet om Danmarks forsvar 
hvirvlet ind i denne politiske strid. Højre var tilhænger 
af et stærkt forsvar og ønskede først og fremmest, at 
København skulle gøres til en fæstning både fra land
og søsiden, så at Danmarks hovedstad kunne holdes et 
stykke tid, selv om hele det Øvrige land blev besat af 
fjender. De fleste venstremænd var også tilhængere af, at 
Danmark skulle forsvare sig. Men Venstre var imod Kø
benhavns befæstning, bl.a. fordi man mente, at det kunne 
skade vort forhold til den mægtige nabo mod syd, Tysk
land, der siden 1871 - den fransk-tyske krig - var 
Europas stærkeste militærmagt. Man var også i ven
strekredse betænkelig ved de store udgifter, som HØj
res forslag ville medføre. Den mere radikale flØj af Ven
stre med Hørup i spidsen tog også afstand fra Højres 
militærpolitik, men af andre grunde. De radikale ven
stremænd var nemlig modstandere af et forsvarsvæsen. 
Det var HØrup, »Politiken«s grundlægger og redaktør, 
der engang i 80'erne under en debat i Folketinget om 
forsvaret udtalte de berømte ord: Hvad skal det nytte? 
Hørup mente med dette spørgsmål, at man nØje måtte 
overveje, hvilken nytte et militærvæsen kunne gøre, og 
heri havde han naturligvis ret. Hørup så imidlertid selv 
således på det, at det ikke kunne nytte noget, at Dan
mark opretholdt et egentligt militærvæsen. Han mente, 
at Danmark ikke kunne vinde med i den stærke udvik
ling af militærtekniken, der foregik i slutningen af for
rige århundrede, specielt med hensyn til ildvåbnene. Men 
Hørup var ikke blot antimilitarist ud fra et nyttesyns
punkt. Han var det også af idealisme. Hørup var en 
glØdende demokrat, og få har som han arbejdet for at 
gøre Danmark til et virkeligt demokrati. For ham stod 
militæret som en institution, der modarbejdede demo
kratiet. Officerernes indflydelse i samfundet regnede han 
for skadelig for folket - derfor Ønskede han hær og 
flåde begrænset til et minimum. 

Trods Venstres modstand lod Estrup i årene 1885-94 
København befæste. Vældige forsvarsanlæg til mange 
millioner blev bygget i en bue udenom byen fra Aved
øre ved Køge bugt til Klampenborg ved Øresund, og 
også søbefæstningen blev udbygget. Danmarks forsvar 
blev på den måde koncentreret om hovedstaden. Sådan 
var situationen, da Venstre i 1901 for fØrste gang dan
nede regering. 

I. C. Christensen: Vi kan ikke afruste isoleret. 
Venstres overtagelse af regeringsmagten i 1901 var et 

vendepunkt i Danmarks nyere historie. Mange vigtige 
love blev genemfØrt i de fØlgende år. Også forsvars-

Konseilspræsident Estrup koncentrerede i provisorieårene Dan
marks forsvar om hovedstaden. 

spørgsmålet blev taget op. 1902 blev der nedsat en for
svarskommission af politikere og militære, der skulle 
undersøge hele spørgsmålet grundigt og udarbejde for
slag til en nyordning. Det varede seks år, fØr kommis
sionen blev færdig med sit arbejde. 

Det var i 1901 ikke let at forudse, hvilken militær
politik Venstre nu ville slå ind på. Venstres ledende 
mand, I. C. Christensen, havde før 1901 været tilhænger 
af at indskrænke militærudgifterne. Han havde hævdet, 
at Danmark i tilfælde af angreb kun skulle konstatere 
sin neutralitet. » Vi kan nemlig ikke værge vor neutrali
tet«, havde han sagt, »og vi må gøre os klart, at det ikke 
kan nytte, at vi vil gøre det«. Men han havde også sagt: 
» Vi må have vort forsvar således indrettet, at en frem
med magt ikke med en håndfuld folk eller f .eks. med et 
enkelt skib kan komme og slå os til jorden«. 

Efter 1901 skiftede I. C. Christensen standpunkt. Ude 
i Europa voksede spændingen mellem England og Tysk
land, og 1904-05 rasede den russisk-japanske krig. Der 
var fare for, at Danmark nårsomhelst kunne blive ind
draget i en stormagtskrig. Det blev nu I. C. Christensens 
opfattelse, at Danmarks chancer for at forblive neutral 
var større, hvis vi havde vort forsvar i orden. Men 
Hørups meningsfæller, den radikale flØj af venstrepar
tiet, kunne ikke fØlge I. C. Christensen. Derfor spræng
tes Venstre i 1905 i to partier. Det nye parti tog navnet 
Det radikale Venstre. I partiets program (det såkaldte 
Odensprogram) slog man fast, at hæren og flådens 
hovedopgave var at være en grænse- og sØpolitivagt, og 
at militærudgifterne derfor skulle nedsættes. 

Samme år blev I. C. Christensen statsminister, og til
lige overtog han både krigs- og marineministeriet under 
titlen forsvarsminister. Det var noget nyt. Før havde man 
altid haft en officer som krigsminister og en søofficer 
som marineminister. Men siden 1905 har man hele tiden 
fulgt den skik, at en ikke-militær, en politiker, har stået 
i spidsen for de to militære ministerier - i øvrigt en 
naturlig ordning i et folkestyret land, da det jo er mini
strenes opgave på .tolket~ vegne at have ansvaret for 
administrationen af de penge, som folket betaler i skat. 

I januar 1905 holdt I. C. Christensen en programtale i 
Fo1ketinget, og her sagde han bl. a. følgende om sit syn 
på forsvarets betydning: 
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» Vi må vel erindre, at det er en far
lig ting, hvis vi indretter os således, at 
vort land kommer til at ligge som en 
kastebold mellem andre magter, såle
des som vi har set en magt i Østasien 
(Kina) ligge i det sidste års tid. Ved
kommende land kan vente både solda
terudskrivning og pengeudgift til op
rettelsen af en hær, som imidlertid vil 
blive kommanderet af fremmede og 
brugt af fremmede. En nedsættelse af 
militærudgifterne er hØjst Ønskelig, 
ikke alene med 20 pct., men med 30, 
40, 50 og 60 pct. og endnu mere, men 
det kan ikke ske ved, at vi ensidigt gør 
det. Vi er i så henseende afhængig af 
andre lande«. 

Neergård: Forholdene er ændret siden 
Hørups og Bergs tid. 

Tyskland var den stormagt, der lå os 
nærmest. Blev der krig i Europa, var 
der fare for en tysk besættelse af 
Danmark. Siden 1864 havde Danmarks 
forhold til Tyskland været ret køligt. 
Nu efter 1900 slog venstreregeringen 
ind på en ny kurs. Mun ville prøve nt 

Kystforsvarsskib og torpedobå.d fra sikringsstyrken under verdenskrig I, 1914--18'. 
Søværnet varetog neutralitetsbevogtningen i de danske farvande: Det samlede skibs
materiel var udrustet, og der var yderligere lejet og indkøbt skibe, bl. a, i Holland. 

mindske faren for en krænkelse af Danmarks neutralitet 
ved at skabe et bedre forhold til Tyskland og søge at 
fjerne den mistro, man i Tyskland nærede til Danmark. 
Et led i denne politik var det, at I. C. Christensen i al 
hemmelighed sendte en særlig udsending, kaptajn Liitken, 
til Berlin for at overbevise den tyske generalstab om, at 
Danmark ikke i en eventuel krig ville slutte sig til Tysk
lands fjender. Også I. C. Christensens stilling til forsvars
spØrgsmålet blev påvirket af disse bestræbelser. Hvis 
landbefæstningen blev nedlagt, kunne det muligvis styrke 
Tysklands tillid til Danmarks neutralitet. 

Forsvarskommissionen afgav sin betænkning i juli 1908. 
Det blev indledningen til et bevæget opgØr om forsvaret. 
Kommissionens flertal, Venstre, foreslog, at landbefæst
ningen skulle ncdlccggcs, hvorimod søbefæstningen og 

I. C. Christensen, der blev Estrups efterfølger og Venstres første 
statsminister, fastslog under indtryk bl. a. af den russiskMjapanske 
krig, at den ønskelige nedsættelse af militærudgifterne ikke kunne 

gennemføres, hvis Danmark var alene om det. 
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flåden skulle udvides. Man ønskede forsvaret fordelt over 
hele landet - derfor skulle hæren deles i en Østhær og 
en vesthær. Også Det radikale Venstre ville have land
befæstningen nedlagt, men ønskede desuden en kraftig 
nedskæring af militærudgifterne. Socialdemokratiet, der 
var på vej til at blive et stort parti - det havde i 1884 
fået sine første to mand ind i Folketinget - var tilhæn
ger af en komplet afrustning. Man betragtede ligefrem et 
militærvæsen som en fare for Danmark. Desuden reg
nede man med, at hvis det skulle trække op til krig~ 
ville krigen blive kvalt i starten ved en generalstrejke 
blandt arbejderne i de forskellige lande. Højre var det 
eneste parti, der holdt fast ved Københavns landbefæst
ning. 

FØr sagen var løst, måtte I. C. Christensen gå af på 
grund af Alberti-skandalen, og Neergård dannede en ny 
venstreregering. I februar 1909 forelagde Neergård sit 
forslag til en ny forsvarsordning i Folketinget. Det gik 
ud på, at landbefæstningen skulle nedlægges, men i ste
det foreslog Neergård en slags ny befæstning af Køben
havn - blot længere borte, 11 »fremskudte stillinger« i 
linjen Vedbæk-Furesø-Store Vejleå. Neergård anså det 
for nødvendigt, at Danmark havde et stærkt forsvar. 
I sin tale i Folketinget sagde han bl. a. fØlgende ord, der 
kunne være skrevet i dag: 

»Se, så er der noget, der ligger som en mare om for
svarssagen. Det er alle de mange udtalelser fra fortiden. 
Det er, hvad Tscherning har sagt, det er, hvad Berg har 
sagt, hvad Hørup har sagt, hvad Bojsen har sagt. Men 
hvad vi ikke kan lære af dem - og det er ikke disse 
folks fejl, som nu ligger med ære i deres grave -, det 
er, hvordan vi nu skal indrette vort forsvar. Hvad der nu 
kræves, hvad der nu gøres behov, det kan vi ikke lære 
af dem, for forholdene var dengang anderledes. De talte 
ud fra forudsætninger, der undertiden var lige så for
skellige fra dem, som vi nu lever under, som forholdene 
i Danmark er forskellige fra forholdene i Kina«. 

Neergård mente, at det ville være en begunstigelse af 
Tyskland, hvis København kun kunne forsvares mod sø
siden. Men forslaget om de fremskudte stillinger vakte 
modstand inden for Venstre, og Neergård måtte gå af. 
Igen blev I. C. Christensen forsvarsminister, og ham lyk
kedes det at få den nye forsvarsordning gennemført. Re
sultatet var et kompromis. De fremskudte stillinger blev 
opgivet, men til gengæld skulle landbefæstningen ikke 
nedlægges forelØbig (fØrst 1922). Søbefæstningen blev 
styrket, bl. a. ved anlæg af Saltholm flakfort. Hærens 
hovedstyrke (3 divisioner) skulle fortsat ligge på Sjæl
land af hensyn til landbefæslningen, men Jyllarnl::;: fo1-
svar blev styrket noget (ca. 1 division). Flåden blev ind
skrænket, men samtidig moderniseret - den fik miner, 
torpedobåde og u-både. Alt i alt betød forsvarslovene 
af 1909, at Danmark fik et ret anseligt neutralitetsværn. 



Sikringsstyrke under første 
verdenskrig for 500 millio
ner kroner. 

Fem år senere begyndte 
den fØrste verdenskrig~ 
Tyskland erklærede Rus
land og Frankrig krig, og 
England gik imod Tysk
land. På et hængende hår 
var Danmark ved at blive 
inddraget i krigen en af de 
første dage, den 5. august 
1914. Tyskerne forespurgte 
den dag, om Danmark ag
tede at spærre Store Bælt 
med miner. For at undgå 
at blive inddraget i krigen 
besluttede regeringen at 
lægge miner ud, selv om 
det var afgjort uneutralt 
over for England og til 
Tysklands fordel. For ikke 
at udfordre Tyskland blev 
hæren ikke mobiliseret, 
men man indkaldte allige
vel meget store troppestyr
ker, den såkaldte sikrings
styrke, ialt ca. bB.000 mand. 
Af den lå ca. 48.000 mand 
på Sjælland. En stor del af 
dem bemandede Køben
havns landbefæstning og 
satte den i kampklar stand. 
Sikringsstyrken blev holdt 
inde under hele krigen 
1914-18. I 1915 var den 
oppe på det hØjeste tal, ca. 
64.000 mand. Senere blev 
den noget formindsket. Ved 
en mobilisering ville den 
samlede styrke have været 
ca. 135.000 mand. Flådens 
sikringsstyrke var ligeledes 
indkaldt under hele krigen. 
Alle de politiske partier 
var enige om at bevilge de 
pengesummer, som dette 
store militære beredskab 
kost.ede - ialt ca. ¼ mil
liard kroner. Også social
demokraterne og de radi
kale - der i krigsårene 
sad inde med regerings
magten - mente, at det 
gjaldt om at gøre det van
skeligt for en stormagt 
uden videre at besætte 
Danmark. 

Efter krigen begyndte 
diskussionen om forsvaret 
igen. En ny forsvarskom-

Hitlers oprustning medvirkede til folkeforbundets fallit, og med beklagelse konstaterede 
socialdemokratiet, at en dansk afrustning ikke lod sig gennemføre. 

mission sad fra 1919 til 1922. De erfaringer, man havde 
gjort under krigen, havde vist, at landbefæstningen var 
forældet - derfor blev den nedlagt ved en særlig lov 
allerede 1920. De fire store Partier, der alle var repræ
sentereåe 1 torsvarskommissionen, fremsatte hver sit for
slag til en nyordning af forsvaret. Socialdemokraterne 
genoptog forslaget om fuldstændig afrustning - man 
mente stadig, at selve det at have et militærvæsen rum
mede en fare for, at Danmark kunne blive inddraget i en 
krig. Desuden satte man sin lid til Tysklands afrustning, 
der blev gennemført ved fredsslutningen, og til det nyop
rettede folkeforbund, der skulle sikre freden i verden. 
Det radikale Venstre så på spørgsmålet på lignende måde 
- det krævede om ikke afrustning, så dog en anselig 
nedru::;1.ning. Venstre og Det konservative Folkeparti var 
enige i, at Danmark stadig skulle have et forsvar, der var 
mere end en slags grænsepoliti, og begge parter ville nu 
lægge tyngdepunktet for forsvaret vest for Store Bælt, 
fortrinsvis i Jylland. Men de to partier var uenige om, 
hvor meget der skulle ofres på forsvaret. Venstre Ønskede 
at spare og mente, at det kunne gøres uden større risiko, 

da chancerne for krig var små efter folkeforbundets 
dannelse. 

Det var Venstre, der sad inde med regeringsmagten 
1920-24, støttet af de konservative, og de to partier hav
de tilsammen flertal både i Folketinget og Landstinget. 
Selv om de konservative var utilfredse med Venstres for
slag, var der dog ikke mange millioners forskel på de to 
partiers forslag - de konservative mente også, at der 
kunne spares noget og alligevel opretholdes et effektivt 
forsvar - og forhandlingerne endte da med et kompro
mis i 1922. 

Forsvarslovene af 1922 formindskede Danmarks forsvar 
væsentligt. Hærens omfang blev stærkt reduceret, og en 
mængde officerer blev afskediget. Der blev færre batail
loner, og en hel del af dem blev rene reserveafdelinger. 
Det, at vægten blev lagt på reserverne, betød, at hærens 
effektivitet blev stærkt svækket. To Uivbioner bk.ulle lig
ge i Jylland, kun een på Sjælland - forsvarets tyngde

. punkt blev altså flyttet mod vest. Flådens budget blev 
også skåret stærkt ned. Samtidig blev det dog bestemt, 
at materiellet skulle moderniseres, og hær og flåde fik 
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Neergård, der efterfulgte I. C. Christensen, anså. et stærkt, dansk 
forsvar for at være en nødvendighed. 

hver sit flyvevæsen. Denne ordning kom til at gælde i 
10 år, og den blev gennemført alene af Venstre og de 
konservative. Både socialdemokraterne og de radikale 
gik imod. 

To år efter - i 1924- da socialdemokraterne for fØr
ste gang dannede regering, fremsatte de forslag om en 
fuldstændig afrustning. I en artikel i Social-Demokraten 
hed det, at antagelig i lØbet af 3-4 år ville den sidste 
soldat i Danmark forsvinde. Afrustningsforslaget fik støt
te fra de radikale, og i november 1924 blev det vedtaget 
i Folketinget med 67 stemmer (socialdemokrater og ra
dikale) mod 24 (konservative). Venstre stemte ikke. Af
rustningsforslaget blev dog ikke lov. Venstre og de kon
servative havde tilsammen stadig flertal i Landstinget, 
og begge partier var imod forslaget, bl. a. med den be
grundelse, at Danmark som medlem af Folkenes For
bund havde pligt til at opretholde et virkeligt forsvar. 

Socialdemokraterne erkender, at den internationale situa
tion er alvorlig. 

Venstreministeriet Madsen-Mygdai (1926-29) ville 
spare yderligere. Det fØrte til et brud i 1929 mellem 
Venstre og de konservative. Brudet blev bevidst frem
kaldt af de konservatives nye leder, Christmas MøUer. 
Forsvarsspørgsmålet var dog i dette tilfælde mere an
ledning end den egentlige årsag til brudet mellem de to 
partier. Da samarbejdet bristede mellem Venstre og kon
servative, kom socialdemokraterne atter til magten, støt
tet af de radikale (Ministeriet Stauning 1929-40). Atter 
blev afrustningsforslaget fremsat i Folketinget, men vi
dere kom det ikke, da Venstre og konservative stadig 
(helt til 1936 havde flertal i Landstinget. Da der altså 
ikke var politiske muligheder for, at forslaget kunne 
blive til lov, foretrak ministeriet at opgive det og indgik 
et kompromis med Venstre, der stadig mente, at der 
kunne spares yderligere på forsvarsudgifterne. Forhand
lingerne endte med en ny forsvarsordning 1932, en ord
ning, der fik en levetid på fem år. Sammenlignet med 
1922-ordningen betød <km nye ordning en yderligere ned
rustning. Både hær og flåde blev ikke så lidt formind
Bkct. 1022-ordningen hc1.vt.le dnlnagi io Uivbioner vesi for 
Store bælt. Nu skulle der kun være to divisioner ialt af 
omtrent samme størrelse, Sjællandske og Jydske divi- • 
sion. Til gengæld gik man væk fra at lægge vægten på 
reserverne, og hæren blev moderniseret i teknisk hense-
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ende. Den nye ordning betød altså i visse retninger en 
forøgelse af forsvarets værdi. Flådens antal af skibe blev 
betydeligt reduceret. Et led i besparelserne var det, at 
man afskaffede militærmusikken undtagen Livgardens 
musikkorps. 

Når man skal forstå 1932-ordningens tilblivelse, må 
man fØrst og fremmest tage i betragtning, at Danmark 
ligesom hele Europa befandt sig i en alvorlig Økonomisk 
krise. Landbruget gav underskud, og industrien måtte 
indskrænke. Arbejdsløsheden voksede enormt. Derfor 
måtte staten spare, hvor der kunne spares, og endnu var 
den politiske situation ude i Europa ikke faretruende. 
Netop i 1932 blev der afholdt en stor nedrustningskon
ference i Geneve. Men allerede året efter - i 1933 -
blev den udenrigspolitiske situation helt anderledes. Na
zisterne fik magten i Tyskland. Det tyske socialdemokrati 
og alle andre partier blev forbudt. 

Det danske socialdemokrati måtte under disse forhold 
med beklagelse konstatere, at en afrustning af Danmark 
alene ikke lod sig genemfØre. Man lod i 1934 helt tan
ken om en mulig afrustning falde. Det havde hele tiden 
været en forudsætning for socialdemokratiets afrust
ningsforslag, at også de store lande nedrustede. Nu gik 
udviklingen den modsatte vej. I 1935 indførte Hitler al
mindelig værnepligt i Tyskland og begyndte en storstilet 
oprustning. Socialdemokratiets ændrede holdning kom til 
udtryk ved forskellige lejligheder. F. eks. sagde Stauning 
i sin tale på grundlovsdagen i 1935, at Danmark havde 
pligt til på effektiv måde at vogte sine grænser og far
vande. Der opstod derved en vis modsætning mellem de 
to regeringspartier, socialdemokraterne og de radikale, 
og der blev da heller ikke tale om nogen større forøgelse 
af Danmarks forsvar. De konservative var meget util
fredse med regeringens passivitet og foreslog i 1936, at 
der skulle nedsættes en forsvarskommission, der skulle 
udarbejde forslag til nyordning. Regeringen afviste det 
konservative forslag, men forsvarsministeren, Alsing
Andersen, udtalte, at den internationale situation var al
vorlig, og at 1932-ordningen nok havde visse mangler, 
der burde afhjælpes. Resultatet af regeringens overve
jelser og undersøgelser blev, at den i 1937 stillede forslag 
om en revision af forsvarslovene. Forslaget gik ud på at 
modernisere hæren og flåden i teknisk henseende. 

Staunings 
anledning 

{Fortsættes side 20) 

nytårstale i radioen på. tærskelen til året 1940 gav 
til folketingsbeslutningen et par uger senere om at 

neutraliteten skulle forsvares. ' 
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Når 
flåden sejler 

udenlands 
AF TORKILD RAVN 

• • • 

NAR enheder af den danske flåde sejler til fremmede 
lande, er der altid et formål. Kadetter eller søværnets 
andre elever skal ud på det store hav; de skal have en 
ekstra uddannelse og lejlighed til at se andet end Dan
mark og hØre andet end dansk. Men der er også en an
den mening med udlandstogter. Det lille Danmark skal 
»vise flaget«. Verden må helst ikke glemme Danmarks 
eksistens, og et flådebesøg er en festlig og virkningsfuld 
måde at sige goddag på. Det er et stykke Danmark, der 
viser sig. 

Danmark har stolte traditioner at bygge på. Engang 
var vort land en fØrende sØmagt, og der stod respekt om 
Dannebrog. Respekten er vel ikke så overvældende 
mere, men de danske søfolks indsats under sidste ver
denskrig har dog hjulpet betydeligt. Siden krigen har 
danske orlogsfartøjer aflagt besøg i mange lande, og i 
sommer aflagde de to torpedobåde »Krieger« og »Krabbe« 
besøg i Norge, »Krieger« med orlogskaptajn Holt og 
»Krabbe« med orlogskaptajn Hel.ms som chef. I Anled
ning af restaureringen af søhelten Ivar Huitfeldts kapel 
i Hurum, Drammen fjord, ville den danske marine 
skænke Huitfeldts slægtninge en dansk silkefane til op
hængning over søheltens kiste. Vekselerer Age v. Ben
zen havde undfanget ideen og var selv med om bord. 
Flådehistorikeren, kontreadmiral Briand de Crevecoeur, 
var med på turen som søværnskommandoens repræ
sentant. 

Et sjældent fænomen. 
Kattegat kan vise tænder, hvad mange, der har sejlet 

med København-Jyllands-bådene kan bevidne, men da 
de to torpedobåde afsejlede, var havet blikstille. Kyn
dige sØfolk om bord fortalte, at havblik kun indtraf 
4-5 gange om året, så de mindre søstærke frydede sig 
over den smukke tur gennem sundet. »Dejlige Øresund« 
lyder det i den gamle sang, og hermed menes natur
ligvis ikke vandet, der er som vand er de fleste steder, 
men kysterne, der lØber på begge sider. Den sjællandske 
og skånske sommer sendte sine krydrede dufte af muld, 
skove og blomster ud over vandet, hvor de blev blan-

»Krabbe« ... 
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Det Norges-togt, som denne artikel skildrer, 
fandt sted i juli, da sommerens hedebølge var 
på sit højeste. Naturligvis ser det besynderligt 
ud at komme med en sådan skildring på denne 
årstid. Men da orlogsgast Torkild Ravn - der i 
det civile liv er journalist - skulle skrive om, 
hvordan det går til, når flåden stikker uden
lands for at vise flaget, kunne han ikke finde et 
bedre togt end det, der gik til broderfolket der
oppe i fjeldene. 

Glem derfor den traditionelle julekulde og læs 
beretningen. 

det med den friske lugt af salt og tang. Vi bymennesker, 
hvis lunger er vant til benzinos og gadestøv, trak vej
ret dybt og fØlte, at luften var mange gange bedre end 
selv det største antal af de berygtede og berømte ferie
tabletter. 

Blank og skinnende lå Kattegat, og skibene - »Krie
ger« forrest - plØjede sig med 20 knobs fart gennem 
havet. Land kunne ikke mere ses, blot anedes den sven
ske kyst som en blålig diset stribe mod Øst. 

To små stykker Danmark havde revet sig løs og 
stilede nu med betydelig fart mod broderlandet Norge -
to små stykker Danmark med et udsnit af den danske 
befolkning om bord. For om bord på et orlogsfartøj er 
ikke alle søfolk. Der er skrædere, malere, maskinarbej
dere, medicinske studenter - unge mennesker fra alle 
samfundslag, der som værnepligtige er tvunget ind i 
det snævre samfund, som et skib på havet er. Vor rejse 
varede, takket være den betydelige fart, kun 12 timer, 
men tiden var lang nok til, at man kunne få et lille ind
blik i livet om bord på et dansk krigsskib. 

Rangfølgen - og dens overholdelse. 
Nederst kommer de Værnepligtige, der ligesom alle 

andre om bord har deres forskellige opgaver: fØrst og 
fremmest »klartskibs-rullen«s eller »kamprullen«s be
stillinger, men dernæst alle hverdagens job: rengøring, 
maling, madlavning, udkig m.m., derefter fØlger under
kvartermestrene, kvartermestrene og sluttelig office
rerne, som residerer agter. Og om bord på »Krieger«, 
hvor jeg var gæst, herskede det bedste forhold mellem 
alle. Det er nødvendigt, når man er tvunget til at gå på 
så lille en plads tæt op og ned ad hinanden i måske flere 
uger, at der er disciplin, men denne må til gengæld 
ikke være hård. Det hele skal helst glide så gnidningsløst 
som muligt, og befalingsmændene på de danske orlogs
skibe synes at have den rette opfattelse heraf. Kæft, 
trit og retning var der kun lidt af, og resultatet var, at 
det menige mandskab kun havde pæne ord at sige om 
dets overordnede. SelVfØlgelig er det enhver værne
pligtigs helligste pligt at give ondt af sig, hvilket også 
skete, men der lå intet dybere bag, mærkede man. 

Den upersonlige kolde militærtone hørtes kun sjæl
dent, men derimod godmodig skælden-ud, og dækket 
blev da også malet nydeligt og hurtigt uden mukkeri. 
Inden for søværnet synes demokratiserings-tanken at 
trives, på trods af det paradoksale i at sætte demokrati, 
der er personlig frihed under ansvar og individets ret, 
sammen med det militære system. 

- La' være, knurrede den søvnige skrædder, når un
derkvartermesteren om morgenen fØrst med gode ord, 
så onde ord og til sidst blid vold søgte at få den om
trent bevidstløse orlogsgast ud af hængekØj en under 
loftet, men ud kom alle mand da. Efter morgenhavre
grØden var der baks-mønstring, hvor dagens arbejde 
blev fordelt - og mens snavsede afskallede vandpØse 
fik den rolige grå farve under ex-medicinerens maler
pensel, gik dagen, og snart dukkede Norges gråv10lette 
fjelde med de grønne skovklatter op af havet forude. 
Og mens klipper og skær gled bagud på begge sider af 
de to skibe, nærmede vi os Norges flådestation ved 
Herten. 



Nordmændene kan lide os. 
Der var ingen forstillelse i den hjertelige modtagelse 

vi danske fik af nordmændene. Folk på land på begg~ 
sider af os vinkede begejstret til os, og selv den mindste 
motorbåd kippede med flaget. Ved Horten glimtede 
signallamperne fra flådestationen deres velkomst til os 
mens vi gled ind til bøjerne i nærheden af det norsk~ 
.skoleskib »Statsråd Lemkuhl«, som forøvrigt netop har 
været i København. Men der var nogle skibe, som var 
afholdt fra at kippe med flaget. Langs kysten hele vejen 
rundt i Horten-bugten lå det ene rustne og forvredne 
vrag efter det andet - tavse mindelser om den tid, da 
tyskerne, derpå englænderne bombede flådestationen. 
Der var måske hundrede vrag, og også selve flådesta
tionen var præget af krigen. Således lå f. eks. det store 
militærhospital i ruiner. Men humøret var der ikke no
get i vejen med, og ved ballet på flådestationen om afte
nen blev der knyttet mange venskaber mellem nord
mændene og danskerne. Magen til venlighed og gæstfri
hed, som de norske marinere viste, skal man lede længe 
efter. Krigens fællesskab mærkedes på atmosfæren. 

Den store begivenhed. 
Et flådebesøg omfattes som oftest med stor opmærk

somhed de fleste steder, men den lille bygd Svelvik i 
Drammen fjord, hvor vi lagde til, viste, at det næsten 
var en historisk begivenhed. Hele befolkningen, bort
set fra kØbmanden og bageren, som skulle passe for
retningerne, var mødt på den lille trækaj, vi lagde til 
ved. Nysgerrige blikke blev sendt fra de små jenter, 
og en flok pludrende norske bØrn hang over rælingen 
og prøvede at gØre sig forståelige over for de danske 
sømænd. Det var ikke let. Det sprog havde ikke megen 
lighed med dansk, men smilene på begge sider talte 
deres tydelige sprog. 

Husene i Svelvik, de fleste af træ og malede i lyse 
farver, lå ved »havnen« og op ad skrænterne til fjel
dene, og alt tog sig smukt ud i sommersolen. Ude på 
fjorden lå den norske jager »Arendal«, som havde fulgt 
os til Svelvik, og kort efter ankomsten marcherede de 
to æreskompagnier, et norsk og et dansk, som skulle 
deltage i højtideligheden ved Huitfeldts kapel, de tre 
kilometer til stedet. Sveden randt i stride strømme bag 
de mørkeblå uniformer, men turen var en oplevelse for 
danskerne. Jo hØj ere op ad fjeldet, vi kom, desto større 
del af Drammen fjord lå for vore blikke. Det blanke 
vand med de små grå skibe glimtede i solen, og på begge 
sider hævede sig de rødt og violet lysende klipper mod 
den blå himmel. 

Selve hØjtideligheden, hvor bl a. kontreadmiral Briand 
de Crevecoeur og den norske kontreadmiral Landgraff 
samt en slægtning af søhelten talte, har været omtalt, 
så her skal kun skrives, at med modtagelsen som bag
grund virkede de smukke ord om den norsk-danske 
samhØrighed ægte og sande, og begivenheden blev blot 
endnu en bekræftelse på betydningen af, at Norge og 
Danmark er og vil vedblive at være nært knyttet til 
hinanden. 

Og da vi sejlede fra Svelvik, fØltes afskeden næsten 
tung. Mange små souvenirs blev rakt over rælingen til 
de danske sømænd, og Ønsker om snarligt gensyn var de 
sidste ord, der klang ud over vandet. Opholdet havde 
kun varet tre timer, og skomageren kunne nu åbne sin 
butik igen. 

Quislings hus ligner ham. 
Indsejlingen til Oslo var storslået. Solen stod lavt på 

himlen og forgyldte fjeldene og de mange bittesmå huse 
på begge sider, og inde i bunden af fjorden lå Oslo, hvis 
»ansigt« var præget af skyskraber-rådhuset i mørke
røde mursten. På den vestlige side af fjorden lå et gult 
hus med et tykmavet tårn. Tårnet havde nogle glugger, 
og brugte man fantasien var det tydeligt, at det måtte 
være Quislings hus. Tårnet lignede nøjagtigt den norske 
landsforræder. Det så gnavent ud og vendte fornærmet 
ryggen mod østsiden, hvor den gamle fæstning Ak.er::;
hus skuede ud over vandet. Oi; de1 er ikke noget at sige 
til, at Quisling-huset var fornærmet på fæstningen, for 
her blev verdens mest berygtede tyskerhåndlanger skudt 
efter sin velfortjente dØdsdom. 

. .. og »Krieger«. 

Varmen var trykkende, og Oslo gjorde et dØsigt ind
tryk, men smuk og festlig var »Karl Johan« med konge
slottet for enden af gaden. Øllet, som varmen fik de dan
s~e ;Uarinere til ~urtigt at opsøge, var særdeles »lyst«, 
sa pa det punkt fik sømændene vel ikke det allerbedste 
indtryk af verdens største by. 

Verdens største by? Ja, det er Oslo blevet. Store 
Landkommuner er blevet indlemmet i Oslo kommune 
og arealmæsigt er Norges hovedstad verdens største. Ai 
kun en forsvindende procentdel er bebygget nævnes blot 
for nØjagtighedens skyld. Der var feriedø's i Oslo og 
branchelukningen af forretningerne florerede næ'sten 
mere end herhjemme. 

Storslået sejltur - for nogle. 
Tilbage i Horten blev der holdt fest for de danske 

sømænd inden afrejsen. Latter havde arrangeret hygge
aften, hvor både nordmænd og danskere underholdt med 
fortællinger og morsomme konkurrencer, og også her 
blev udvekslet Ønsker om gensyn - og udvekslet adres
ser. 

Det var ikke havblik på sejlturen tilbage til Danmark. 
Kat!eg~t v~ste tænder, selv om de »rigtige« sømænd na
turligvis pastod ,at den smule vind ikke var noget at 
regne. søen stod ind over torpedobådene som satte næ
~erne ~ vandet, og man måtte holde godt' fast, hvis man 
ikke ville væltes. Sejlturen var storslået. Vinden susede 
i riggen, og vandsprøjt stod ind over dækket, mens ski
bet væltede sig og rullede i det grågrønne vand. Kok
gasten og ordonnansen kunne dog ikke se det storslåede 
selv om de hele tiden hang over rælingen med blikket 
rettet lige ned på bØlgerne, men deres ansigtsfarve beret
tede også om »indre vanskeligheder«. De fleste så blege 
ud, for hvad har en skræder at gøre på søen - eller jeg 
- en journalist? Men i denne omgang var det altså kun 
skræderen, som af vejrguderne blev afkrævet sit offer. 
Det er heldigvis mig - journalisten - der skriver denne 
artikel! 

SOLDATERNES 
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set med 

JORSKE ØJNE 
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KORT inden dansk-allieret komite blev op

hævet den I. januar 1948, havde et af med

lemmerne, dir. Preben T. Adolph, fået den 

idC at give norske brigadesoldater lejlighed 

til at lære Danmark og specielt København at 

kende under deres 10 dages orlov. Ideen blev 

bragt til udførelse i samarbejde med Folk og 

Værn, og siden har ca. 500 norske soldater 

for en billig penge fået set de fleste køben

havnske seværdigheder. 

I november måned har nye hold været på 

besøg, og Folk og Værn har fulgt dem på en 

række af de arrangerede ture i København 

og omegn. De har besøgt bl. a. Carlsberg, 

»Solbjerg«, Teknologisk Institut, KØdbyen, 

Rosenbo1·g, Amalienbol'g, Rig·sllag·en, Fl'i

landsmuseet i Lyngby, Kronborg, Fredens

borg og Frederiksberg slot - alt sammen for 

ialt 45 danske kroner. 

På det første billede er man på vej gennem 

byen i en af de store turistbusser, og på to er 

man nået til Rosenborg slot. 

På 3 beser de norske soldater Grundtvigs

kirken. 4 og 5 stammer fra besøget i Køben

havns kØdby. De to sidste billeder er fra 

Carlsberg. På 6 betragter man interesseret en 

af de kæmpemæssige brygkedler, der rum

mer ikke mindre end 75.000 liter, og på 7 

demonstrerer kaptajn Steensbeck et af de 

gamle træfade, som man tidligere anvendte 

til lagring af Øllet. 
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Således forestiller tegneren sig luftbroen til Berlin, Uophørlig sliarter forsyningsmaskinerne i de vestallieredes zoner Vesttyskland, 
tager hoppet over den russiske zone og lander i vestsektorerne i Berlin. 

BERLIN 
Redaktør Gert Hammerby giver et billede af det spaltede 
Berlin, der er blevet arenaen for en mærkværdig blanding 

af storpolitik og kommunalpolitik 

SELV efter krigens tilintetgØrende bombardementer og 
efterkrigsårenes håbløse status quo er Berlin stadig en så 
stor by, at en udlænding kun behøver at se livets behage
lige sider, hvis han Ønsker det således, og hvis han er 
tilstrækkeligt hårdhudet til at lukke Øjnene for billedets 
skyggesider. Hundredtusinder af berlinere mangler de 
mest elementære midler til livets opretholdelse på et 
nogenlunde tåleligt niveau, men samtidig kan man for 
penge købe alt i Berlin - og der findes mærkværdigvis 
også mennesker, der har penge. 

Modemagasinerne og juvelerforretningerne på Kurflir
stendam har atter åbnet, og i strøgtimen dominerer »the 
new look« gadebilledet. På restaurationerne findes alt ~ 
hvis man kender de rigtige adresser og har tegnebogen 
i orden, og i natklubberne, der dukker op som padde
hatte, flyder champagnen. 

Det er de dollarstærke udenlandske forretningsmænd 
og de »ny-rige«, der præger byens forlystelsesliv. Offici
elt noteres en vestmark i 30 cents, men enhver tjener 
og bartender betaler med glæde op til 20 mark for en 
rigtig grøn menneskedollar, mens besættelsesmagtens 
dollar noteres noget lavere, men heller ikke foragtes. 

»Gross-Schieberne« - sortbørsens »edderkopper«. 
Men hvor får de »ny-rige« deres penge fra? Det er 

simpelthen en teknisk umulighed, at folk ved ærligt ar
bejde i Berlin kan tjene så mange penge, som der om
sættes i flydende varer på natklubberne eller placeres i 
mere varige goder såsom automobiler og luksusvillaer, 
der på trods af restriktioner og materialemangel dukker 
op 1 de mondæne forstadsbebyggelser. Pengene er sorte. 
Berlinerne har deres eget udtryk for en sortbØrshand
ler. Han er en »Schieber«. Og »Schieberne« rider Berlin 
som en mare. Ikke de små »Schiebere<<, der står på alle 
gadehjørnerne med en avis krøllet sammen omkring en 
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pakke »Camel« eller en plade chokolade, men »Gross
Schieberne<<, der kontrolerer en eller anden produktion, 
f. eks. en klædefabrik, og leder en del af færdigvarerne 
udenom den officielle kontrol ud på det sorte marked. 
Disse mennesker har gyldne dage - og det er ikke for 
deres skyld, at de vestallierede lader millioner af vita
minpiller fragte til Berlin over luftbroen som erstatning 
for de friske grøntsager, det ferske kØd, mælken, æggene 
og alle de andre levnedsmidler, som den overvejende del 
af berlinerne ikke har set siden blokadens begyndelse. 

Potsdamer plads, hvor de amerikanske, russiske og britiske sek
torer mødes, er Berlins udvekslingsmarked for den sorte børs, hvis 

handel ikke mindst foregår sektorerne imellem. 



For berlinerne et mad- og brændselssp_Ørgsmål. 
»Gross-Schieberne« kØber sig mætte i sorte restauran

ter, mens den brede befolkning kæmper en hårdnakket 
kamp mod de afsavn og byrder, som blokaden har på
tvunget dem. Snart et halvt år har denne historiens mær
keligste belejring nu varet - så længe, at berlinerne 
forlængst regner med den som en faktor. Diskussioner 
om blokadens hensigt, dens forudsætninger, dens beret
tigelse eller ikke-berettigelse hører man sjældent. For de 
fleste berlinere forenkles problemet til et mad- og brænd
selsspØrgsmål. Thi ganske vist har de vestallierede er
klæret, at de på ubegrænset tid vil være i stand til at 
forsørge Vestberlins 2,3 millioner mennesker ad luft
vejen, men det kan ikke nægtes, at situationen ved vin
terens begyndelse tegner meget alvorligt. De kolde kon
torer, nattefrosten og de triste aftener med en osende 
petroleumslampe som midtpunkt for familielivet giver 
til stadighed berlinerne en dygtig påmindelse om, at kun 
de færreste husstande hidtil har fået del i de lovede 
kuluddelinger, at lyset kun virker i to gange to timer 
i dØgnet, og at gasrationen knapt rækker til et enkelt 

Flere hundrede medlemmer af østzonens Socialistiske Enhedsparti 
(SED) synger »Internationale« uden for Berlins rådhus. På trans
parenterne stå.r »Slut med den bankerotte magistrat«. »Luftbroen 

må amerikanerne selv betale«, »For Tysklands enhed« o, s. v. 

varmt måltid om dagen. På helligdage er Grunewald 
og Vestberlins parker fulde af mennesker på jagt efter 
brændsel. Hele familien tager i skoven med rygsække 
og Økser. De hugger og graver stød og samler kvas sam
men, mens Schupo'erne overvåger, at de ikke forgriber 
sig på de levende træer. Den del af sagen tager magi
straten sig af. I Vestberlins gader og all€er filer savene, 
og det ene store træ efter det andet bringes til fald: 
Det :::.ke1 efter en nøje mlarbejt.let µlan. Man Ønsker ikke 
en gentagelse af rovdriften fra Tiergarten, hvor de be
rømte marmorstatuer nu rejser sig i hvid nøgenhed over 
træstubbene i den totalt raserede lystpark, der forhen 
var berlinernes stolthed. Det skærer i hjertet at se de 
store vejtræer falde for Øksen. Deres lØvfang dannede 

Hos »Gross-Schieberen« Luis Warner i Berlin fandt man disse 
sortbørs-varer. Der er bl. a. 70.000 mark, 24 par nylonstrømper, 
kostbart kamera- og kikkertudstyr, en amerikansk Colt-revolver, 

parfume, smykker samt engelsk og amerikansk valuta. 

i sommer et afbødende skærmbræt for de udbrændte 
huses tomme vinduesåbninger. 

Mens kulden sniger sig ind i de utætte ruinhuse ar
bejder magistraten under hØjtryk med at oprette varme
stuer for bØrn, gamle og svagelige mennesker overalt i 
Vestberlin. 

Den kolde krigs frontlinje. 
- Men hvorfor fryse? spørger de russisk-kontrolerede 

aviser. Kom til os - her i Østsektoren kan I få brændsel 
og mad. Der eksisterer ingen blokade - påstanden her
om er en propagandalØgn i de vestallieredes og magi
stratens krigshetz, skriver de. 

Kun et fåtal vestberlinere - omkring 3 pct. - har 
hidtil reageret heroverfor ved at lade sig skrive i mand
tal i Østsektoren. Russerne har intensiveret den kolde 
krigs hidtil største omringningsmanøvre. Berlin er ikke 
blot afskåret fra omverdenen. Jerntæppet har sænket 
sig midt i millionbyen. Uden østtysk Ausweis kan ingen 
vestberliner bevæge sig uden for de tre vestsektorer, og 
ved sektorgrænsen holder Markgraf-politiet dØgnvagt. 
Al trafik over sektorgrænsen kontroleres, og varer, der 
kan formodes at være kØbt i hamstringsøj emed i Øst
sektoren, beslaglægges. Markgraf-politiet følger her en 
ganske bestemt taktik. Ofte kan man et par dage i træk 
passere sektorgrænsen ganske frit og uden kontrol. Når 
der således er fremkaldt en fornemmelse af fred og ingen 
fare, slår politiet pludselig til med kæmperazziaer langs 
hele sektorgrænsen. Uden tvingende nødvendigt ærinde 
passerer ingen berlinere efterhånden denne den kolde 
krigs frontlinje. Langs sektorgrænsen arresterer med
lemmer af Berlins splittede politikorps til stadighed hin-

Vestberlinerne må spise og læse ved skæret fra stearinlys, efter at 
strømleverancen fra østsektoren er afbrudt. 
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anden. Her udspilledes for få måneder siden ved Bran
denburger Tor det blodige efterspil til de demokratiske 
partiers protestmøde mod kommunisternes stormløb på 
rådhuset, og her leveres råmaterialet til det ulykkelige 
kapitel i den tyske efterkrigstids historie, der bærer 
overskriften »Mennesker forsvinder sporløst i Berlin<<. 

Alles kamp mod alle. 
Det spaltede Berlin er blevet arenaen for en mærk

værdig blanding af storpolitik og kommunalpolitik. Al
drig har en spændt storpolitisk situation i den grad af
spejlet sig på en enkelt by og dens indbyggere som øst
vestkrisen på Berlin. Skridt for skridt opløses byens 
forvaltning, og magistratens forskellige afdelinger spaltes 
i to: en for 0sthe.r1in o~ en for Vestberlin. Byen har to 
politikorps, to universiteter, to Økonomiforvaltninger, to 
modarbejdende ledelser for trafik, ernæring, rationering 
o. s. v. Selv postvæsnet er delt. Vil en vestberliner sende 
sin tante i Østberlin et fødselsdagskort, må han fØrst ind 

Dansk forsvarspolitik (fo,tsat fra side 12) 

Det var socialdemokratiets opfattelse, at Danmark ikke 
havde råd til at ofre alt for mange millioner på et for
svar - derfor måtte man hellere forsøge at opstille en 
mindre, veludrustet styrke end en »paradehær« uden det 
nødvendige materiel. De radikale gik med til regeringens 
forslag som et absolut maksimum, men både Venstre og 
de konservative gik imod. Venstre ønskede forskellige 
ændringer, de konservative anså forslaget for ·ganske 
utilstrækkeligt. Regeringen ville imidlertid ikke strække 
sig videre, og forhandlingerne endte derfor med, at de 
nye forsvarslove blev vedtaget af socialdemokraterne og 
de radikale alene uden de to andre partiers medvirken. 
Således blev forsvarslovene af 1937 til. Det er dem, der 
endnu danner grundlaget for forsvarets opbygning. 

Mod den 9. april •.• 

I de sidste år fØr den nye verdenskrig blev der både 
herhjemme og i Sverige talt en hel del om mulighederne 
for et nordisk forsvarsforbund. Det var især de konser
vative i begge lande, der gik ind for denne tanke. Men 
både den svenske og den danske regering stillede sig af
visende for muligheden af at realisere noget sådant. Stau
ning sagde det meget stærkt i en tale i Lund den 8. marts 
1938. Han brugte her de ord, at Danmark ikke skulle væ
re Nordens lænkehund. Han tænkte derved på den fare, 
som en aktiv militærpolitik kunne medfØre for Danmarks 
forhold til Tyskland. 

Overfor Tyskland var Danmark nØdt til at fØre en 
meget forsigtig udenrigspolitik. Det er grunden til, at 
Danmark i 1935 var det eneste medlem af folkeforbunds
rådet (der svarede til sikkerhedsrådet nu), som undlod 
at stemme, da folkeforbundet fordømte Tysklands op
rustning. Folkeforbundets indflydelse svandt mere og 
mere, og den danske regering var af den opfattelse, at 
der måtte gås stille med dØrene. Derfor fØrte man også 
- modsat det svenske socialdemokrati - en meget for
sigtig militærpolitik. Den stigende spænding, der fØr el
ler senere måtte ende med krig, medførte dog, at rege
ringen i marts 1939 foreslog en ekstra bevilling på 25 
millioner kr. til indkøb af krigsmateriel og forsyninger. 

Kort efter - i maj 1939 - foreslog Tyskland de nor
diske lande at slutte ikke-angrebspagter med det. Norge, 
Sverige og Finland afslog tilbudet. Danmark tog imod 
det, og den 31. maj 1939 blev der i Berlin undertegnet 
en ikke-angrebspagt mellem Danmark og Tyskland, 
hvorved begge lande hØjtideligt lovede ikke at ville skri
Ue til krig elle1· nogen a1 L af mdgtanvent.l.ebe ove1 fo1 
hinanden. De fire store partier gik alle med hertil ud 

i østsektoren og købe et Østfrimærke. Ellers bliver kortet 
ikke ekspederet af postvæsnet i den russiske sektor. 
Hvad disse forviklinger på snart alle det daglige livs 
områder betyder i form af spildt arbejdskraft, er tragisk. 
Hver time stjæles fra genopbygningen, hvor minutterne 
burde være kostbare. 

Efterkrigstidens Berlin er præget af alles kamp mod 
alle, der igen afspejler et langt større drama, i hvilket 
Berlin rnod sin vilje, men ikke uden egen skyld, er ble
vet inddraget. Vel er byen under firemagtskontrol, men 
det er mere end fire stormagter, der mødes. Det er to 
verdener. 

Styrkeprøven mellem Øst og vest har sin egen melodi. 
Dag og nat synger flyvemaskinerne i luftrummet over 
Berlin. Millioner af kroner har de vestallierede sat ind 
på denne alle tiders kostbareste »brobygning«. Den ame
rikanske forsvarsminister Forrestal anslog under sit Ber
linbesøg for nylig U. S. A.s indsats til 100 millioner dol
lars årlig. - Men, sagde han, det er trods alt en glim
rende investering, hvis freden derigennem kan bevares. 

fra den betragtning, at et afslag kunne blive udlagt som 
tegn på en fjendtlig indstilling. Man var dog ganske klar 
over, at pagten ikke gav nogen garanti for fremtiden. 

Få måneder efter udbrØd den anden verdenskrig. 1. 
september rykkede tyskerne ind i Polen, 3. september 
erklærede England og Frankrig Tyskland krig. Ligesom 
i 1914 blev der ved krigsudbrudet indkaldt ekstra mand
skab til hær og flåde - dog ikke nær så mange som i 
1914. Beredskabsstyrken, som den kaldtes, var på 36.000 
mand og svarede til fem uddannede årgange. Men i mod
sætning til forrige krig blev styrken hurtigt reduceret 
igen. Allerede i midten af september blev de tre år
gange hjemsendt, og resten blev sendt hjem i december 
og januar. Efter den 31. januar 1940 havde Danmark in
tet ekstra beredskab. Kun de normale rekruthold, som
merholdet fra 1939 og vinterholdet, der fØrst havde på
begyndt uddannelsen i november, lå altså inde i de sidste 
måneder fØr tyskernes invasion i Danmark den 9. april 
1940. 

Regeringens hensigt med denne politik var at undgå 
at give Tyskland blot det ringeste påskud til at angribe 
Danmark. Stauning udtalte sig i en tale i radioen ved 
årsskiftet meget pessimistisk om Danmarks forsvarsmu
ligheder. Han sagde bl. a.: » Vi kunne på grund af landets 
karakter ikke skabe et forsvarsvæsen som andre lande, 
selv om viljen havde været til stede, og disse forhold i 
forening med den uvilje imod krig, som efterhånden er 
udviklet i befolkningen, har fØrt Danmark ind i en stil
ling, der umuliggør alle forestillinger om et effektivt for
svar«. 

Staunings udtalelse gav anledning til uro. For at dæm
pe uroen og fjerne al mulig tvivl om regeringens hold
ning vedtog Folketinget den 19. januar 1940 med tilslut
ning fra alle partier en beslutning, der lØd således: 

»Folketinget beslutter at udtale, at man fra alle sider i 
det danske folk er enige om, at landets neutralitet skal 
opretholdes, og at de midler, der rådes over, om fornø
dent skal anvendes for at hævde og værne rigets fred og 
uafhængighed, og tilsiger ministeriet støtte i arbejdet 
herfor«. 

Men denne beslutning medfØrte ikke - som man må
ske kunne have ventet - at der blev truffet ekstra mi
litære foranstaltninger til værn for neutraliteten - hel
ler ikke i de sidste dage fØr 9. april, da der begyndte at 
sive noget ud om tyskernes planer. 

Regeringen fortsatte sin forsigtige militærpolitik for 
ikke at udfordre Tyskland. Således oprandt den 9. april 
1940, en af de mest skæbnetunge dage i Danmarks hi
storie. Den satte også punktum for et kapitel i dansk 
fo1.sv a1.spolitik. En f,iJlgentJ.e dl tik.el vil ~k.ilt.l.1 e fo1~van
spØrgsmålet under og efter besættelsen. 
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Søværnet 
siden 
sidst 

I efteråret har Bornholmske marinedistrikt været på en vel
lykket udflugt Bornholm rundt, transporteret i tre af hærens 
trucks, I Brændegårdshaven ved Svaneke blev frokosten ind
taget, og bagefter forlystede man sig bl, a. med en speciel 
form for »olympiske lege«. Ganske som i de svundne barn
domsdage står »matrostøj« og trehjulede cykler fortrinligt 
sammen. 

Blandt Kvindelige Marineres mange specialtjenester in
den for marinen er Radar- og Plottertjenesten måske en 
af de vigtigste, og en tjeneste som de udfører med stor 
omhu og dygtighed. 

Her ses Kvindelige Marinere i færtl med at fastlægge 
skibes og luftfartøjers positioner i søkortet efterhånden 
som observationer og meldinger indtræffer. 
Betydnlngen af denne tjeneste for søværnet l krigsUU 
behøver næppe nogen forklaring. 

Vitus Bering adopteret 

Den 13, november blev marinens Grønlands-inspektions
skib »Vitus Bering« ved en højtidelighed adopteret af 
Horsens by. Skibet blev ved anlrnmsten til Horsens 
modtaget af en deputation fra byens styrelse. Den mod
tages på det midterste billede af skibets chef, orlogs
kaptajn J. Munter. På det nederste billede takker or
logskapt.ajnen for byens gave, en afstøbning af byvåb
net. Blandt gæsterne på. dækket ses viceborgmester 
Robert Holm, redaktør Christensen, Horsens Folkeblad, 

og havneingeniør Andreasen. 
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Nå.r landgangskompagniet fra »Val
kyrien« med marineorkestret i 
spidsen marcherede eennem eader
ne på, Set, Thomas spillende en af 
negrenes melodier, dansede de 
indfødte henrykt med. 

DA 

MARINEORl(ESTRET 

kunne få tågen 

til at lette 

' Otto Ludwig passiarer med flådens musikdirigent, komponisten Knud Bentzen, 
der fortæller om dengang, den danske marine havde et orkester. Frem af 
erindringen henter musikdirigenten en broget buket af festlige oplevelser fra 
udenlandske havne, hvor de danske orlogsmusikanter skabte en enestående 
reklame for Danmark ved at tale deres internationale tonesprog. Et folke- og 
flådeorkester, der kan løse store opgaver, efterlyses •.. 

TIL minde om flådens sænkning den 29. august 1943 er 
der blevet komponeret en march, som komponisten, Knud 
Bentzen, har tilegnet viceadmiralen. Imidlertid er der 
det kedelige ved det, at der ikke engang findes et ma
rineorkester til at spille marchen. Af svundne tiders dan
ske marineorkester er der i dag kun dirigenten tilbage, 
som iØvrigt er identisk med komponisten til nævnte 
march. Det lyder jo unægteligt lidt mærkeligt, at mari
nen stadig har en musikdirigent, men intet orkester, 
men forklaringen er den, at Knud Bentzen, hver gang 
der indkaldes et nyt hold orlogsgaster, uddanner en 
gruppe blæsere og nogle trommeslagere. De beskedne 
midler tiltrods er det næsten utroligt, hvad dirigenten i 
lØbet af et par måneder får lært sine musikere. 

Der findes ikke et så mistroisk folkefærd som nyind
kaldte orlogsgaster eller soldater i det hele taget, hvilket 
er grunden til, at det til at begynde med kneb for diri-
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Musikdirigent 
Knud Dentzcn 
forsøger på. 
St. Thomas at 
lære et æsel 
skalaen. Ikke 

~~f ![1!fictiir 
øren! 

genten at skaffe besætning til sine små »orkestre«. Han 
blev imidlertid klar over, at han ved rekrutteringen be
nyttede en forkert taktik. De fleste værnepligtige har 
allerede fØr indkaldelsen af ældre kammerater hørt hi
storier om, hvordan befalingsmændene sommetider skaf • 
fer folk til et kedeligt job som f. eks. kartoffelskrælning 
ved at spørge, hvem der har kørekort, eller hvem der kan 
tale fransk, og samtidig bede de kvalificerede træde frem. 
Derfor var marinerne meget agtpågivende og holdt sig 
tilbage, når der blev spurgt om, hvem der var musikal
ske. I dag lægger musikdirigenten alle sine instrumenter 
på stribe og stiller sig ved siden af dem. De, der kan 
spille på et eller andet instrument, kan sjældent styre 
deres nysgerrighed, og Bentzen kan ligefrem se på an
sigtsudtrykkene, når lysten til at få et horn eller en 
tromme i hænderne, er til stede. 

Men de rigtige marineorkestres tid er forbi, og det er 
synd. Som en slags erstatning har Knud Bentzen derfor 
i ArresØdallejren et signalhornorkester. Ved parader og 
andre lejligheder har dette orkester vist, hvad det har 
lært, og det er egentlig ikke så lidt. Med rigtige militær
orkestre som forbillede har dirigenten lært sine folk at 
evoulere, d. v. s. at spille og marchere i formationer, der 
stadig skifter, og ligeledes har han uddannet en værne
pligtig som tambourmajor. Knud Bentzen har også æren 
af at have dannet »Kvindelige Marinere«s orkester, der 
er på 30 »mand«. Ikke et eneste af dette orkesters med
lemmer kunne spille, da man tog fat på orkesterøvel
serne, men allerede nu er orkestret så dygtigt, at det 
spiller for deres kammerater i »K. M.« 

Det er faktisk sørgeligt, at det er spindesiden, der skal 
give marinen det orkester, den mangler. Hvorfor skal 
søværnet med hensyn til musiken i grunden være sted
barn i forhold til hæren, der har flere udmærkede or
kestre rundt om i landet? Vi har spurgt Knud Bentzen 
ud om dette, og samtidig har vi bedt ham fortælle lidt 
om fortidens marineorkestre. 

- Min viden om marinens musik går ikke længere til
bage eml til året 1884, fortæller musikdirigenten~ - Den 
gang blev min far ansat i marinen som 15-årig hornblæ
ser. Skibslugten fra køjesækken, som han efter endt togt 
kom hjem med fra korvetten »Dagmar« indåndede jeg 
med stort velbehag. De spændende oplevelser, som han 
fortalte om orkestret, der havde været i land for at spille 



Nu er det marinens spindeside, der fører - i hvert fald, hvaa.d orkester angår. 

for den tyrkiske sultan og i Port Said for Khediven, som 
havde været til stede i anledning af 30-årsdagen for 
Suezkanalens åbning, de var for mig det store eventyr. 
Han fortalte også om en juleaften i Singapore, hvor de 
danske julesalmer så smukt havde klinget ud over hav
nen fra den danske orlogsmand, og om receptionen hos 
guvernøren i Saigon, hvor knaldene fra festfyrværkeriet 
havde blandet sig med tonerne fra »Kong Christian«. 
Han fortalte om, da han i Shanghai måtte om bord i en 
kinesisk orlogsmand for at få afskrevet og instrumenteret 
den kinesiske nationalsang - •en opgave, som min far 
var meget stolt af, for, som han sagde, selv kineserne 
kunne kende deres nationalsang igen, da vi spillede den 
for dem. 

- Og marineorkestrenes betydning? 
- At musikken har haft betydning for marinen på den 

tid, kan næppe bestrides. Ja, den havde vel endog en 
national betydning. Skibenes orkestre bestod dengang 
som regel af 2 faste hornblæsere, 4 under
officerer, og 2 værnepligtige, der slog på 
stor- og lilletrommer. Underofficererne, 
der blev oplært af stabshornblæseren på 
elevskolen, deltog i morgen- og aften
musikken samt i skansevagten til flagets 
op- og nedhaling, og når de samtidig 
skulle passe vagten og den øvrige tjeneste 
om bord, kan man vel nok sige, at de 
havde en streng tjeneste. At et orkester 
med så få blæsere ikke kunne påtage sig 
store opgaver, er forståeligt, og det blev 
ofte nødvendigt at lade stortrommen slå 
et kraftigt »fortissimo« i de vanskelige 
passager for at redde situationen. 

og spillet »Jeanette i den grønne skov«. Hver af orke
strets medlemmer havde en pØs til afbenyttelse, når sø
sygens kvaler meldte sig. I tåget vejr havde musikken 
en forbavsende virkning. Vi plejede da at slå op på nr. 
10 i nodebøgerne, og tonerne til Lange Milllers »Skin 
ud du klare solskin« fik som regel tågen til at lette. 
Det lille orkester kunne også medvirke til at give en 
mere alvorlig følelse en særlig stemning. F. eks. var 
»Valkyrien«s lille 7 mands orkester ved den amerikan
ske overtagelse af de vestindiske Øer i land for at 
stryge flaget på Set. Thomas. Jeg tror ikke, at nogen 
dansk, der var til stede, vil glemme tonerne af »Kong 
Christian«, som blev spillet, da Dannebrog på det gamle 
fort, omkranset af palmetræer, blev nedhalet. Selv ikke 
detachementets mandskab, der præsenterede gevær, 
kunne sige sig fri for at knibe en tåre. 

Det var ikke sjældent, at orkestret virkede som re
klame for Danmark. I 1922 lå det gamle »Ingolf« ved ka-

- Til tider kunne orkestret spille med 
et særdeles godt humør, og årsagen var 
måske at finde i, at man hver lØrdag fik 
udleveret en pægl brændevin til rengø
ring af hornenes indre dele. På den tid 
blev en koncert aldrig aflyst på grund af 
dårligt vejr eller lignende. Jeg har selv 
som elev på skonnerten »Ingolf« stået 
fastsuret til naglebænken ved stormasten 

Endnu har marinen dog et orkester med signalhorn. Her ses signalhornorkestret på 
søværnets eksercerskole i Arresødallejren 1948. 
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jen i Cadiz, da et troppetransportskib skulle afgå til 
Marokko. Flere tusinde spaniolere var forsamlet på kajen 
for at tage afsked med damperen, og da den passerede 
»Ingolf«, spillede orkestret »La cancion del soldato«, en 
ægte spansk march, som jeg dagen i forvejen havde hørt 
i en lille spansk knejpe, og til hvilken jeg havde købt 
noderne i en antikvarforretning. Da marchen var spillet 
til ende, gik alle spaniolernes hatte, stokke og parasoller 
i vejret, ligesom ved en tyrefægtning, når toreadoren 
bliver hædret, og råbene »vive Danois« blandede sig i 
jublen fra de iltre spaniolere. Næste dag var »Ingolf« på 
alle avisers forside, og der bragtes en længere redegø
relse for Danmarks beliggenhed o. s. v. 

Af musikkens funktioner var dens medvirken ved 
gudstjenester om bord også af stor betydning. Hvor var 
det smukt en søndag formiddag at hØre, når skibsklok
ken ringede til gudstjeneste, og når salmen »Dejlig er 
jorden« tonede ud over fjorden. Ekkoet gik langs fjord
bredden og blandede sine toner med lyden fra lands
byens kirkeklokker. Påskemorgen var det skik at lade 
skibsorkestret erstatte reveillen og så blev man purret 
ud til tonerne af »I Østen stiger solen op«. Gid vi her i 
vor tids marine kunne give mandskabet den stemning 
tilbage, som blev forladt med musikkens afskaffelse. 

3 gange 3 minutters lØb fra for til agter, som senere 
blev indfØrt i marinen, var også af stor betydning for 
mandskabet, især når orkestret spillede de gamle »chan
ty«-melodier og derved markerede takten, ja, så dirrede 
skibets spanter, og lØbet blev til en leg. Når vi havde 
kongen og dronningen om bord på vore togter, var det 
en sand fornøjelse for majestæterne at løbe med i 3 gan
ge 3 minutters-løbene. Alt arbejde, som skulle foregå i 
takt, hjalp orkestret med til. Når dampbarkassen og tra
vaillerne skulle indenbords, så var det »Tabasko-mar
chen«, der lettede arbejdet. Man må sige, at musikken 
virkelig havde en funktion i marinen. 

- Hvornår opløstes marineorkestret? 
- I 1932. Hærens musikkorps blev afskaffet, og vi i 

marinen måtte fØlge trop. Med signalhornene og trom
merne blev monotonien indfØrt i hær og flåde. Hæren 
har senere fået musikkorpsene genindfØrt, men marinen 
er stadig uden musikkorps. 

Eisenhower: 

Korstog i Europa 
atraalende Beretning om Ge
neralens Samarbejde med 
Russerne og hans Forsøg paa 
at løfte Sløret. 

Pris Xr. 20,50 frit tilsendt t.drel'.Varemærk• 

N. Ola.f M:øller 
Boghandel - Papirhandel 

Frederiksborggade 26 

Telefon Central 456 (fire - fem - aeka) 
(6 Ledninger) 

Den Siællandske 
Bondestands Sparekasse 

- Svandt det sidste håb om at få et marinemusik
korps igen sammen med skibene den 29. august 1943? 

- Nej, selv om vi måske ikke får artilleriskibene, 
hvor der var plads til et orkester, indfØrt, så har mari
nen brug for den livsglæde, som musikken bringer. 

- De har vel selv et forslag liggende klar? 

- Ja, vi skal stikke hovedet ud af koøjet og se på de 
andre nationer, der ikke er større end vor. I disse lande 
har man marineorkestre på ikke under 30 mand hver, og 
spørger man om, hvordan de der klarer de Økonomiske 
byrder, der er knyttet til sådanne orkestre, får man at 
vide, at de bevilgede midler anses som værende en selv
fØlge. Thi folket, der betaler skatterne og dermed orkest
rene, skal også have glæde af et sådant orkester, idet det 
ikke alene bØr give koncerter på flådc3tationer, i mari 
neforeninger o. 1. Også kommuner i by og på land og 
andre steder, hvor der overhovedet findes en musiktri
bune, bør have glæde af et marineorkester. Tænk blot 
på den engelske udstilling, til hvilken englænderne 
sendte et hØjskotteorkester herover som reklame - hvis 
jeg må bruge dette udtryk - både for den engelske hær 
og den engelske marine samt for udstillingen og derved 
for England. Der var iØvrigt også et marineorkester med 
de engelske skibe her i byen; det spillede flere steder og 
ved flere lejligheder. 

Skal vi have et orkester i vor marine, skal det være 
et folke- og flådeorkester, der kan løse store opgaver. 
9-mands orkestre kan ikke i dag løse sådanne opgaver. 
Folk er blevet for kræsne og lader sig ikke narre af et 
slag på storstrommen. Lad mig til slut citere, hvad vor 
store mester Carl Nielsen i 1916 skrev i en pjece i anled
ning af, at hærens orkesterbesætninger skulle nedsættes 
fra 20 til 9 mand: 

»De 9 mands orkestre kan - selv om de er sammensat 
af vore dygtigste folk - aldrig få virkelig klang. Det er 
fattigdommens kor, elendighedens hymne, forkommen
hedens og fortrykthedens apotheose. De kan kun fortælle 
om nØd og savn, sult og kulde, vand og brØd og mØrk 
arrest i stedet for at varme og oplive soldaterne og be-
folkningen«. Otto Ludwig. 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins C3uldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

Grundlagt 1810 

Byens ældste og største Blad 

* Averter i FOLK OG VÆRN * 
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l-\'U\ SV.\1 OG KASERNE 

Først med gode ord, så. onde ord og til 
sidst med blid vold har underkvarter
mesteren forsøgt at få. den omtrent 
bevidstløst slumrende orlogsgast ud af 
hængekøjen ... 
Har De læst artiklen side 14 om »Nå.r 
flåden sejler udenlands«? 
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Som man tager det. 

BIKSEMAD 
Regimentet stod opstillet til af

march. Da kom 87 i sidste Øjeblik i 
lØb og forpustet og udfyldte sit hul 
i geledet. 
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(So!dier). 

30 

- Hvad, tordnede løjtnanten, kom
mer han først nu? 

- Nej, hr. løjtnant, a kommer sidst. 
(A!borg Stiftstidende). 

Fyraften. En betænkning fra Ungdoms
kommissionen foreslår, at soldaterne må 
være civilt klædt, når de har fri. 
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Før og efter betænkningen. 

(Social-Demokraten). 

Af en rekruls dagbog 
ved 
Gunnar Sørensen 

Var i dag på skydebanen. 
72 ramte ikke skiven een 
eneste gang. Løjtnanten var 
ærgerlig og sagde tit ham, 
at han aldrirg blev soldat, 
og at han ligeså godt kunne 
gå om bag den busk der 
og skyde sig selv. 72 gik 
om bag busken, og, lidt ef
ter bragede et skud. Løjt
nanten blev kridhvid i an
sigtet. Han troede, at 72 
virkelig havde gjort alvor 
af det. Vi andre troede det 
også, men så stak 72 hove
dat ttd af bttskan og cagda: 
»Hr. løjtnant, jeg melder, 
at det osse var en forbier.« 

Var i »tutten« om afte
nen. Gav 72 en kop kaffe 
og lånte ham 23 øre til en 
cerut. 

( N ationa!tidende). 

Skåret igennem. 

Den amerikanske lægdsrulle fik for 
nylig et af sine egne spørgeskemaer 
tilbage fra en værnepligtig. Den un
ge mand havde kort og brutalt stre
get alle de indviklede og nærgående 
spørgsmål over og nedenunder skre
vet: 

- Jeg kunne ikke hitte ud af det, 
men jeg er parat til at møde, når I 
er parat til at tage imod mig. 

(Ekstrab!adet). 
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Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 11 

Vandret: 
1. Morter 

11. Opbevaringssted 
12. Eventyrskikkelse 
13. Intet 
15. Drengenavn 
16. Stemme 
17. Afstiver 
19. Talord 
20. Skaldyr 
22. Ædru 
25. Bibelsk navn 
27. Pigenavn 
29. Engelsk titel 
31. Grøntsager. 
33. Arbejde 

34. Antal 
36. Drengenavn 
37. Øjne 
38. Rov 
40. Stedord 
42. Bestemmelser 
44. Køretøj 
45. 21,50 kr. 
47, Damp 
48. Redskaber 
49. Forkortelse 

Lodret: 
1. Officer 
2. Fangstredskab 
3. Forkortelse 

KNOLD OG SPRØJT 

Il/tid har flæren og F/aaden 
flola't sammen.naor rædrelandet 

-or; vi tie/te broder/J"9f Jt?jrens 
Triumfer-

4. Slide 
5. Lejrudstyr 
6. Led 
7. Vandløb 
8. Geværdele 
9. Plagiat 

10. Tone 
14. Tidsrum 
18. Løber 
19. Befale 
21. Fred 

26, To ens 
28. Præstere 
30. Ryge 
32 Vandløb 
35. Grøntsager 
37. Fare 
39. Officielt brev 

mellem rege
ringer 

41. Norsk stedord 
43. Kammerat 

23. 1\-Iargarinefabrih 44. Bjæffe 
46. Igen, 24. Træ 

Løsningen indsendes senest 8. januar til 
Folk og Værn's redaktion, VPstPr volrlgarlf~ 
117, København V. 

Vinder af opga,,e nr. 0: 

Lpsning 

på 
opgave 
nr. 10 

Konstabel 687/48, Svend Nielsen, 1. felt
artilleriregiments kontor, Bådsmandsstræ
des kaserne, København K. 

Vinder af opgave nr. 10: 
Wilh. Reimer, Willemoesgade 24, Køben

havn Ø, 

[{onstrul;:tor nf opgave nr. 11: 
HtK 302/47, E. Christensen, bøssemager

værkstedet, kasernen, Sdr. boulevard, 
Odense, 

bar Pi Rederlagets 
8ptter-

- der(Or bør du osse dele 
den der .fmøq me 

,, 
t ~ 

0 ( 
. ~\ J 

./ 

~~ 

Jeg 

ku' tænke 
mig-

at Folk og Værn ved forhandling 
metl forsvari:;minisleren forsøgte at få 
indført, at det i sommermånederne 
blev tilladt, både i og uden for tje
nesten, at gå uden våbenbluse. Dette 
vil selvfølgelig medføre, at alle, så
fremt det blev tilladt, var ifØrt kaki
skjorte med påsyede skuldermærker. 

Bj. 
De obligate 15 kr. kommer med po-

sten. Red. 

Hvor fejlen var 
Fejlen på tegningen fra september

nummeret var fØrst og fremmest, at 
der sad en mand på lastbilens bag
smæk. Idet vognen sætter sig i gang 
eller farten øges, vil han uvægerligt 
styrte bagover. 

Ved lodtrækning mellem de mange 
rigtige løsninger tilfaldt tikronesed
delen 

kornet J. Larsen, Skibsbylejren, 
Hjørring. 
Vi sender en trøstpræmie på fem 

kroner til den 14-årige 
Marguerite Ravn, Søbygård, pr. 
Hammel, Jylland. 

De ved det .. 
1. Ryttereskadronens fane kaldes: 

a. Stutflag 
b. Splitflag 
c. Estandart 

2. Ved skævt korn til venstre falder 
træfningen til: 
a. Højre 
b. Venstre 

3. Hæren har fØr 1940 kæmpet den 
9. april: 
a. Ved Bov 
b. Ved Slesvig 
c. Ved Mysunde 

4. Ved afstandsbedømmelse i diset 
vejr er man tilbØjelig til at be
dømme for: 
a. Kort 
b. Langt 

5. Fodfolkspionererne er garnisone
ret i: 
a. sønderborg 
b. Haderslev 
c. TØnder 

6. Når solen skinner på sigtekornet, 
falder træfningen til den: 
a. Belyste side 
b. Ubelyste side 

7. Antal mand en rekylgevær-
gruppe er: 
a. 10 
b. 8 
c. 7 

8. Peter Willemoes indlagde sig be
rømmelse i slaget: 
a. I Køge bugt 
b. På Rheden 
c. Ved Helgoland 

Se svarene side 29. 
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Leverandør af 
Cherry H uring til 

D et kgl. danske Hof 

Leverandør af 
Cherry H uring til 

H. M. K ong George VT 

Leverandør af 
Cherry H uring til 

H . M. K ong G1maf V 

Leverandor af 
Cherry Heering til 

H. M. Dronning tfli/helmi"'la 
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Siden 1 8 1 8 - gennem fire generationer - har Cherry Heering både 

i Danmark og i udlandet været tradition ved mange lejligheder. 

Desværre leveres denne gamle danske specialitet endnu ikke i ube

grænset omfang herhjemme, men dens fornemme, fyldige velsmag 

er uændret den samme. 

CHERRY HEERING 
De11 danske likør med verdensry 
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