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JEG hØrte for nogen tid siden en hØjtstående dansk of
ficer udtale, at ungdommen i dag er besat af en wiener
brØds- og biografmentalitet, som har gjort den slap, at 
den ikke vil ofre noget, at den betragter et begreb som 
pligt over for det samfund, den tilhØrer, soin værende 
noget, man taler om, men ikke fØler. 

Disse og lignende pessimistiske karakteriseringer af 
dansk ungdom møder vi personligt, og skal vi være ær
lige, er der vel også noget om snakken. Det store spørgs
mål er så blot, om skylden for disse tingenes tilstand 
med rimelighed kan placeres på ungdommens skuldre 
alene, eller om vi skal grave dybere ned for at finde, at 
vor megen omtalte slaphed kun er et symptom, et let 
iØjnefaldende udtryk for en mentalitet skabt af faktorer, 
paa hvilke ungdommen ingen indflydelse har. Det er ikke 
min opgave her at fastslå et ansvar hos en eller anden 
befolkningsgruppe eller instans, det synes mig at være 
en for let måde at klare problemerne på, men at søge at 
konstatere den sande fjende og finde frem til måder, på 
hvilke denne fjende kan uskadeliggøres. 

Ungdomstiden er den periode i livet, der domineres af 
de stærkeste strømninger - barnets vitalitet mødes her 
med den gryende erfaring og forståelse og skaber i for
ening hele grundlaget for et menneskes karakter. Fan
tasi, kærlighed og offervilje er kræfter, der voldsomt 
trænger sig på og søger en udløsning. Et mål, der er 
stort nok til en mobilisering af alle disse stærke elemen
ter, er ungdommens dybeste behov. . . bliver det be
svaret? 

Krigen og besættelsestiden virkede som et lammende 
slag. De hØje illusioner, vi havde gjort os om menne
skene, skabt af vor »pæne« opdragelse, styrtede i grus 
ved at se de nøgne individer uden kulturens maske for 
ansigtet. Det blev fortalt, at det var det germanske herre
folks specielle facon, men alligevel identificerede vi os 
så meget med tyskerne som mennesker, at hele troen på 
os selv som blivende, tænkende skabninger fik et vold
somt grundstød. Vor ideelle stræben syntes pludselig lat
terµg, håbet om en lykkelig tilværelse, baseret på de 
h,øjt besungne menneskerettigheder, smuldrede langsomt 
bort, og vi så os pludselig ribbet for tro, for et åndeligt 
indhold i tilværelsen. Tilbage havde vi vor unge krop 
med dens naturlige polaritet over for det andet køn, vor 
egoisme og vort had og frygt for andre mennesker. 

Krigen fremkaldte umiddelbart en. udpræget egoistisk 
materialisme, og hvad deraf følger af negative udfoldel
ser. Imidlertid - bag denne tØjleslØse livsførelse, under 
denne fanden i voldske given sig hen, lå længslen og na
gede, længslen efter noget, der var større end den snævre 
egoisme, som ganske vist gav en Øjeblikkelig glæde, men 
efterfulgtes af kvalme ved det hele. Ungdom så sig om 
efter et ledemotiv. 

Frihedskampen kaldte atter på noget af det bedste i os. 
Venskab, håb og kamp med tillitl mellem menne:;ker :;om 
grundelement var indholdet af en opbyggelig tid, hvor 
vidt forskellige folkegrupper arbejdede hånd i hånd for 
et fælles nationalt og internationalt mål. Kommunismen 
greb en masse unge på grund af dens klare formulering 

Jørgen Wenzel stod ved sin indkaldelse nega
tivt overfor det militære forsvar. Men hæren 
gav ham alligevel sådanne impulser, at han 
meldte sig frivilligt til kornetskolen. Han blev 
hjemsendt som sekondløjtnant, og her er, hvad 
han har fået ud af tingene. 

af sit program, den idealisme og dybe retfærdighedssø
gen, der syntes at danne kernen i denne ideologi. Som de 
af tiden dannede materialister troede mange af os blindt 
på den materialistiske historieopfattelse og så verdens 
redning i et nyt Økonomisk system ud fra slagordene: 
frihed, lighed og broderskab. 

Saa kom freden. Det, vi havde kæmpet for, tyskernes 
nederlag, var kronet med sejr, og de principper, på hvil
ke vi havde levet i de »besatte år«, skulle nu realiseres i 
fredens tjeneste, løfterne skulle indfris, og menneskene 
skulle efter den store katastrofe have lært at leve sam
men på en sundere basis. Tordenvejret var drevet over, 
og solen kunne bryde frem. 

Internationalt gav det sig udslag i den ene mislykkede 
»fredskonference« efter den anden, og inden for egne 
grænser fandt fraktionerne hurtigt tilbage til deres re
spektive båse, hvorfra de i ro og mag kunne anvende de 
samme bitre udtryk om hinanden, som de fØr havde an
vendt sammen over for den fælles modstander. En del af 
ungdommen gled med ind i disse separatgemakker og tog 
energisk del i den offentlige meningsudveksling, der be
tød en gennemgribende og ofte latterlig udfØrlig behand
ling af detailspørgsmål af og til krydret med en usmage
lig injuriesag. Bortset fra at debatten nu var betydelig 
skarpere og mere personligt formuleret end tidligere, var 
tilstandene stort set de samme som fØr krigen. 

Størstedelen af ungdommen følte sig endnu en gang 
forrådt. Illusionerne blev til bristende sæbebobler, og 
troen og håbet, de mest værdifulde og drivende elemen
ter i ungdommen, blev atter trykket fra brystet ned i 
tæerne. Hvor var fællesskabsfølelsen og de hØj e idealer, 
for hvilke millioner af vore jævnaldrende over hele klo
den havde mistet liv og fØrlighed? Hvor var ansvarsfØ
lelsen over for vore medskabninger, der dØde i gaskam
rene eller som i dag eksisterer iblandt os uden lemmer? 
Var denne udvikling ikke foregået over et åremål havde 
den bevirket et psykisk sjok, hvis virkninger havde pla
ceret os på siden af den tyske fuldstændig desillusione
rede ungdom. 

Vi er blevet forskånet for en så radikal neddukning, 
men vi har set meget og erfaret meget, som har gjort os 
mistænksomme og har fået den autoritetstro grundigt til 
at vakle, som i forgangne tider på en behagelig måde 
regulerede forholdet mellem aldersklasserne. Begivenhe
<lerne i FN, hvor verdens største og klogeste hjerner 
er trådt sammen for at skabe grundlaget for en ny ver
den, virker deprimerende. Had, frygt og begær er de 
mest dominerende kræfter i denne nationernes store for
samling, af hvis dispositioner menneskehedens ve og vel 
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afhænger. Alle taler om, og alle længes efter fred og for
ståelse, og på trods heraf er splittelsen så total som in
gensinde før. Der må være begået en skæbnesvanger fejl
tagelse i hele menneskenes vurdering, hele problemstil
lingen synes skæv og hvilende på et falsk grundlag. 

Denne udvikling virker dræbende på ungdommens 
opfattelse af begreber som pligt og ansvar. Den savnede 
positive lØftelse gør os til et let bytte for de lunkne, selv
opgivende slogans »hvad kan det nytte« og »fred for 
enhver pris«, der gør os så resignerede og grådige efter 
anvisninger på, hvor gærdet er lavest. Men forstå det helt 
til bunds: vi finder ikke tilfredsstillelse i dette nem
hedens evangelium, denne surrogattilværelse, som vi in
derst inde føler· forråder noget af det stærkeste og re
neste, vi har i os. Vi Ønsker ikke bare at have det lunt, 
men at finde en livsform, der i en ideel stræben brin
ger alle vore evner og kræfter til deres fuldcste ud
foldelse. Hertil behøver vi et mål, der er så stort, at det 
kræver alt af os; det må være et mål, der indad skaber 
harmoni og glæde og udad giver os et syn, en vision og 
et ansvar for hele verden. 

Jeg tror, at årsagen til de ulykkelige tilstande er den, 
at vi under indtryk af hele vor tekniske udvikling har 
glemt mennesket, at vi betragter kriserne som værende 
spørgsmål om Økonomi og politik, hvor det i virkelighe
den er et spørgsmål om ånd, moral, taget i dets videste 
betydning. Vi har vænnet os til at operere med syste
mer og klasser i stedet for med mennesker. Arkitek
tens tegning kan være nok så imponerende og et tek
nisk mesterværk, er byggestenene mørnede, falder hu
set sammen fØr eller senere. 

Vi må begynde forfra. Vi må indse, at kamplinien 
mellem nationer, racer, klasser og trosbekendelser er 
menneskehedens store bedrag, men at den virkelige 
kamplinie går gennem hvert enkelt menneske, mellem 
det positive og det negative, mellem det opbyggende og 
det nedbrydende i hver enkelt af os. Tænk igen på FN 
og forestil Dem, hvad der ville ske, hvis FN fik en ny 
ånd, baseret på gensidig tillid. 

S T 0 T 

KAMPEN 

MOD 

KRÆFTEN 

Se hvor de negative kræfter florerer i store som i 
små forhold, og hvad gør vi - resignerer og lader stå 
til. Men lad os tage handsken op, lad alle positive kræf
ter samle sig og gå over i offensiven. 

En klog mand har engang sagt: »Det er ikke de dår
lige mennesker, der har Ødelagt verden, men de gode, 
som svigter«. 

Jeg tror, at De, som læser denne artikel, har et an
svar her. De ved selv, hvor ofte De går på kompromis 
med det bedste, De har i Dem. Prøv at mobilisere troen 
på, at det kan nytte, og gå i gang med at praktisere 
det, De i enhver situation fØler, er det hØjeste De kan. 
Forsøg at lade kritik afløses af ansvar for det, De står i. 
Bliv enig med nogle kammerater om at stå sammen mod 
den negative strøm, der underminerer hele vor kultur 
og truer med at slå benene væk under det bedste, vi 
har i os, og som kæmper for at trække livet ned i et 
lavt og beskidt plan. Lad os ikke akceptere normer, der 
er ringere end de, vi ved, vi bØr fØlge, men hente vor 
styrke i enhver overvindelse af det negative i os selv. 
Det er spændende, det betyder kamp, men, som de gamle 
sagde, »at leve er at kæmpe« og den totale kamp er det 
totale liv. 

Vi er et lille folk, som kun gennem kvaliteten kan 
gøre os gældende i den store verdenshusholdning. Vi 
slap nådigt gennem krigen og har vor ungdom intakt. 
Tænk hvis alle, der læser dette, besluttede sig til at gå 
i gang med denne opgave, at etablere en ny og bedre 
ånd, hvor de står, skabe et forbillede for den forvirrede 
og sØnderslåede verden og derigennem opfylde det an
svar, som vi har over for vore faldne kammerater og 
os selv. 

Værnene er en enestående arbejdsmark for dette ar
bejde. Her mødes ungdom fra alle egne af landet. Den 
rige og den fattige, landmanden og studenten, arbejderen 
og forretningsmanden, alle iklædes den samme uniform, 
underkastes de samme love, vi sover sammen og lever 
sammen. Vi er startet på en helt ny tilværelse, fri af det 
civile livs hensyn og planer, og om et år spredes vi 
atter ud i landet, ud i produktionslivet. Hvad om vi 
brugte tiden til at arbejde efter disse linier og tog vore 
erfaringer med os, når vi blev hjemsendt? Hvad om vi 
gjorde værnene til en skole i demokratisk borgerskab og 
til nationens moralske rygrad? Det er ikke et spørgs
mål oin en generalkommandobefaling, men om levende 
liv, om Deres og min vilje til at skabe det personligt og 
mellem vore kammerater. Mange er allerede gået i gang 
- jeg kender flere, for hvem soldatertiden har betydet 
en kolossal personlig udvikling. Værnene byder os mu
ligheden - udspillet er vort. 

Lad os se målet i en ny verden, og lad os starte med 
at skabe den, hvor vi står! - Lad os ikke mindst skabe 
den i værnene og gennem værnene, der er et frit folks 
middel, ikke til at tvinge andre, men til at hindre andre 
i at tvinge os, - et indtil videre nødvendigt led i den 
største opmarch mellem det positive og det negative, 
det opbyggende og det nedbrydende i mennesker og 
folk, som verden endnu har set. 

Jørgen Wenzel. 
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OBERSTLØJTNANT 

H. A. V. HANSEN 

Formanden for Forsvarsministerens foredragsudvalg, folketings

mand Th. Ha u b erg, holdt folgende tale ved udvalgets for

retningsforer, •oberstlo}tnant H. A. V. Hansens, begravelse fra 

Helligåndskirken i Kobenhavn fredag den 10. december 1948: 

Q berstløjtnant Hansen er ikke mere blandt os. -
Det faldt i min lod at gøre hans bekendtskab i 

Folk- og Værn-arbejdet, han blev min gode med
arbejder og trofaste ven. Oberstløjtnant Hansen ofrede 

Kommandør G, de Lichtenberg, oberst Sundell, Sverige, general
løjtnant E. Gørtz, oberstløjtnant H. A. V. Hansen og kaptajn 
Clausen, Norge_ ved et Folk og Værnmøde på Sandagerhus i Nord-

sjælland, 

alt for at fremme Folk- og Værn-tanken. Hans ideal 
var åndelig oprustning, og han skyede intet arbejde 
for at fremme den hensigt, han havde. Hans hensigt 
var at få hver enkelt soldat til i ord og gerning at tale 
og handle, så han kunne være sig selv bekendt, være 
et godt eksempel for sine kammerater og være en 
stabil støtte for det land, hvis søn han var. 

Oberstløjtnant Hansen forstod, at skulle det mål 
nås, så måtte befalingsmændene gennemsyres af den 
ånd, der tjente denne hensigt, derfor fandt man altid 
oberstløjtnant Hansen i arbejde blandt menige og befa
lingsmænd, i råd, nævn og foreninger; alle vegne prø
vede han at trænge igennem med den ånd og tone, 
han søgte gennemført i hæren. 

Hans stadige arbejde og tumlen overalt med denne 
ide blev måske årsagen til den sygdom, der nu førte 

til hans død. 

Oberstløjtnant Hansen havde en stærk indre styrke, 
han gav ikke op, og han gik ikke til side for at undgå 

ubehageligheder. 

Jeg mindes, da han blev kaldt op på Shellhuset til 
forhør hos tyskerne. Han smilede kun; og smilet kunne 
tydes på den måde: nå, ikke andet, så får vi nok det 

ordnet. 

Han gik for at værne sine kammeraters ære; han 
gik med smil og uden frygt. Han følte, det var ham, 

der havde ret, og de andre uret. 

Han var en god dansk mand, der uden tvivl var 
rede til at ofre alt, når det gjaldt. - Han gjorde det, 
og han gjorde det uden pral. 

Oberstløjtnant Hansen var et herligt menneske, en 

redelig medarbejder og en god ven. 

Vi, der nu er samlet for at sige ham farvel, bringer 
vor tak for hans noble eksempel og gode indsats, og vi 
lover, at vi vil gøre vort bedste for at føre Folk- og 
Værn-arbejdet videre til gavn for vort folk, som han 

elskede. 

Æret være oberstløjtnant Hansens minde. 

Oberstløjtnant I-I, A. V. Hansen blandt deltagere i et møde mel-
lem civile og befalingsmænd. · 

5 



~DEN M!LITÆRE KLÆDEFABRII< 

Øverst ses selve kiædefabri
ken med nybygningerne i 
baggrunden. 
Derunder fabrikens dygtige 
direktør gennem 10 år, 
stabsintendant A, R. Gjcrlcv, 
I midten ser man en af 
de mange processer. ulden 
skal igennem og derunder 
driftsleder A.' P. Petersen, 
der startede som arbejder 
på fabriken for en menne
skealder siden og ved flid 
og dygtighed har tjent sig 
op gennem graderne. 
På. nederste billede er stof
fet endelig færdig til at gå 
videre til fabrikens mange 
kunder, hvoriblandt også 
H. M. Kongen er at finde. 

Foto: Ru bæk. 

Tekst: Per Nielsen. 

ØD JUBILERER 
DEN 1. JANUAR fejrede Danmarks 
ældste klædefabrik, den militære klæ
defabrik i Usserød, sit 100 års jubi
læum som selvbærende institution un
der krigsministeriet, 

Fabrikens oprindelse hidrører dog 
fra et langt tidligere tidspunkt, nem
lig fra 1791, da et privat interessent
skab fik koneession på at anlægge et 
valkeværk i Usserød. Det følgende år 
fik interessentskabet et statslån til i 
forbindelse med valkeriet at oprette en 
1-llæde- og gulvtæppefabrik, men da 
denne virksomhed ikke kunne betale 
sig, overtog staten i 1802 fabriken, som 
siden da har været i statens eje. Se
nere købte staten forskellige ejen
domme, »Ny værk«, »Brønsholmsdal« 
og »Usserød vandmølle« og lagde dem 
ind under fabriken, som således blev 
en meget omfattende virksomhed, 
der f. eks. i 1814 beskæftigede 726 
arbejdere, hvoraf 354 var børn. 

Fra 1802 til 1848 var det forskellige 
skiftende bestyrelser og kommissioner, 
der ledede driften, men siden 1849 har 
ledelsen ligget fast under ltrigsmini
steriet. 

Som statsvirksomhed har fabrikens 
opgave været at fremstille klædevarer 
m. m. til samtlige statsinstitutioner, 
mens salg til private kun finder sted i 
det omfang, som er nødvendigt for at 
sikre fabriken en rimelig beskæftigel
sesgrad og dermed en rentabel drift. 
Dette sidste er også fuldt ud lykkedes. 
Det kan således nævnes, at fabriken, 
der i dag beskæftiger 120 arbejdere og 
20 funktionærer, sidste år havde en 
omsætning på henved 4 mill. kr. og 
gav et overskud på ca. 130.000 kr. 

:Mangt og meget har naturligvis for
andret sig i tidens lob, men de gamle 
traditioner lever stadig, og mottoet er 
det samme i dag som for 100 år siden: 
Altid at fremstille det bedst mulige 
uniformsstof, hvadenten det drejer sig 
om forsyningen til vore soldater eller 
om stoffer til andre ota:toinotitutioncrs 
uniformerede personale, og fremtiden 
vil vise, at også på. dette område vil 
man være tro mod de hævdvundne 
traditioner. 



DET danske luftvåben startede i al beskedenhed og har i 
grunden aldrig haft ,midler og lejlighed til at udvikles 
helt. Imidlertid er man nu nået til forståelse af luft
våbnets betydning i et moderne forsvar, og genopbyg
ningen er i fuld gang. Men at genopbygge et så godt som 
helt nyt luftvåben kræver et stort forberedende arbejde. 
Det største problem er vel nok at skaffe kvalificeret 
mandskab - ikke mindst flyvere, og dette arbejde, for 
at vi kan udfylde tomrummet fra krigsårene, er allerede 
i fuld gang på hærens og søværnets flyveskole. 

Den 9. maj i år påbegyndes et nyt kursus, og vi har i 

den anledning aflagt et besøg hos chefen for skolen, 
oberst C. C. Larsen, i V ærlØse. 

»Det er unge mænd med fremdrift, vi har brug for.« 

- Skal man have taget en eller anden eksamen for at 
komme i betragtning? 

- Det er ikke strengt nødvendig½ svarer obersten. 
Enhver ung mand mellem 18 og 21 år har chancen. Selv
fØlgelig er det en fordel at have en eksamen svarende 
mindst til realeksamen, men hvis en mand kan dokumen
tere, at han har suppleret sin folkeskoleuddannelse på 
en eller anden måde, kan han også komme i betragtning. 
Det vi fØrst og fremmest lægger vægt på er, at han har 
gjort noget for yderligere at dygtiggøre sig. Har vist, at 
der er fremdrift i ham. 

- Kan man også søge ind uden fØrst at have aftjent 
sin værnepligt? 

- Det kan man udmærket, og de, der ikke har det, 
får endvidere den fordel, at de aftjener værnepligten 
under uddannelsen på flyveskolen. Derfor er der heller 
ikke noget i vej en for, at de værnepligtige, der for tiden 
er til uddannelse ved andre våbenarter melder sig. 

- Hvordan foregår så uddannelsen? 
- På hærens og søværnets flyveskole, der oprettedes 

1. maj 1948, har vi tilrettelagt undervisningen således, at 
der startes med 2 elementærkursus på AunØ, der ligger 
ved kysten mellem Næstved og Vordingborg, hvorpå 
fØlger et overgangskursus på 6 måneder i Karup. På 

Genopbygningen 
af Danmarks luftforsvar 
kræver raske, unge 
mænd 
- En samtale med chefen 
for hærens og søværnets 
flyveskole, 

oberst C. C. Larsen 

Ved Per Nielsen. 

elementærkursuset's 1. del bruges de første 6 uger til 
almindelig militær træning, hvorpå man tager fat på det 
teoretiske i 2 måneder. Kursuset's 2. del, der varer i tre 
måneder, består såvel af teori som af flyvning. Efter 
dette udnævnes aspiranterne til flyvekadetter, og efter 
afslutningen af den første samlede undervisning - ca. 
15 måneder - udnævnes alle beståede til flyverløjtnan
ter af reserven. 

Gamle erfarne flyvere som lærere. 

- Hvilke maskiner bruger man under uddannelsen? 
- På elementærkursuset anvendes de danske typer 

KZ-II og KZ-VII, medens man senere hen bruger både 
Harvard-, Spitfire- og Oxfordmaskiner. Og jeg kan for
tælle, at det udelukkende er gamle erfarne flyvere, der 
virker som lærere og instruktører. 

- Hvordan lønner man så? 
- Hvis man allerede har en grad i hæren eller søvær-

net, aflønnes man stadig efter denne, medens lønnen for 
civile i aspiranttiden er 2 kr. om dagen samt fri uniforin, 
kost og logi. Efter udnævnelsen til kadetter er lønnen 
ca. 100 kr. om måneden + fri uniform, kost og logi. Men 
forøvrigt kan jeg angående dette og andre spørgsmål 
henvise til vor annonce i dagspressen. 

En karriere i det kommende luftvåben. 

- Hvorledes er saa fremtidsudsigterne? 
- Rammen om det danske luftvåben er jo endnu ikke 

fast afstukket, men det er 1nin overbevisning, at enhver 
har chancen for at blive fast officer og skabe sig en kar
riere. Det afhænger ganske af de unge mennesker selv, 
hvor meget de vil blive til, og at det er en interessarit 
opgave, de går ind til, behøver jeg vist ikke at fortælle. 

Der er altså brug for raske unge ·mænd, der kan og vil 
gøre en indsats for at bestride opgaverne i det kommende 
danske luftvåben, og hvi::; fremtiden holder, hvad de sid 
ste par år har lovet, vil der vente detn store opgaver og 
gode betingelser for en frisk og betydningsfuld gerning. 
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Det ældste clanske søkort, et kort over de færøske farvande, Kortet blev lavet i 1650 og vil forbavse ved sin primitivitet. Nøjagtigheden 
har sikkert heller ikke været særlig stor. 

e'.iELV gamle fader Holberg kendte begrebet 
søkort og undlod ikke i sin politiske kandestø
ber, skrevet i 1722, at give udtryk for, at »eet 
er søkort at forstå, et andet skib at fØre<<. 
Kun to år fØr han skrev kandestøberen, i 
1720, havde franskmændene grundlagt verdens første sø
kortarkiv i Paris. I 1689 trådte den fØrste danske søkort
direktør, Jens Sørensen, frem på scenen. Han var af 
Christian den femte udnævnt til at beklæde denne post 
og blev således den første dansker, hvis indsats er kendt 
på dette område. SØfartens opsving, både handels- og 
krigsmæssigt, har vel været årsagen til, at Christian den 
femte fik Øjnene op for, at kendskab til havenes dybder, 
især ind under kysterne, kunne have overordentlig stor 
betydning. Man havde allerede da håndloddet, men var 
henvist til at bruge dette uafladeligt, hvis man ikke ville 
udsættes for faren ved grundstødninger. 

Før sØfartsnationerne England og Holland oprettede 
Danmark i 1784 det fØrste søkortarkiv, det kongelige 
danske, der fik til huse på det gamle Bremerholm i 

ben banffe fonge, tier forubfå f øforte, 
nell ffore bctl)bning og oprettebe bet 
førflc banffe f øforrarfit, 

København. Arkivet flyttede senere til den 
grund, hvor nationalbanken nu ligger, og fik, 
da denne opførtes, til huse ved toldboden, 
hvor man for tiden forbereder mindre udvi
delser. 

I dag er skibsfart uden søkort en umulighed, og det er 
derfor kun naturligt, at staten yder denne vigtige opgave 
støtte. I Danmark udfØres kortlægningsarbejdet til søs 
af marinens skibe, opmålingsskibene »Heimdal« og 
»Freja«, opmålingsfartøjet »Ternen« og nogle motorbåde. 
»Heimdal«, »Ternen« og motorbådene beskæftiges ved 
Grønland, mens »Freja« er optaget af arbejde i danske 
farvande. Arbejdet ved Grønland er overordentligt om
fattende, og man vil være ikke mindre end 100 år om at 
fuldføre en fuldstændig kortlægning af disse udstrakte og 
vanskeligt tilgængelige farvande, hvor arbejdet endog 
må indskrænkes til få af årets måneder. I løbet af disse 
hundrede år vil der imidlertid være sket så store for
skydninger i havbunden, at det er nødvendigt at begynde 
forfra; arbejdet vil ined andre ord aldrig blive færdigt. 

"FOLK OG VÆRN" fortæller her om søkortarkivets betydningsfulde arbejde for søfarten 
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Hydrograferne - et videnskabeligt udtryk for »sø-geo
dæterne« - arbejder i disse år i Disko-bugten ned mod 
Holsteinborg og videre ud mod de store fiskebanker, hvis 
kortlægning er af overordentlig stor Økonomisk og vital 
betydning for fiskeriet ved vor nordlige koloni.. I som
mer har »Heimdal« haft assistance af en af søværnets 
catalina-flyvebåde til kontrol af det nyoprettede Decca
net. 

Decca-kæderne er blevet modtaget med taknemmelig
hed af opmålingsskibenes folk; man er ved hjælp af dette 
navigationssystem i stand til at bestemme sin position 
meget nøjagtigere og er ikke afhængig af landkendinger, 
hvorpå en stor del af arbejdet tidligere hvilede. Det bety
der videre for hydrograferne, at søkortene kan blive 
endnu mere nøjagtige, e~ kendsgerning, der naturlig
vis kun kan hilses med glæde af skibsfarten. 

Ekkolodningen, som kom frem omkring 1930, er et an
det betydeligt hjælpemiddel ved udarbejdelsen af søkort. 
Ekkoloddet udsender fra skibets bund lydbølger mod 
havbunden. Lydbølgerne reflekteres og opfanges på ski
bet af en modtager, som registrerer afstanden til hav
bunden. Man kan imidlertid samtidig fastslå, hvilken be
skaffenhed bunden har, men må dog for den fuldkomne 
nØjagtigheds skyld tage bundprØver, måle vandets tem
peratur og bestemme saltholdigheden, idet disse to sidste 
faktorer har indvirkning på lydens hastighed i vand. 

Hvor land er i sigte bruger man dobbelt horisontal 
vinkelmåling, som ses på en af illustrationerne. 

Har søkortene stor betydning for den civile skibsfart, 
er vigtigheden af gode, pålidelige søkort endnu f?tØrre for 
krigsførelsen til søs. Man har høstet den dyrekøbte er
faring, at det ikke kan betale sig til stadighed at und
lade at forny søkortene, så længe operationerne til søs 
står på, og de store krigsmagter gør nu på dette område 
store fremskridt, idet der om bord i opmålingsskibene 
findes såvel tegnere som trykkerier til fremstilling af 
kort. De allierede anvendte under krigen før enhver 
landgangsoperation den taktik at sende små ekkolod-ud
styrede både ind under fjendens kyst om natten. Kysten 
blev derpå opmålt meget nøje, kortene blev mangfol
diggjort og udleveret til de mænd, som havde anvendelse 
for dem i den pågældende operation. 

Her ses vraget af »Lusitania« på bunden af havet. Det er et resul
tat af en ekkolodning umiddelbart over skibets vrag, og man ser 
tydeligt skibets forskellige konturer. Ved siden af vraget er dan-

net en fordybning i havbunden, forårsaget af strømmen. 

Det internationale samarbejde har på hydrografiens 
område allerede fØr krigen taget et stærkt opsving, og 
man samles nu hvert femte år til konference for at fast
lægge en større ensartethed i fremstillingen af kort. Des
uden udveksler alverdens søkortarkiver stadig rettelser, 
som måtte være fremkommet, ligesom · »Efterretninger 
for søfarende« er af vigtig international betydning. 

Det ædle gamle håndværk, kobberstik, anvendes end
nu af det kongelige danske sØkortarkiv, selv om man i 
nogen grad er gået over til at anvende alun1inium og 
zink ved fremstillingen. Arbejdet med at fremstille et 
søkort i den gængse størrelse, er meget be~deligt, og 
man anslår ca. trekvart år for at være normalt for frem-
stillingen af et søkort. Hans-Georg Andersen. 

Grafisk afsætning af dobbelt horisontal vinkelm&ling. Skibets posi
tion er der hvor de tre vinkelben mødes når hvert ben peger på 
sit fixpunki. Metoden benyttes til pladsbestemmelse af opmålings-

motorbåde i sigte af land. 
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BESÆTTELSESTIDEN falder i to skarpt afgrænsede pe
rioder: tiden op til d. 29. august 1943, da konge, regering 
og rigsdag fungerede, og tiden fra den 29. aug. 1943 frem 
til den 5. maj 1945, hvor tyskerne regerede landet med 
terror og vold. Også for den danske hær og flåde blev 
den 29. aug. et vendepunkt. Indtil denne dag eksisterede 
hæren og flåden stadigvæk, men tyskerne bestemte, at 
der kun måtte indkaldes og uddannes 2100 mand (senere 
2800 mand) ved hæren og et ringe antal ved flåden, kun 
tilstrækkeligt til at holde tilsyn med de militære etablis
sementer. Hæren fik kun overladt 4 garnisoner i hele 
landet (Holbæk, Næstved, Randers og SØnderborg) samt 
garderkasernen i København. Alle andre kaserner over
tog tyskerne. Flyvning blev forbudt, og tyskerne satte 
snævre grænser for skydeuddannelse og øvelser. I novbr. 
1942 krævede tyskerne, at det danske militær helt skulle 
rømme Jylland. Det var frygten for en engelsk invasion, 
der lå bag dette tyske krav. Værre end alt dette var det 
dog, at tyskerne efterhånden bortførte meget store dele 
af hærens våben og materiel og også gennemtrumfede 
udleveringen af 6 af flådens torpedobåde. Den 29. aug. 
1943 gjorde tyskerne det definitivt af med det danske 
militær. De steder, hvor tyskerne angreb de danske mili
tære etablissementer uden varsel, ydede de danske sol
dater en beundringsværdig modstand overfor overmag
ten, og størstedelen af flådens skibe blev sænket for ikke 
at falde i tyskernes hænder. Resten af hæren og flådens 
materiel bemægtigede tyskerne sig. 

Den danske befolkning havde lige siden 9. april på 
mange måder vist tyskerne uvilje, og efterhånden var og
så en aktiv modstandsbevægelse begyndt. Efter 29. aug. tog 
denne aktive kamp et langt større omfang, og·tusinder af 
frivillige fra alle samfundslag uddannede sig hemmeligt i 
våbenbrug. I det skjulte skabtes der en velorganiseret, 
»usynlig« frihedshær, som ved tyskernes kapitulation 
talte ca. 43.000 mand. Hertil kom de ca. 5000 mand fuldt 
bevæbnede og veluddannede danske tropper, der under 
navn af »Danforce« i krigens sidste år blev opstillet og 
trænet i Sverige. Kun forholdsvis få af alle disse friheds
kæmpere kom til at tage aktiv del i modstandskampen 
(ved sabotage, våbenmodtagelse o. a.), fordi Danmark 
blev befriet uden kamp. Men alle havde de under per
sonlig risiko vist deres offervilje, og dette er i sig selv et 
vidnesbyrd om, at der var vågnet en levende forsvars
vilje i det danske folk. Frihedskampen har bevirket, at 
spørgsmålet om Danmarks forsvar i manges Øjne kom til 
at stå i et andet lys end fØr. Den bevirkede også, at den 
jævne mand og de militære befalingsmænd kom hinan
den nærmere. Der blev derved i praksis skabt en hidtil 
ukendt kontakt mellem folket og militæret. Det blev en 
vigtig forudsætning for en fordomsfri drøftelse af hele 
forsvarsspørgsmålet. 

En anden vigtig forudsætning er, at de politiske par
tier allerede meget tidligt under besættelsen tog deres 
syn på forsvarsspørgsmålet op til kritisk revision. Dette 
kom ikke til udtryk på rigsdagen - af gode grunde 
kunne man ikke drøfte denne sag her. Det kom derimod 
til udtryk gennem det arbejde, der blev gjort gennem 
den bevægelse, der fik navnet »Folk og Værn«. 

Initiativet til »Folk og Værn«-bevægelsen udgik i 1940 
fra hærens og flådens befalingsmænd. Det var de mili
tære befalingsmænds ønske at søge forbindelse med de 
forskellige befolkningsgrupper, i sær lig grad ar hej derne, 
til gensidig oplysning om hinandens forhold med det for
mål at fjerne misforståelser - kort sagt at bringe en 
forståelse til veje mellem folket og værnene. Sidst på 
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I dansk forsvarspolitik blev den 9. april 1940 et 

vendepunkt. De bitre erfaringer, som Danmark 

gjorde den 9. april og i de fem onde år, der 

fulgte, til Danmark igen blev frit den 5. maj 

1945, havde til følge, at befolkningens og de po

litiske partiers syn på hele f01•svarsproblemet 

var et andet, da krigen var forbi. 

havde haft en forkert indstilling overfor hinanden, og 
man var enige om at arbejde for i fremtiden at skabe 
en bedre forståelse mellem militæret og befolkningen. 
Ved at gå ind for dette arbejde tilkendegav arbejdernes 
ledere imidlertid, at de regnede det for en selvfølge, at 
Danmark efter krigen måtte have et forsvar. For så vidt 
var denne holdning fra socialdemokratiets side ikke ny 
- allerede i 1934 havde man jo skrinlagt afrustningstan
ken, og i 1937 havde man styrket forsvaret. Men den 9. 
april havde gjort det tydeligere for socialdemokraterne, 
at det kunne blive nødvendigt i fremtiden at lØse for
svarsspØrgsmålet på en ny måde. 

Denne ændring i socialdemokratiets holdning var be
stemt af den europæiske udvikling siden Hitlers magt
overtagelse i 1933. Men den har tillige sin forklaring deri, 
at arbejderne nu i modsætning til fØr i langt højere grad 
fØlte sig som ligeberettigede medborgere. I århundredets 
begyndelse stod arbejderne endnu i kamp for at forbedre 
deres kår i samfundet i opposition til de Øvrige grupper 
af befolkningen. Men efterhånden som deres kår forbed
redes, kom de i større grad til at føle sig medansvarlige 
for hele sam1undets ve og vel. De kom til at fØle sig 
solidariske med deres land og dets frihed. 

Selvom man indenfor de politiske partier var enige 
om ikke at starte nogen diskussion om forsvarsspØrgs
målet, så længe besættelsen varede, gav dog ledende poli
tikere af alle partier udtryk for, at man efter krigen 
måtte tage Danmarks forsvar op til drøftelse ganske for
domsfrit uden bagage fra fortidens forsvarspolitiske stri
digheder. Man var fra alle sider klar over, at den situa
tion, der ville foreligge, hvis Danmark atter blev frit, 
ville være væsensforskellig fra situationen fØr krigen. 
Det blev herunder fremhævet, at det kunne blive farligt 
at lade Danmark ligge hen som et militært tomrum. 

Disse og lignende betragtninger blev fremsat ved mø
der, som »Folk og Værn« fra 1941 arrangerede rundt i 
landet, i arbejderkredse, på hØjskoler og i foreninger, og 
de blev også fremsat på tryk i det blad, som »Folk og 
Værn« begyndte at udgive. Gennemblader man de år
gange af bladet »Folk og Værn«, der udkom under be
sættelsen, undrer man sig egentlig over, at tyskerne -
også efter 29. august - tillod bladet at udkomme. Såle
des udtalte fhv. statsminister Vilh. Buhl sig på fØlgende 

måde i 1944 - altså efter 29. august: året 1940 indbØd en kreds af office
rer repræsentanter for arbejderbe
vægelsen til at deltage i nogle sam
menkomster. Både socialdemokrati
ets forretningsudvalg og »De sam
virkende Fagforbund« modtog den-

Af adjunkt, cand. mag. 
· )>Hvad der her hjemme og ude i 
verden er foregået i disse tider, har 
kastet nyt lys over spørgsmål af 
indgribende betydning for Nordens 

JOHS. LOMHOLT-THOMSEN 

ne indbydelse, og tre aftener i januar 1941 fandt mø
derne sted. Der deltog ca. 50 socialdemokratiske politi
kere og fagforeningsfolk med Hedtoft i spidsen og ca. 
70 officerer fra hele landet, deriblandt general Gørtz. 

Det, man drøftede ved disse og senere sammenkomster 
af lignende art, var ikke, hvordan Danmarks militærvæ
sen skulle indrettes efter krigen - det var ganske sim
pelt forholdet mellem de militære befalingsmænd og ar
bejderne og i forbindelse dermed forsvarets betydning. 
Man var fra begge sider klar over, at man tidligere ofte 

og de små nationers stilling og mu
ligheder, og disse tildragelser må selvsagt fØre os ind i 
fordomsfrie og indgående drøftelser af hele vort mili
tære problem, når tiden er inde dertil. Det er at Ønske, 
at det da i denne livsvigtige sag må lykkes at nå frem 
til en lØsning, som i fremtiden kan skabe den rette sam
klang mellem folk og værn.« 

Og formanden for De samvirkende Fagforbund Eiler 
Jensen skrev: 

» ... vi har lært mere af disse års virkelighed end af 20 
års militærdiskussion.« 
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Da de kom i 1940 ... 

Alt dette er nævnt i forbindelse med »Folk og Værn«, 
fordi det var herigennem, disse nye tanker kom offentlig 
frem. Det vil fØre for vidt her at komme nærmere ind 
på »Folk og Værn«s organisation og virksomhed under 
besættelsen - kun så meget skal siges, at dette nye ar
bejde, som startedes i 1941, fik støtte af alle de politiske 
partier. Den nye organisation blev underlagt »Forsvars
ministerens Foredragsudvalg«, et udvalg, der eksisterede 
allerede fØr krigen, og som består af medlemmer fra so
cialdemokratiet, de konservative, venstre og de radikale. 
Under besættelsen udførte »Folk og Værn<< et stort oplys
ningsarbejde både blaiidt befalingsmændene og overfor 
befolkningen ved foredrag, filmforevisninger o. a. Uden 
tvivl har »Folk og Værn« på forskellig vis bidraget til 
at sprede større interesse og forståelse i befolkningen for 
militære spørgsmål. Om arbejdets betydning skrev for
manden for »Forsvarsministerens Foredragsudvalg«, 
folketingsmand Th. Haube1·g, i det fØrste nummer af bla
det »Folk og Værn«, der udkom efter 29. aug.: 

» Vort arbejde er et forberedelsesarbejde, der sigter 
mod den dag, da Danmark atter skal træffe bestemmelse 
om sit militære forsvar, og hvor denne gang ingen mis
forståelser mellem folk og værn må kunne drage skel 
eller påvirke den rette løsning af dette livsvigtige spørgs
mål.« 

Den 5. maj 1945 oprandt Danmarks befrielse fra det 
tyske åg. Landet blev besat af engelske tropper - Born
holm dog af russerne -, og kongen udnævnte en sam
lingsregering, bestående af repræsentanter for de politi
ske partier og for frihedsbevægelsen. Den 9. maj blev 
rigsdagen åbnet på Christiansborg, og i regeringens pro
gramtale udtalte statsminister Vilh. Buhl fØlgende om 
forsvaret: 

» Ved tysk tvang blev den danske forsvarsmagt opløst. 
Men dens befalingsmænd og soldater gik i stor udstræk
ning ind i Danmarks underjordiske frihedshær, og de har 
ydet deres betydningsfulde indsats i befrielsesværket. 
Regeringen vil nu søge hæren og flåden genskabt så hur
tigt, som materiel og udrustning kan fremskaffes. 

En ny forsvarsordning kan fØrst tilvejebringes, efter 
at valg har været afholdt, men de sagkyndige udrednin
ger, der skal danne grundlaget herfor, vil allerede nu 
blive forberedt. 

Det er regeringens håb, at forsvarssagen, som så længe 
har været genstand for bitter meningsforskel, vil kunne 
lØses i fællesskabets ånd som en sag, der kan samle hele 
det danske folk, og som et samlet udtryk for folkets de
mokratiske indstilling og vilje til selvstændighed.« 

Og ved folketingets åbningsmøde samme dag sagde 
formanden, socialdemokraten Hans Rasmussen bl. a.: 

»På trods af klare og bestemte lØfter fjernede man vore 
forsvaismidlP.r, Pnrloi;så vorP solfl::it.Pr.q 11rlr11qtning og be
klædning. Vor flåde tog man på røvervis. Et ærekært 
folk kunne ikke tilføjes dybere krænkelse.« 

To opgaver lå nu for. For det fØrste måtte man hur
tigst muligt prøve at genskabe en dansk hær og flåde til 
at overtage de store opgaver, der forelå straks efter be-
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frielsen. For det andet måtte man begynde overvejelserne 
af, hvordan Danmarks forsvar skulle indrettes i fremti
den. At Danmark skulle have et militærvæsen igen, 
rådede der ingen uenighed om blandt de politiske par
tier, ligesom man fra alle sider var klar over, at 1937-
ordningen var forældet. 

Den første af disse to opgaver var ikke let, men det var 
nødvendigt at lØse den. Det var ikke let, fordi tyskerne 
havde taget praktisk talt hele udrustningen, selv unifor
merne. En anden vanskelighed var, at man ikke i lang 
tid havde kunnet uddanne soldater. Derfor måtte man i 
det fØrste halve års tid efter befrielsen foretage genind
kaldelser af tidligere uddannet mandskab. En tredje van
skelighed var mangelen på befalingsmænd til at uddanne 
de nye rekrutter, idet antallet af faste officerer ikke var 
tilstrækkeligt efter de gældende love af 1937. Men op
gaven skulle løses, for at Danmark snarest muligt kunne 
blive herre i sit eget hus. Før Danmark selv havde til
strækkeligt militær, kunne man ikke forvente, at de 
allierede tropper - russerne på Bornholm og englæn
derne i den øvrige del af landet - kunne trække sig 
tilbage. Hele det tyske bo skulle jo afvikles, de tyske 
fæstningsanlæg i Jylland og de mange tyske depoter 
af udrustning og ammunition skulle bevogtes og nedlæg
ges, farvandene skulle renses for miner, og grænsen i 
SØnderjylland måtte bevogtes effektivt, for.at ikke en 
strøm af tyske flygtninge skulle søge til Danmark. Man 
indkaldte derfor i 1945 ca. 10.000 mand til hæren. Og da 
de havde været rekrutter et halvt års tid, blev de indsat 
i bevogtningsopgaverne. De genindkaldte blev hjem
sendt, og nye 10.000 mand blev indkaldt til uddannelse. 
I lØbet af 1945---46 blev der således ved hæren uddannet 
ca. 20.000 mand, og et lignende tal er uddannet i de føl
gende år. l\ifarinen uddannede i samme tid ca. 5000 mand 
om året. Det betød, at praktisk talt alle værnepligtige 
blev udskrevet til tjeneste. 

Desuden måtte der skaffes helt nyt materiel både til 
hær, flåde og luftvåben, Hæren skulle have våben, kØre
tØjer, uniformer o. m. a. Det fik man dels i Sverige, dels 
af englænderne, noget til kØbs, andet til leje. Fra eng
lænderne fik man bl. a. straks let fodfolksudstyr til ca. 
10.000 md. bevogtningstropper. Senere kom desuden fuld 
udrustning til en division, beregnet på den styrke, der 
skulle til Tyskland (herunder artilleri, tanks o. s. v.). 

Også marinen led under mangel både på uddannet per
sonel og på materiel. Man indkaldte derfor alt reserve
personel, og endda kneb det med at klare de mange for
skellige opgaver, der forelå. Overtagelsen af de mange 
tyske kystbatterier, radarstationer, bygninger og ammu
nitionsdepoter krævede meget bevogtningsmandskab. 
Med dette formål for Øje blev landet delt-i marinedistrik
ter. En anden opgave var bevogtningstjenesten til søs i 
Flensborg fjord og syd for de danske øer for at hindre 
tyske flygtninge i at komme i land. Hovedopgaven for 
marinen blev dog minestrygningen - der måtte skabes 
minesikre ruter i de danske farvande, og fiskepladser 
måtte renses. Til at udføre dette arbejde udrustedes ef
terhånden 40-50 minestrygere. Også fiskeriinspektionen 
ved Færøerne og i Vesterhavet genoptages - til dette 
formål indkØbtes i 1945 i England en korvet, der fik 

... og da de var gået i 1945. 



navnet »Thetis«. Og endelig måtte selve flåden genska
bes. Nogle få mindre skibe, som tyskerne havde bemæg
tiget sig, blev atter overtaget, og i 1945 kØbte man i Eng
land to fregatter, der fik navnene »Holger Danske« og 
»Niels Ebbesen«, begge beregnet som øvelsesskibe til ud
dannelse af befalingsmandselever. To torpedobåde, som 
havde været under bygning på Orlogsværftet under kri
gen, blev gjort færdige i 1946, og i 1946---48 byggedes 
yderligere 6 nye torpedobåde som erstatning for de 6, 
tyskerne havde røvet under besættelsen. Af amerika
nerne kØbte man to større torpedobåde og 12 tidligere 
tyske motortorpedobåde, af englænderne lejede man 3 
u-både. På denne måde er grunden lagt til en ny dansk 
flåde, men der er lang vej frem endnu. 

Flyvevåbenet måtte ligeledes genopbygges helt fra 
grunden. Som rådgiver i dette arbejde ansatte forsvars
minister Ole Bjprn Kraft, i juli 1945 oberstløjtnant Birk
sted, der under krigen havde gjort tjeneste i Royal Air 
Force og i det norske flyvevåben i England. Det var tan
ken, at han skulle tilrettelægge oprettelsen af et særligt 
flyvevåben, fælles for hær og flåde. I efteråret 1945 ind
kØbtes i England en del øvelsesmateriel, og danske fly
vere og teknikere var i 1945-46 i England for at ud
danne sig. Med senere indkØb er man kommet op på et 
ret stort antal Øvelses- og rekognosceringsmaskiner af 
forskellige typer. Derimod har man endnu ingen kamp
maskiner. I efteråret 1948 er der dog bevilget midler til 
indkØb af et antal Jet-jagere, og man fik i 1947 etableret 
en midlertidig fælles ledelse af hærens og søværnets fly
veruddannelse og indkØb af materiel. Hermed har man 
til en vis grad foregrebet den kommende forsvarsordning, 
men alt tyder på, at denne vil føre til en fuldstændig 
sammensmeltning af hærens og søværnets nuværende 
flyvevåben. 

Nyt var det, at man i en ganske anden grad end fØr tog 
et arbejde op for at hjælpe de indkaldte til at få noget 
ud af deres fritid. Dette arbejde kom til at påhvile »Folk 
og Værn«, der efter befrielsen blev udbygget til en stor 
organisation med mange forskellige opgaver. Ved alle 
hærens og søværnets afdelinger og på marinens skibe er 
det særlig »Folk og Værn«-officerer, der tager sig af de 
forskellige arrangementer for mandskabet både af oply
sende og underholdende art. Samtidig har >>Folk og 
Værn« fortsat sit oplysningsarbejde blandt befolkningen. 

Hele dette store genopbygningsarbejde indenfor hær, 
søværn og luftvåben har krævet en enorm indsats af be
falingsmændene. Det har også kostet mange penge. I 1937 
var det blevet bestemt, at der skulle bruges godt 26 mill. 
kr. årlig til hæren og 14¼ mill. kr. til søværnet. Disse 
beløb slog dog ikke til nu, da man både skulle begynde 
på bar bund og tillige var nødt til at indkalde langt flere 
soldater end før krigen. Hertil kom pengenes ændrede 
værdi. Rigsdagen vedtog derfor i 1945 at bemyndige for
svarsministeren til at overskride de i 1937 fastsatte belØb. 
Ved lovens forelæggelse anslog forsvarsministeren udgif
terhe til ca. 90 mill. kr. for 1945-46, heri dog ikke med
regnet anskaffelse af materiel. Senere steg udgifterne 
yder !igere. For finansåret 1946-4 7 blev de budgetteret 
til 224 mill. kr., og for 1948---49 steg de til 242 millioner 
kroner. 

Tysklandsbrigaden. 
En særlig opgave, der krævede yderligere bevillinger, 

kom til i 1947, nemlig afsendelsen af ca. 4000 md. danske 
tropper, som skulle deltage i besættelsen af Tyskland. 

Beslutningen herom byggede på et lØfte, som samlings
regeringen efter Danmarks befrielse gav den britiske re
gering om, at Danmark ville deltage i den allierede be
sættelse af Tyskland med en division på ca. 11.000 mand. 
Dette IØfte var udtryk for den tak, vi skyldte England 
for dets andel i vor befrielse, og samtidig en naturlig gen
gæld for Danmarks anerkendelse som allieret nation. Et 
tilsagn i denne retning var allerede før befrielsen givet 
England af Christmas Møller, der efter sin hjemkomst 
fra London i maj 1045 indtrårltP i snmlinr,srPf,f'ringen 
som udenrigsminister. Dette forhold er blevet belyst ved 
udtalelser af Christmas Møller og Ole BjØrn Kraft under 
en debat i folketinget 7. marts 1946. Det var en selvføl
gelig forudsætning, at Danmark ikke straks i 1945 kunne 
opfylde dette lØfte - først måtte den danske hær gen
opbygges og mandskab uddannes. Imidlertid blev man 

Den danske brigade i Sverige fik en grundig uddannelse. 

klar over, at det ville have sine vanskeligheder at op
fylde IØftet fuldt ud. Man kunne ikke undvære 11.000 
soldater, når samtidig grænsebevogtningen stillede store 
krav, og der på Bornholm - efter russernes rømning af 
øen i marts 1946 - måtte holdes en betydelig militær
styrke for at sikre øen mod invasion af tyske flygtninge. 
Hertil kom den store byrde, som 200.000 tyske flygt
ninge i Danmark lagde på statens finanser, og endelig 
var landets Økonomiske situation vanskelig efter krigen. 
Man fik derfor ved forhandling med England det op
rindelige lØfte ændret således, at Danmark forelØbig for 
et tidsrum af 2 år skulle deltage i besættelsen af Tysk
land med en styrke på ca. 4000 mand, udrustet og for
meret som en brigade. Overenskomsten med England 
blev afsluttet 22. april 1947, og 4. juni 1947 undertegne
des en lov om Tysklandsbrigaden. De 4000 mand var 
allerede blevet opstillet og uddannet siden efteråret 1946 
- de blev udrustet med det før omtalte materiel, der 
i forvejen var kØbt eller lejet af England - og i juni 
1947 rullede de danske tropper over den dansk-tyske 
grænse ned til Oldenburg, hvor brigaden siden har ligget. 

I overenskomsten med England stod der, at tropperne 
kunne hjemkaldes, hvis hensynet til Danmarks sikker
hed gjorde det påkrævet. !Øvrigt skulle en ny over
enskomst sluttes 6 måneder fØr overenskomstens udlØb 
(15. maj 1949). Alle partier med undtagelse af kom
munisterne gav deres tilslutning til overenskomsten. 
Kommunisterne fandt, at forudsætningerne var bristet 
på grund af »Englands uanstændige krav om, at Dan
mark skal betale Tysklandsbrigadens udrustning«. 

I efteråret 1948 blev spørgsmålet om en forlængelse 
af brigadens ophold i Tyskland aktuelt. England øn
skede en forlængelse, men herhjemme var der ikke enig
hed herom indenfor de politiske partier. Både kommu
nisterne og de radikale krævede brigaden hjem. De 
radikale erklærede, at de ikke ville tage medansvar for, 
at brigaden blev i Tyskland. Man begrundede dette 
standpunkt med, at den spændte internationale situation 
ikke gjorde det Ønskeligt, at danske tropper befandt 
sig i skæringspunktet for de store internationale mod
sætninger. Desuden mente man, at Danmark ikke burde 
forpligte sig 2 år ud i fremtiden, bl. a. af hensyn til et 
eventuelt nordisk militært samarbejde. Indenfor social
demokratiet og venstre var meningerne vistnok delte, 
men man var klar over, at man næppe kunne komme 
udenom en forlængelse. De konservative gik klart ind 
for en forlængelse. Forhandlingerne med England, der 
var blevet udsat en måned, blev ført i begyndelsen af 
december 1948 og resulterede i en forlængelse på 2 år, 
dog således, at brigaden gradvis skal reduceres, så at 
den i efteråret 1949 kun skal være på 1000 mand. Disse 
1000 skal flyttes til det vestlige Holsten, hvorfra de i en 
akut situation lettere skal kunne kaldes hjem. Derved 
vil den danske brigade blive nabo til den norske bri
gade, der i efteråret 1947 blev flyttet fra Harzen til 
Sydslesvig og Holsten. 

Allerede i samlingsregeringens tid (maj-oktober 1945) 
blev der gjort meget for genopbygningen af et dansk 
forsvar. Dette arbejde blev fortsat af venstreministe
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På. telefonudlægning i felten. 

(}!nULDYRET PÅ HJUL 
Spredte træ:k af Jeepens historie -- Af Per Nielsen 

EN af de ting, der over levede den 2. verdenskrig, var 
den »uundgåelige<< jeep, der skabte sig en næsten legen
darisk berømmelse på alle de allierede fronter, og vi 
skal i det følgende prøve på at genopfriske spredte træk 
fra dens korte men begivenhedsrige liv. 

Skabt ikke ved opfindelse, men ved udvikling. 
Jeep'en blev ikke opfundet af en enkelt mand, men er 

resultatet af eksperimenter gennem en årrække, ja, man 
kan vist roligt sige, at den skyldes udvikling mere end 
egentlig opfindelse. De første eksperimenter til jeep'en 
blev gjort allerede i 20'erne og i 30'erne. Mens krigsryg
terne svirrede rundt omkring i Europa, udbredtes for
ståelsen blandt de amerikanske officerer af behovet for 
et for bedret krigskøretøj. 

Blandt disse officerer var også præsidenten for Mar
mon-Herrington compagniet, oberst Arthur W. Herring
ton, der i juni 1937 solgte 5 -½-tons 4 hjulsdrevne køre-

tøjer til det amerikanske krigsministerium. Også udlan
det fik Øjnene op for dette køretøjs kvalitet, og allerede 
i 1939 bestilte den belgiske regering 64 af vognene. 

Jeep'ens endelige tilblivelse. 
Dette køretøj kan sammen med oberst Howie's »Belly 

Flopper«, der i marts 1940 demonstreredes for chefinge
niøren for Willys-Overland, Delmar Ross, betragtes som 
forlØbere for det køretøj, der fik navnet jeep'en. Den 
27. juni indbØd regeringen 135 firmaer til en konkur
rence om det bedst egnede militærkøretøj, og resultatet 
blev, at de videre forsøg blev overladt Willys-Overland, 
Ford og Bantam, idet der bestiltes 1500 vogne hos hver. 
Ved de forskellige prøver fandt man derpå, at Willys
Overlands produkt var det, der kom hærens krav nær
mest, og der blev straks sat en masseproduktion igang, 
idet der blev bestilt ikke færre end 18.600 jeeps, der snart 
blev det almindelige navn på de små køretøjer, der ikke 
vejede mere end ca. 1 ton. 

Gennem »vadestedet« i vand til halsen. 
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Mange forklaringer på navnets oprindelse. 
Det nye kØretØj gik fØrst under navnet »the bug<<, men 

inden længe blev det dØbt jeep'en, et navn, der blev 
uhyre populært. Navnet var tidligere brugt om en tegne
figur af E. C. Segar, der i en tegneserie havde lanceret 
det som et lille 4 dimensioneret fantasidyr fra det mørke 
Afrika, der blandt andet havde den egenskab, at det 
kunne se ind i fremtiden. IfØlge Websters International 
Dictionary er udtrykket tillige anvendt som slang for 
så forskellige ting som en akrobatisk dans og en dårlig 
arbejder, men den eneste holdbare forklaring på dets 
anvendelse om militærkøretøjet er ganske simpelt en 
forkortelse af »General Purpose« - G. P. 

Jeep'en som good-will ambassadør. 
Ikke alene i den amerikanske hær blev jeep'en hurtigt 

populær. Den blev det i lige så hØj grad blandt alle de 
allierede, og det er ikke for meget sagt, at blandt al den 
militærudrustning, der strømmede fra U. S. A., var 
jeep'en den mest eftertragtede - ja, så meget, at den 
efter sagkyndiges udsagn blev Amerikas fornemste good
will ambassadør. 

Den blev soldaternes uadskillelige ledsager overalt, 
nej, mere end det, deres bedste ven, hvilket illustreres 
gennem fØlgende sandfærdige beretning: 

En vagtpost ved en korsvej i Frankrig hørte en mørk 
nat en deling soldater nærme sig til fods. Soldaterne var 
i amerikanske uniformer og tiltalte 
vagten på amerikansk, men ikke desto 
mindre satte han straks sit maskin-
gevær i position og mejede hele styr-
ken ned. Da han bagefter blev spurgt 
om, hvorledes han havde fundet ud af, 
at det virkelig var forklædte Tyskere 
og ikke Amerikanere, svarede han 
prompte: 

»Amerikanere - de kommer altid i 
jeeps.« 

Men det var ikke soldaterne alene, 
der svor til jeep'en. Den blev også 
transportmidlet for konger, gesandter, 
generaler, berømte filmsstjerner, der 
optrådte for soldaterne o. s. v. o. s. v. 

Fra triumf til triumf. 
På alle slagmarker vandt jeep'en sin 

berømmelse, måske aller mest ved El 
Alamein i det grusomme slag om 
Ægypten, et slagt som blev vendepunk
tet i krigen. Men også i Burma, i Rus
land, på Ny Guinea, i Australien, ja, 
overalt gik den fra triumf til triumf 
og blev mere end et redskab. Den blev 
en sagnomspunden skikkelse verden 
over. Hvor den kom frem, syntes sej
ren at fØlge, og fra alle verdensdele 
!Ød råbet til U. S. A.: 

»Send os flere jeeps«. 
Og jeep'en var virkelig en uvurder

lig hjælper. Alt kunne den bruges til. 
Man armerede den med maskingevæ
rer, brugte den til sygetransport, til 
felttelefoncentral, til sneplov o. s. v. i 
en uendelighed. Den kunne kØre i selv 
det vanskeligste terrain, sætte over 
vandlØb og frem for alt: den kunne i 
flyvemaskiner transporteres med over
alt. Kort sagt, den havde alle de egen
skaber, man kræver af et moderne 
militærkøretØj. 

Jeep'en i fredens tjeneste. 
Jeep'en var et typisk krigsprodukt, 

men dens mission var ikke endt med 
krigen, idet den i meget stor udstræk
ning er gået ind som et led i genop
bygningen af industri og landbrug ver
den over. 

Til brug i landbrugsarbejdet er 
jeep'en forsynet med hydraulisk lØfte
system og automatisk dybdekontrol -
et system, hvorved jeep og redskab 

På. fredelig pløjning. 

Den Siællandske 
Bondestands Sparekasse 

virker som et hele, idet jeep'en gennem trepunktsop
hængningen bærer redskabet - såvel under arbejdet 
som under transporten til og fra marken. Det er en me
kanisk hjælp, som landmanden kan være »dus« med, og 
som måske med tiden vil gøre det lettere at skaffe ar
bejdskraft til landbruget, der med jeep'en endelig har 
fået sit første mekaniske universelle hjælpemiddel I in
dustriens tjeneste er jeep'en forsynet med luftkompres
sor, der gør den i stand til at betjene næsten ethvert 
redskab som f. eks. spade, ham1ner, brolæggerjomfru, 
bor, sav o. s. v., o. s. v. 

Også herhjemme er jeep'en dukket frem, idet Nordisk 
Dieselauto A/S ialt har sendt ca. 600 på markedet - 25 
til hæren og resten til det danske landbrug, og der er 
ingen tvivl om, at disse tal vil blive mangedoblede den 
dag, importforholdene tillader det. - Den »uundgåelige« 
jeep kommer man ikke udenom - heller ikke i Dan-
mark. Per Nielsen. 



DER er stille på Grønland om vinte
ren. Isen, sneen og mørket standser 
arbejdet, men giver til . gengæld god 
tid til forberedelserne af den kommen
de sommers udforskninger på øen, der 
er så vældig i udstrækning, at åre
langt slid endnu ligger tilbage, før 
alle kyster er kendt, 

Hjemme i Danmarlc er marinens 
Grønlands-folk nu midt i planlægnin
gen af sommer-arbejdet og klargør:n
gen af skibe og flyvemaskiner. Fore
løbig er det bestemt, at tre Catalina
flyvebåde skal afsted til foråret med 
opgaverne: flyvninger for Pearyland
ekspeditionen i Grønlands nordøstlige 
hjørne og lnftfotogmfering på vest-
kysten for Geodætisk Institut. 

Til solcortarkivet skal skibene Heim
dal og Ternen sommerhalvåret igen
nem foretage opmålinger udfor den 
grønlandske vestkyst, og langs denne 
kyst skal skibet Vitus Bering sørge 
for inspektionstjenesten. 

GRØNLANDSFARERNE 
gør li.lar til s, 

1. Lederen af flyvningerne på både Øst- og Vest-Grønland er or• 
logskaptajn Erik Overbye. Fra en lang række somre deroppE 
kender han arbejdet som ikke ret mange andre. Orlogskaptajn 
Overbye fØrer selv en af de tre flyvebåde. 

2. I hangaren på luftmarinestationen får en Catalina et hovedefter
syn. Den bliver bogstaveligt taget skilt ad, så man kan få sikker
hed for, at alt om bord er i stand til at klare den store belast
ning, den vil komme ud for: op til tolv timer lange flyvninger, 
ofte med et par tons gods. 

3. Strømfordelingstavlen er nervecentret for alle Catalina'ens elek
triske installationer. Her bliver den med forsigtige fingre gået 
igennem af flyvekvartermester Hansi Rossen, som selv skal med, 
når maskinen om nogle måneder flyver nordpå. 

4. Besætningerne på Grønlands-maskinerne består normalt af fem. 
På en af dem er der disse to mere. Deres alder og erfaring står 



rrerens togter 

i modsat forhold til deres størrelse, den lille 
har fulgt orlogskaptajn Overbye på alle hans 
flyvninger siden 1931, den store har lige ind
taget sin plads som mascot for hele besæt
ningen på Catalina nr. 855. 

5. På denne årstid ligger Pearyland-ekspeditio
nens hovedkvarter i København, hvor man 
nu er ved at forberede afrejsen og pakke ud
rustningen, der fortæller lidt om vejrforhol
dene i Pearyland: stabler af undertøj og 
uldne vanter, dobbelte soveposer og pels
forede støvler. Den hjemlige leder, ingeniør 
Winther, står her med en omfangsrig norsk 
polarstøvle. 

6. Men det er ikke alle ekspeditionens medlem
mer, som tilbringer vinteren i 
Danmark. Otte af dem overvint
rer i selve Pearyland, nærmere 
betegnet ved Brønslunds fjord, 
hvis placering på landkortet in
geniør Winther her udpeger. Hu
set på deL lille billecle giver 
overvintringsholdet ly for kul
den (foreløbig bundrekord: mi
nus 43 grader), og det er verdens 
nordligste og sikkert også mest 
ensomme menneskebolig. 

7. På Geodætisk Institut forvand
ler en ekspert med denne sind
rige maskine, en stereoplanigraf, 
stabler af sidste års luftfotogra
fier til pålidelige kort, der vil 
være til uvurderlig nytte for det 
kommende arbejde. 

8. Mens kortlægningen af landet er 
Geodætisk Instituts opgave, på
hviler opmålingen af havet langs 
de grønlandske kyster søkortar
kivet. På dette billede arbejder 
en af arkivets tegnere med et 
kort, hvis hvide plette!' til efter
året vil være dækket med opmå
lingsskibets målerresultater. 

Tekst: 
MOGENS NIELSEN 

Fotos: 
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Overrækkelses-ceremonien slutter: Dannebrog hales ned og »the white ensign« hejses. 

Historien om 
FIRE MINESTRYGERE 

EN minestryger-flotille under det danske orlogsflag ka
stede forleden anker på floden Medway udfor byen 
Chatham i Sydengland. Efter fire års tjeneste i den dan
ske marine, som havde fået skibene stillet til rådighed 
som en håndsrækning, skulle de nu leveres tilbage til 
England. Det skete nogle dage senere ved en kort høj
tidelighed om bord i kommandoskibet og med en varm 
dansk tak for lån. 

En mand fra besætningen halede dannebrog ned og 
hejste »the white ensign«, det britiske orlogsflag, - og 
Afsluttede dermed et bemærkclscGvccrdigt lille afsnit i 
den danske marines historie. 

Kapitlet begynder i England under krigen. Blandt de 
mange danske, som efterhaanden samledes derovre, var 
der også en stadigt voksende flok, der meldte sig som 
frivillige til den engelske flåde. Det blev til en hel be
sætning, nok til, at man kunne håbe og arbejde på, at 
den engang fik sit eget skib at sejle med. 

Fire engelske skibe blev danske 

Og lidt ind i 1944 lykkedes det: Englænderne gav deres 
tilladelse til, at de to motorminestrygere 36 og 83 blev 
bemandet udelukkende med danske frivillige, og at ski
bene fØrte det danske orlogsflag ved siden af det briti
ske. Danmark havde fået sin egen repræsentation inden
for den frie engelske flåde. 

Ganske vist var det i al beskedenhed, men allerede et 
par måneder senere blev den lille gruppe fordoblet, da 
frivillige danskere gik om bord i minestrygerne 263 og 
307. 

Det var en broget skare, der udgjorde besætningerne 
i denne minestrygergruppe, the Danish Section of the 
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138th M.M. S. Flotilla, som dens officielle betegnelse var. 
Vejen til den havn i en eller anden engelsk by, hvorfra 
de fire skibe første gang sejlede ud, havde været lang 
for de fleste af mændene. Nogle var kommet fra U. S. A. 
og Sydamerika eller som flygtninge fra Danmark for at 
være med, andre havde først gjort tjeneste i den engel
ske hær, og mange havde ventet i månedsvis på den 
chance, de omsider fik, og fået ventetiden til at gå om 
bord i handelsskibe under britisk flag. 

Officererne var dels styrmænd fra den danske han
delsflåde, U.el~ søofficerer, som havde haft held til at 
slippe til England efter den 29. august. Og iØvrigt bestod 
besætningerne naturligvis for det meste af mænd, som 
kendte arbejdet på havet: Søfolk, der havde været borte 
fra Danmark på langfart, da besættelsen kom, og vest
kyst-fiskere, som efter april 1940 havde foretrukket at 
lade fisketuren ende i en engelsk havn i stedet for i 
Thyborøn eller Hirtshals. Men der var også folk med, 
som aldrig fØr havde haft med skibe at gøre, og som 
aldrig var kommet til at sejle som andet end passagerer 
på ruteskibe, hvis ikke krigen havde fØrt dem til Eng
land. 

Ud af banken og ind i flåden 

En af dem var en fremmedlegionær, som på rejsen fra 
Nordafrika lagde vejen om ad den britiske flådes danske 
sektion, nogle var motormekanikere - og for en var 
springet fra den daglige tilværelse til livet om bord i en 
krigsudrustet britisk minestryger sikkert større end for 
nogen af de andre. Han havde haft et arbejde, der sæd
vanligvis betragtes som en af de solideste og borger lig
s te beskæftigelser, og som i hvert fald har meget lidt 



med minestrygning at gøre. Det var en bankmand fra 
Esbjerg, som var kommet igennem nettet omkring det 
besatte Danmark i en fiskekutter. 

Da alle fire minestrygere var blevet udrustet, talte 
deres besætninger tilsammen godt 80 mand, alle dan
skere. Vi tager en af dem ud af rækkerne: Willy Ther
kelsen, i dag fyrbøder i marinen. Han var med fra be
gyndelsen til slutningen af dette kapitel. 

Meddelelsen om besættelsen traf ham om bord i en 
D. F. D. S-båd på vej over Atlanterhavet fra New York 
til København. Skibet ændrede straks kurs og gik til
bage til Amerika, hvor besætningen fik frie hænder til 
at vælge, hvor den ville tage hen. Willy Therkelsen 
havde allerede truffet sin beslutning: han vilde til Lon
don og ind i den engelske marine. 

Tre års stædighed 
Den unge dansker k o m også til England kort tid 

senere, men der gik tre år, før han fik sin vilje. Den 
britiske flåde Ønskede ikke udlændinge. Det var det 
svar, Willy Therkelsen fik, både første og anden gang, 
han henvendte sig på hvervekontoret. Tredie gang lyk
kedes det. I mellemtiden havde han forsøgt at komme 
ind i Royal Air Force, men dumpede på synsprøven og 
tog i stedet hyre på handelsskibe, der sejlede krigsfor
syninger fra andre dele af den frie verden til England. 

- Når man ikke kunne få lov til at hjælpe på den 
ene måde, måtte man jo finde en anden, siger han selv. 

I 1943 kunne han omsider gå om bord i et britisk 
orlogsskib. Det var en trawler, der var lavet om. til 
minestryger, og med den sejlede han, til han hørte om 
oprettelsen af den danske sektion og bad om at blive 
overflyttet. Therkelsen blev fyrbøder på 307. 

Hans historie er typisk for mange af de 80 unge dan
skere, og hans beretning leverer billederne til kapitlet 
om de fire skibe. 

Krigen på nært hold 
Fra starten i 1944 og til hen imod udgangen af januar 

1945 lØd deres opgave sådan: Minestrygning langs Skot
lands østkyst for at holde handelsmarinens sejlruter rene. 
Så kom ordren til at gå »on active overseas service« i 
Kanalen, og danskerne fik for fØrste gang krigen på 
nært hold. De kom til at arbejde så tæt ved de tyske 
linier, at de kunne se V. 2-bomberne blive affyret mod 
England. 

Byen Terneuzen i Schelde-flodens munding og Ostende 
blev hovedbaser for den danske gruppe, som uskadelig
gjorde tyske miner langs Hollands og Belgiens kyster, 
især ved indsejlingerne til Ostende og Antwerpen, som 
havde to af de vigtigste havne for de kæmpende alli
erede invasionshære. 

Hårdt, slidsomt rutinearbejde var reglen, men der var 
også dage med dramatiske og opmuntrende begivenheder. 

- Der var en eftermiddag, hvor vi lå og strøg udfor 
Ostende, fortæller Therkelsen. 2-300 meter bag os kom 
et stort britisk skib, fyldt med tropper, på vej ind mod 
havnen. Så skete det. Vi tog en mine med vores grej, 
og vandsØjlen fra sprængningen skilte os nogle sekunder 
fra englænderne. Den mine var uden tvivl tiltænkt trop
petransportskibet, den lå lige i dets kurs, og i alle til
fælde regnede soldaterne om bord med, at vi havde red
det dem. Jeg mødte nogle af dem, da jeg senere på dagen 
havde landlov i Ostende. De spurgte mig, om jeg hørte 
til besætningen på 307, og så var jeg godt forsørget 
resten af aftenen. 

Tre måneder varede danskernes tjeneste i Kanalen. I 
slutningen af april blev de kaldt tilbage til Skotland og 
fik besked om at gøre deres skibe klar til at sejle til 
Danmark. 

På det tidspunkt ventede man hver dag på meldingen 
om befrielsen, og englænderne vidste, at der bagefter 
ville blive hårdt brug for minestrygning i de danske 
farvande, og at den danske marine måtte have en hånds
rækning for at kunne løse denne kæmpeopgave. 

Dette var baggrunden for, at de fire skibe allerede 
midt i maj 1945 sejlede ind i en dansk havn. De havde 
fØlgeskab af seks andre minestrygere, og alle ti fartøjer 
var samlet i en flotille med kaptajnløjtnant Garde, der 
havde været i den danske sektion siden 1944, som flo
tillechef. 

Sluttes side 29 

Minestrygerne er nået til vejs ende og ligger her på floden udfor 
Cilatham, endnu med det danske orlogsflag agter. 

Chefen for den britiske Reserve Fleet kommandør Orpen (til ven
stre, i profil) modtager de seks skibe·. Ved siden af ham står flo

tillens chef, orlogskaptajn Bjerre (ligeledes i profil). 

På vej ind i Themsen møder flotillen den engelske lodsbåd. 



Til 
HASLE 

militærøvelse 0 pa 
DET hører ikke længere til sjældenhederne, at hjemme
værnet holder øvelser sammen med militære styrker. Ikke 
altid er Øvelsernes forløb lige vellykket, men så meget 
større grund har der da været til at holde dem. Det er af 
fejlene, man skal lære, og for forsvaret af landet er det 
en given ting, at den fulde effektivitet kun opnås, hvis 
samspillet mellem hjemmeværn og regulære militære 
styrker er absolut lydefrit, og netop et sådant sam
arbejde viser så afgjort den overvejende del af de af
holdte Øvelser. 

Folk og Værn har udvalgt en vilkårlig Øvelse, som her 
kort skal omtales. 

Det foregik i december på Bornholm i egnen omkring 
Almindingen, og bl. a. 1. bataillon, 12. artilleriafdeling, 
Bornhohns marinedistrikt, hjemmeværnet og lotterne 
deltog. 

Den fjendtlige styrke var supponeret. Man tæ1;1.kte sig, 
at den var gået i land på Bornholms Østkyst, men at den 
var svag og blev kastet tilbage af· forsvaret. Fjenden 
havde derfor givet sine styrker ordre til tilbagetrækning 
til en skov for at forpleje og holde hvil. Hans flyvere var 
dog stadig i aktivitet, og forsvarsstyrkerne måtte under 
forfølgelsen flere gange søge flyverskjul. 

»De danske lotter«s afdeling havde samlet nogle af sine 
mest energiske medlemmer, der bl. a. udfØrte et overor
dentlig vigtigt arbejde som telefonvagter. Midt under 
>>krigen«s strabadser er det naturligvis v~lgørende, når 
man telefonisk afleverer sine meldinger, at høre dem 
blive gentaget i den anden ende af røret af en henri
vende blØd pigestemme, og på billedet midtfor til ven
stre vil man se, at der i hvert fald også var andet hen
rivende end stemmen ved den unge bornholmerinde. At 
hun må klare sig med en fiks skidragt i stedet for den 
ikke mindre fikse uniform, skyldes, at afdelingen på 

Bornholm fØrst blev stiftet i 
oktober, og endnu har man 
ikke kunnet iklæde alle med
lemmerne uniform. 

Nederst til venstre får nogle 
af de regulære tropper sig et 
tiltrængt hvil på et høloft, alt 
mens man i stabskvarteret ar
bejder under hØjtryk for at 
planlægge de næste strategiske 
skridt. 

Forplejningen er særdeles 
vigtig under løsningen af en
hver opgave i felten. Den var 
tilrettelagt af en ung reserve
intcndnnt, og_ uddelingen a.f 
oksekødsuppen, som ses Øverst 



BORNHOLM 
til hØjre, forløb til alles fulde tilfreds
hed. Maden var både varm og velsma
gende. På billedet derunder ses reserve
intendanten selv i færd med sammen 
med lottechefen, fru konsulent Harms, 
at foretage en opgørelse af tørkosten i 

depotet i Akirkeby. 
Det var hjemmeværnets opgave at op

spore og afslØre femte kolonne-folkene 
og at beskytte forsyningsdepotet mod 
sabotage. På de to billeder nederst til 
hØjre ses dels en gruppe hjemmeværns
folk træde an, og på det andet billede 
får hjemmeværnsfolkenes leder instruk
tioner af øvelsens leder, oberstløjtnant 
Thiede, og kaptajnløjtnant Resner. 

Hele natten drev forsvaret livlig pa
truljevirksomhed, og næste dag afslog 
man ved et vellykket angreb et suppo
neret fjendtligt landgangsforsøg på vest
kysten. 

- Naturligvis bliver der begået fejl, 
sagde oberstløjtnant Thiede under øvel
sen. Men hvis der ikke blev begået fejl, 
var der ingen grund til at holde øvelser. 
Det er af fejlene, vi skal vinde vore er
faringer. 

Tekst: H. P. 

Foto: Ras. 



Dans]t fors,·arspolitik 194.0-49 
fortsat fra side 13 

riet Knud Kristensen (november 1945-november 1947), 
hvori Harald Petersen var forsvarsminister, og af det 
socialdemokratiske ministerium Hedtoft, hvori Rasmus 
Hansen er forsvarsminister. Genopbygningen måtte som 
fØr nævnt ske på grundlag af de nu ganske utilstrække
lige forsvarslove af 1937, og det blev da også nødven
digt straks efter befrielsen at give forsvarsministeren 
bemyndigelse til at afvige fra forsvarslovene ikke blot 
med hensyn til udgifter, men også med hensyn til tjene
stetid, anvendelse af hærens og flådens personel o. m. a. 

Det skete ved en midlertidig bemyndigelseslov af 29. 
juni 1945, der gjaldt for året 1945-46. Den blev så for
længet i marts 1946 for finansåret 1946-47. I marts 1947 
blev den igen forlænget, men kun for 2 måneder (april
maj), og det blev derefter nødvendigt at forlænge den 
yderligere for hele finansåret 1947-48. Da man endnu 
ikke havde fået nogen ny forsvarsordning vedtaget, blev 
loven i marts 1948 forlænget til udgangen af december 
1948, og i december 1948 forlængedes den endelig til 
udgangen af 1949, idet man fra alle sider udtalte det 
håb, at man i lØbet af 1949 kunne nå at få vedtaget 
nye forsvarslove, så at det ikke mere skulle blive nØd
vendigt at klare sig med bemyndigelseslove. 

Når det viste sig nødvendigt gang på gang at forlænge 
bemyndigelserne til forsvarsministeren, hang det sam
men med vanskelighederne ved at nå til klarhed over, 
efter hvilke retningslinier forsvaret skulle bygges op. 
Ved lov af 11. april 1946 blev der nedsat en kommis
sion til undersøgelse og overvejelse af forsvarets frem
tidige ordning. Forsvarskommissionen af 1946 består af 
21 medlemmer, der repræsenterer rigsdagens forskellige 
partier. Uden stemmeret deltager 3 sagkyndige fra hæ
ren, 3 fra søværnet, 3 fra flyvevåbenet og 1 fra uden
rigstjenesten. Om denne kommissions arbejde vides end
nu kun lidt. Dog er det bekendt, at den på forsvarsmini
sterens foranledning har beskæftiget sig med de værne
pligtiges tjenestetid, der i den fØrste tid efter befrielsen 
var ca. 11 ¼ måned, men fra november 1947 blev nedsat 
til 10 måneder. Det blev af forsvarsministeren i maj 1947 
oplyst, at der i kommissionen var enighed om på læn
gere sigt at tilstræbe en yderligere nedsættelse. !Øvrigt 
er kommissionens arbejde naturligvis indtil videre 
hemmeligt. 

Hjemmeværnet. 
Siden befrielsen har man været klar over, at der 

måtte skabes et hjemmeværn som led i den nye forsvars
ordning - som Sverige f. eks havde det allerede under 
krigen, og som Norge har skabt det efter krigen. Da 
frihedsbevægelsens militære styrker i sommeren 1945 
blev hjemsendt, efter at deres opgaver var overtaget 
af politi og militær, dannedes der som en fortsættelse 
af frihedsbevægelsen »Hjemmeværnsf01·eninger«, og fra 
frihedsbevægelsens side gik man stærkt ind for tanken 
om et hjemmeværn. Også de politiske partier interes
serede sig for tanken, men man ville se tiden an, til 
forsvarskommissionen var færdig med sine forslag. Der
for nøjedes man foreløbig med at give tilslutning til, at 
der ydedes statstilskud til hjemmeværnsforeningerne. 
Man regnede i 1946-47 med, at den nye forsvarsordning 
kunne være færdig i foråret 1948. Da arbejdet i forsvars
kommissionen imidlertid trak ud, rejste man fra de kon
servatives og venstres side i foråret kravet om allerede 
nu at oprette et hjemmeværn ved lov. Dette krav blev 
afvist af regeringen, der ville vente, til forsvarskom
missionen var færdig. Man regnede med, at det ikke 
ville vare længe, før en ny forsvarsortluing kunne ved
tages. Men allerede i maj 1948 forelagde regeringen 
selv rigsdagen et forslag om oprettelse af et hjemmeværn 
på 100.000 mand. Forklaringen på denne ændring i rege
ringens holdning var, at det alligevel viste sig, at for
svarskommissionens arbejde trak længere ud end ven
tet. Derfor Ønskede man ikke, at d12r i 11r.ll:mr1rt og da 
særlig i vore nordiske nabolande, Norge og Sverige, 

Øverst: Frihedskæmpere interviewes af pressen den 5. maj 1945. 
I midten: Den danske brigade i Tyskland ankom til sit område 
sommeren 1947. Nederst: Danmarks hær genopbygges under dag
lige øvelser. 



måtte være ringeste tvivl om, at vi mente det alvorligt, 
når vi sagde, at vi ville forsvare os. Det skulle bl. a. slås 
fast af den grund, at der kunne blive tale om nordiske 
forsvarsforhandlinger i en nær fremtid. 

Under lovens behandling i folketinget sagde den soci
aldemokratiske ordfører, Poui Hansen, da han anbefalede 
forslaget: »Når vi vil have et forsvar, må vi også have 
et hjemmeværn. Et forsvar uden hjemmeværn er som 
en vogn, der kører på tre hjul.<( 

Fra radikal side tog man afstand fra regeringens 
forslag. Den radikale ordfører, Jørgen Jørgensen, ud
talte bl. a.: 

»Det, vi retter indvendinger imod, er, at den hØjt
ærede minister imod alle tidligere udtalelser både af den 
nuværende og af de tidligere forsvarsministre har villet 
forcere en gennemførelse af en forsvarsordning, fØr man 
har nogen klarhed over, hvordan den samlede forsvars
ordning skal bygges op.« 

Loven blev dog vedtaget med socialdemokratiets, ven
stres og de konservatives stemmer, og opbygningen af 
det nye hjemmeværn er allerede så langt fremme, at det 
snart kan træde ud i livet. 

Partiernes stilling. 
Selvom det endnu ikke er afklaret, hvilken endelig 

stilling de forskellige partier vil indtage, når den nye 
forsvarsordning - formodentlig i 1949 - skal vedtages, 
kan man dog ved at betragte partiernes holdning siden 
1945 og de udtalelser, der ved forskellige lejligheder er 
fremsat i og udenfor rigsdagen, danne sig et indtryk 
af deres indstilling til spørgsmålet. 

Afgørende er socialdemokratiets holdning. Allerede 
under krigen var man indenfor dette parti som fØr 
nævnt kommet til den opfattelse, at Danmark efter kri
gen måtte have et effektivt forsvar, der kunne værne 
om landets selvstændighed. Denne holdning har partiet 
fastholdt efter 1945. I den fØrste tid efter krigen, da man 
nærede forventninger til det store nye »Folkeforbund<{, 
FN (de Forenede Nationer), blev det fremhævet, at 
forsvaret måtte tilpasses de forpligtelser, som medlems
skabet af FN pålagde Danmark. Men det blev tillige 
fremhævet, at den nye forsvarsordning måtte bygges 

op i overensstemmelse med de erfaringer, som den dan
ske befolkning havde gjort i de senere år. 

Men da spændingen mellem Øst og Vest efterhånden 
voksede, og FN viste sig ikke at svare til forventnin
gerne, blev man indenfor socialdemokratiet endnu mere 
end fØr klar over, at det var af betydning at have for
svaret i orden. Det er ved adskillige lejligheder blevet 
kraftigt understreget, at hvis vi bliver angrebet, må 
vi af al vor kraft forsvare vor selvstændighed, vor 
frihed og vort demokrati. F. eks. sagde statsminister 
Hedtoft 12. december 1948 i sin tale ved journalistfor
bundets stiftelsesfest bl. a.: )>Jeg ved i dag ikke, hvad 
de værn Danmark n_Ødve'n.digvis må have, vil koste, og 
heller ikke, hvilket omfang og hvilken karakter de vil 
få. Men jeg ved, at vi ikke kan lade landet ligge åbent, 
og at det er vor pligt at opbygge et til vore forhold 
svarende forsvar som et bidrag til fredens og frihedens 
bevarelse. - Et værgeløst Danmark har ingen ret til at 
vente, at de nationer, der er vore venner, skal hjælpe 
os, om ulykken sker.« 

Fra konservativ side har man - i overensstemmelse 
med partiets traditioner - krævet en stærk og positiv 
forsvarsordning, så at forsvaret kan blive så effektivt 
som muligt. Man har erklæret sig villig til en fordomsfri 
og saglig drøftelse af spørgsmålet, og man har indstillet 
sig på at nå til en forståelse med socialdemokratiet om 
dette gamle stridsspørgsmål. Det eneste, man har kriti
seret, er tempoet i genopbygningen af forsvaret og i for
svarskommissionens arbejde. 

Også venstre er gået ind for et effektivt forsvar. Lige
som de konservative har partiet væsentligst kritiseret 
tempoet i forsvarskommissionen og apelleret til den 
nuværende regering om at sætte tempoet op. I november 
1948 sagde venstres tidligere forsvarsminister, Harald 
Petersen, i folketinget: »Det er jo sådan, at politisk sejler 
den nuværende forsvarsminister, hvad forsvarssagen og 
dens behandling i positiv retning angår for en blid bØr, 
som ingen forsvarsminister i de to sidste menneskealdre 
har kendt magen til. En så gunstig politisk og folkelig 
mulighed forpligter naturligvis til alle sider.« 

Det radikale venstre har efter 1945 på den ene side til
kendegivet en positiv indstilling til løsningen af forsvars
spØrgsmålet, men de har på den anden side haft deres 

Fart og Økonomi 
ESSO giver større Ydeevne 

/4iiiii -{_ 

E 

ESSO Benzin og ESSOLUBE Smøreohe givf'r Driftssikkerhed, god Økonomi, 
stor Ydeevne samtidig med, at de yder Motoren større Beskyttelse. 

Bag de tørre Kendsgerninger staar utrætteligt Arbejde i Forskningslabora
torier og utallige praktiske Forsøg, der har bragt F.SSO Produkterne forrest 
i den tekniske Udvikling til Lands, til Vands og ikke mindst i Luften. 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 
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store betænkeligheder ved, hvorledes sagen bedst skulle 
gribes an. I den første tid efter befrielsen lagde man 
vægten på, at Danmark som medlem af FN måtte have 
det militær, som vi måtte blive forpligtet til overfor 
FN - derfor måtte man efter partiets mening afvente 
nærmere direktiver fra FN, fØr man gik til at gennem
føre en ny forsvarsordning. Overfor talen om et stærkt 
forsvar fremdrog man også den totalt ændrede situation, 
som var opstået i verden ved atombombens fremkomst, 
og som måtte rejse spørgsmålet om nytten af et mili
tærvæsen overhovedet. Principielt gav partiet dog sin 
tilslutning til tanken om et forsvar af landet, men tog 
sine forbehold overfor, hvilken karakter og hvilket for
mål forsvaret skulle have. Man stemte for de militære 
bemyndigelseslove og for afsendelsen af brigaden til 
Tyskland. Men da spændingen ude i verden steg, vok
sede også betænkelighederne. Man krævede den nye for
svarsordning hurtigt gennemført og ville derfor. allerede 
i 1947 ikke være med til at forlænge den militære be
myndigelseslov. I sommeren 1948 gik man som nævnt 
imod hjemmeværnslovens gennemførelse, da denne lov 
efter partiets opfattelse på uheldig måde bandt den 
kommende forsvarsordning. På partiets landsrådsmøde 
i 1948 udtalte man, at man Ønskede den stående hær er
stattet af en ordning, hvorefter det indkaldte mandskab 
kun skulle have nogle få måneders uddannelse og derpå 
efter hjemsendelsen være til rådighed til værn mod 
overrumplingsforsøg samt til opretholdelse af den indre 
disciplin. Man vil med andre ord bort fra den store 
landhær, som man mener, at tiden er løbet fra. Om 
marinen Sagdes det, at den burde opbygges af mindre 
enheder passende for de danske farvande, og flyvevæ
senet burde bestå af jagerstyrker afpasset efter de op
gaver, der bl. a. må regnes at tilfalde Danmark indenfor 
en international ordning. Der lagdes vægt på styrker, der 
hurtigt kunne flyttes til udlandet for der at fortsætte 
kampen. Men partiet tog i udtalelsen afstand fra en om
fattende oprustning. Man må gå ud fra, at de radikale vil 
forelægge forslag af denne art i forsvarskommissionen. 
Det vil så vise sig, om man på dette grundlag kan nå 
til enighed med de andre partier. 

Retsforbundet har været inde i lignende overvejelser 
som de· radikale, og partiet har kraftigt understreget 
betydningen af frivillighed i stedet for værnepligt. 

Kommunisternes holdning har ændret sig siden 1945. 
Mens partiet, der havde gjort en stor indsats i friheds
kampen, straks efter befrielsen gik ind for et demokra
tisk forsvar, skiftede man under den stigende spæn
ding i verden standpunkt. Man nægtede således at gå 
ind for brigaden og for hjemmeværnet, og selv loven 
om civilforsvar, der var til behandling i rigsdagen i 
november 1948, gik man imod. Under debatten herom 
sagde Alfred Jensen bl. a.: 

»Jeg har den opfattelse, at vor optræden i dette spørgs
mål som i hjemmeværnsspØrgsmålet som i spørgsmålet 
om forsvarsordningen er af en saadan beskaffenhed, at 
man måtte tro, at krigen var over os eller i hvert fald 
stod foran dØren. - Vi havde ventet en afvikling af de 
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militære foranstaltninger, men vi har ikke fået det -
derfor kan vi ikke gå ind for forslaget.« 

Kommunisternes holdning er blevet stærkt kritiseret 
fra anden side, bl. a. har Ole Bjørn Kraft foreslået kom
munisterne at trække sig ud af forsvarskommissionen. 
Aksel Larsen protesterede 29. oktober 1948 mod den på
stand, at kommunisterne var imod et forsvar, men sagde 
i samme forbindelse: 

)>Så længe man ikke fØrer en anden og bedre uden
rigspolitik, vil vi ikke være med til at bevilge midler 
til det, man kalder forsvaret.« 

Efter det her skitserede skulle der være gode mulig
heder for i en nær fremtid at få en ny forsvarsordning 
gennemf?rt. Men har fra alle sider - med undtagelse af 
kommunisterne - erkendt, at løsningen af forsvars.:. 
spørgsmålet. er en na_tional, ikke en politisk opgave, 
som er af vital betydnmg for vort lands frihed og selv
stændighed. 

Et helt nyt moment af væsentlig betydning for den 
endelige udformning af forsvaret er dog kommet til i 
løbet af 1948, nemlig muligheden af et militært sam
arbejde med Norge og Sverige. Tanken om et nordisk 
forsyarsforbund er ikke ny, men Ilyt er forsøget på at 
reahsere denne tanke. Det er den stærke uro i verden 
der har ført de skandinaviske lande til at nærme sig 
hinanden også på dette område. I lØbet af 1948 blev 
d~r optaget ko!1ta½-t mellem de nordiske landes rege
rmger, og det fik til resultat, at der i oktober 1948 blev 
udpeget en skandinavisk forsvarskomite på 4 medlem
mer fra hvert af landene. Denne komite fik til opgave 
at undersøge mulighederne og forudsætningerne for et 
forsvarssamarbejde mellem de tre lande. Komiteen holdt 
i november møde i SaltsjObaden ved Stockholm i de
cember i Hornbæk og i januar 1949 på Holme~kollen 
ved Oslo. Omkring nytår 1949 kom endnu et moment 
ind i sagen: muligheden af en indbydelse til Norge og 
ev~ntuelt Danmark til at deltage i »Atlantpagten«, om 
hv1lke11: der forhandledes i Washington. Spørgsmålet om 
forenehgheden af Norges og eventuelt Danmarks modta
gelse af en sådan indbydelse med et skandinavisk for
svarssamarbejde, som Sverige indtil da havde hævdet 
måtte ske på et rent neutralt grundlag, har sandsynligvis 
givet anledning til den forhandling mellem de tre landes 
stats-, udenrigs- og forsvarsministre som fandt sted i 
Ka1·lstad den 6. januar 1949. Noget re~ultat af disse drøf
telser forelå ikke, da disse linier blev skrevet. 

Det er givet, at Danmarks eventuelle deltagelse i et 
skandinavisk forsvarssamarbejde af en eller anden art 
eller eventuelle tilslutning til »Atlantpagten« vil få ikke 
ringe betydning for, hvordan vort forsvar sk;l udformes. 
De forudsætninger, hvorunder forsvarskommissionen i 
1946 begyndte sit arbejde, er dermed blevet væsentligt 
ændret. ~ret 1949 vil efter al sandsynlighed blive af
gørende 1 dansk forsvarspolitik. 

Johs. Lomholt-Thomsen. 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 



OG 

MARINEN 
UNDERHOLDER 

HÆREN 

Fot.: G. RASMUSSEN 

signal- og hornorkestret fra 
ArresØdallejren har lige fØr jul 
været en sviptur i HØveltelejren, 
hvor det ved en koncert har under
holdt basserne. Det viste sig ved 
denne lejlighed, at søgutterne ud
mærket forstår at føre sig på land
jorden, medens tilskuerrækkerne til 
gengæld fik et maritimt udseende 
ved en bølgen gennem rækkerne. 

Øverst ses hornorkestret under et 
af numrene. I midten til venstre er 
dets medlemmer bænket omkring et 
kaffebord, hvor de rigtige »basser« 
bliver sat til livs. Til hØjre ses sig
nalorkestret. Nederst har musikdiri
genten K. Bentzen fået hele salen 
til at fløjte med på en god melodi. 
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Cl~ 

FOR HÆREN OG SØVÆRNE' 

30 års jubilæum i D.M.I. 
I begyndelsen af året 1919 - altså 

for netop 30 år siden - udsendte 
»Dansk militær Idrætsforening« en 
opfordring til samtlige afdelinger om 
at stifte militære idrætsforeninger for 
befalingsmænd ved alle garnisoner. 

Få måneder i forvejen var »Dansk 
militær Idrætsforening<< blevet stiftet 
på et mØde i København af en række 

vuerst S:inder. 

idrætsinteresserede befalingsmænd. 
Foreningen blev stiftet på grundlag 
af de tre allerede dannede idrætsfor
eninger i hæren, » Viborg Garnisons 
Idrætsforening«, »5. Dragonregiments 
Idrætsforening« og »Kystartilleriregi
mentets Idrætsforening«. Et par af de 
ledende officerer ved foreningens 
stiftelse var generalmajor Casten
skiold, der blev foreningens første 
formand, og kaptajn, senere oberst 
H. S. Sander, der allerede i 1917 frem
satte udkast til lovene i »Militært 
Tidsskrift«. Det er morsomt at se, at 
disse to ledende personligheder begge 
senere skulle indtage den fØrendc 
plads i dansk idræt - som formænd 
for »Dansk Idræts Forbund<<. Det nye 
forbund havde til formål at fremme 
interessen for frivillig idræt i hær 
og flåde, at udarbejde regler for mi
litær idræt og militære konkurrencer 
og at understøtte afdelingernes arbej
de for idrættens sag. 

De nylig overståede krigsår havde 
vist, at der blev stillet store krav til 
befalingsmændenes personlige træ-
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ning. Man Øn::.kt'!i!P. nu at tage den 
frivillige idræt til hjælp som et led i 
uddannelse. 

Den udsendte opfordring havde 
imidlertid langt fra den Ønskede virk
ning, idet der i løbet af 1919 kun blev 
startet een eneste forening. Men det 
var vanskelige tider at arbejde i. Af
gangen fra befalingsmandskorpset var 
stor, og den sparsomt tilmålte fritid 
opfordrede ikke til at få interesse for 
frivillig idræt. 

For at bringe arbejdet ind i et be
stemt spor og for at agitere for til
slutning blev det første militære 
idrætsstævne planlagt. Det fandt sted 
i september 1919 og omfattede sabel 
og bajonetfægtning, håndgranatkast, 
pistol- og geværskydning, svømning, 
terrainlØb og militær femkamp. Stæv
net fik overraskende god tilslutning, 
idet der meldte sig 14 officerer og 
22 underofficerer fra hæren og 20 un
derofficerer fra flåden· med tilsam
men 157 anmeldelser. At det kunne 
gennemføres skyldtes udelukkende 
Økonomisk støtte fra de militære au
toriteter og ikke mindst Dansk Idræts 
Forbund. 

Kongen til militær opvisning. 
Efter dette stævnes vellykkede for

løb blev man klar over, at der i 1920 
måtte afholdes et lignende stævne, og 
man gik straks i gang med at skaffe 
det fornødne Økonomiske grundlag. 
Foreningen lØb derfor den risiko at 
arrangere en stor opvisning i militær 
idræt og gymnastik i Odd-Fellow 
Palæets store sal. Det righoldige pro
gram blev afviklet med fart og mili
tær præcision, og det store publikum 

Kommandør Grandjean 
Efter lang tids sygdom dØde 

kommandør Grandjean den 3. 
december. Kommandøren var i 
en meget lang årrække levende 
interesseret i søværnets idræts
arbejde. De sidste 7 år var han 
formand for idrætskomiteen, og 
i hans funktionstid skete der 
en stor udvikling på marinens 
idrætslige område. På grund af 
sygdom var han i det sidste års 
tid ude af stand til at deltage 
i komiteens forhandlinger, men 
ved samtaler og korrespondan
cer viste han sin store interesse. 
Idrætten inden for marinen har 
mistet en velmenende, energisk 
og klog leder. Æret være hans 
minde! 

Generalmajor Castenskiold. 

med Hs. Majestæt Kongen og prin
serne og de militære autoriteter i 
spidsen fulgte øvelserne med stor in
teresse. Og der var nok at se på, gym
nastik, bajonetfægtning, våbenbrug, 
boksning, brydning og jiu-jitsu, og 
aftenen sluttede med en behændig 
tilrettelagt eksercits af en deling 
stoute gardere. 

Dermed var stævnet sikret Økono
misk, og nu var vejen klar fremover. 
Allerede ved det 3. stævne var man 
oppe på 266 anmeldelser. I det begi
venhedsrige år 1920 modtog forenin
gen endvidere anmodning fra krigs
ministeriet om at påtage sig hvervet 
som mellemled mellem krigsministe
riet og forsvarsministerens fore
dragsud valg ved afdelingernes forsy
ning med idrætsrekvisitter. I den an
ledning oprettedes der ved afdelin
gerne idrætskomiteer, der skulle va
retage garnisonens idrætslige interes
ser, særlig mandskabs-idrætten. I 
1922 blev foreningens navn ændret 
til »Dansk militært Idrætsforbund«. 
Formanden, generalmajor Custen
skiold, nedlagde samme år sit man
dat, idet han blev valgt til formand· 
for D. I. F., men nu var hele arbej
det lagt ind i faste rammer, og en 
større opgave ventede ham. Samtidig 
var nye kræfter parat til at lØfte 
arven indenfor den militære idræt. 

H.P. 

Søværnets idrætsterminer 
for 1949 

Søværnets idrætskomite holdt i de
cember et mØde med repræsentanter 
fra instutioner, foreninger, skoler 
m. v. for at fastlægge det kommende 
års idrætskonkurrencer. Bordtennis 
finder sted den 24. og 25. februar, ba
jonetfægtning og sabelfægtning den 
1. marts, kårdefægtning den 2. marts, 
brydning og boksning den 7. og 8. 
marts, håndbold den 15. marts og 



fØlgende dage, badminton fra 5.-7. 
marts, fodbold i april, maj og juni, 
atletik 17. og 19. juni, svømning i 
slutningen af august, og i samme tids
rum afgøres også tennismesterskaber
ne. Kaproningen finder sted i begyn
delsen af september og i samme må
ned er der endvidere cup-turnering i 
fodbold, orienteringslØb og pistol
skydning. 

Som nyt bliver der i år to fodbold
turneringer, en points-turnering i 
foråret og en cup-turnering i efter
året. Hermed har komiteen imøde
kommet et længe næret Ønske. Des
uden bliver orientering for f ørst.e 
gang optaget som konkurrence i sø
værnet. I første omgang bliver det 
dog kun et forsøg. 

Til fodboldturneringen enedes man 
om i fØrste omgang at invitere kyst
flåden, luftmarinestationen, søvær
nets kaserne, søofficersskolen, math
skolen, Middelgrundsfort ( eller et 
andet fort med kommando), Flakfort 
(eller et andet fort med kommando), 
vestsj. marinedistrikt, I. S. 0. og 
I. S. K. Der vil blive spillet en 4 
kampe pr. uge. 

To 3. pladser ved de 
danske holdmesterskaber 
i fægtning 
Store opgaver venter de militære 
fægtere i dette forår. 

Et hold fægtere fra hær og søværn 
deltog i december måned i danmarks
mesterskaberne i fægtning. Holdet, 
der var anmeldt af Dansk militært 
Idrætsforbund, deltog i holdmester
skabet på både kårde og sabel. 

Sabel-holdet bestod af orlogskap
tajn E. J. Saabye, kaptajn J. M. J. 
Lyng, overofficiant B. C. Thestrup og 
kvartermester V. Petersen og kårde
holdet af kaptajn J. M. J. Lyng. 

I den indledende pulje på sabel 
vandt holdet over fægteklubben »En 
garde« med 14 sejre mod 2, men tabte 
derefter til »Cirklen« med 6 sejre mod 
9. Dermed placerede holdet sig som 
nr. 2 i denne pulje og kæmpede der
efter om 3. og 4. pladsen med >>P. I.«, 
der var blevet nr. 2 i den anden pulje. 
Denne kamp blev meget spændende 
og jævnbyrdig og endte med 8 sejre 
til hver side. En optælling af toucheer 
viste, at det militære hold kun var 
ramt 56 gange, mens »P. L<< var ramt 
61 gange, og dermed var sejren sikret. 
Konkurrencen vandtes af »Køben
havns Fægteklub« med »Cirklen« på 
2. pladsen. 

Kaptajn Lyng vandt 10 individuelle 
sejre, kvartermester Petersen 7, over
officiant Thestrup 6 og orlogskaptajn 
Saabye 5. 

I betragtning af, at der deltog 6 
dygtige hold, må 3. pladsen siges at 
være et smukt resultat. 

Dagen efter fortsattes med mester
skaberne på kårde. Det tog ca. 10 
timer inden placeringerne var afgjort, 
og der var således god brug for kon
dition og udholdenhed. 

I den indledende pulje vandt mili
tær-holdet over »Akademisk Fægte-

klub« med 14 sejre og 2 nederlag, og 
holdet gik derefter videre til finalen, 
der desuden kom til at omfatte >>En 
garde«, »Cirklen« og )>KØbenhavns 
Fægteklub<<. Her kæmpede alle mod 
alle, og resultatet blev, at holdet tabte 
til >>En garde« med 6 sejre mod 10, og 
til »Cirklen« med 5 sejre mod 11, 
mens det vandt over )>KØbenhavns 
Fægteklub<< med 11 sejre mod 5. 

Også denne 3. plads efter »Cirklen« 
og »En garde« var en fin præstation. 

Kaptajn Lyng vandt 11 individuelle 
sejre, overofficiant Thestrup og kvar
termester Petersen hver 9, og kap
tajn Lohmann-Kragh 7 sejre. 

Kommende fægtekonkurrencer. 
Da interessen for fægtning er i sta

dig stigning inden for værnene hen
ledes opmærksomheden på de fore
stående konkurrencer. 

"Den 6. februar: Senior B.-oprykning 
pa fleuret. 

Den 12. februar: Senior B.-opryk
ning på sabel. 

Den 13. februar: Senior B.-opryk
ning på kårde. 

Den 6. marts er der individuelle 
danmarksmesterskaber på fleuret, og 
den 12. og 13. marts fØlger de indivi
duelle danske mesterskaber på sabel 
og kårde. 

De internationale militære fægte
mesterskaber, der omfatter såvel 3-
mands holdmesterskab som individu
elle mesterskaber på alle tre våben 
afholdes i Sfa?ckholm enten i begyn~ 
delsen af april eller i midten af maj. 
I betragtning af de, gode resultater de 
militære hold opnåede til holdmester
skaberne, skulle der være store chan
cer for at kunne stille op med et vir
keligt godt og gennemtrænet mand
skab i Stockhohn. 

Svensk-dansk boksestævne 
i Karlskrona 

I 1947 indledte I. S. K. et samarbej
de med den svenske klub »Kungl. 
Flottans Idrottsforening« i Karlskro
na. Det fortsattes i foråret med en 
1:1åndboldkamp på dansk grund og nu 
1 december ~åned med bokse- og 
brydekampe 1 Karlskrona. Sveriges
turen var vellykket og fornøjelig og 
der er grund til at tro at dette s~m
arbejde fortsættes ad' åre. Den før
ste dag var brydningen på program
met. Her viste det sig som ventet, at 
svenskerne var langt de stærkeste 
og i de 5 kampe fik vi kun een sejr'. 
Det var matrosmath John Rasmus
sen, der kastede en af de bedste 
svenskere på 13 min. 7 sek. 

Derimod gik det bokserne bedre 
og meget retfærdigt endte matchen' 
uafgjort 4-4. I weltervægt vandt 
artilleriunderkvartermester Madsen 
m~d dommerstemmerne 2-1 over 
Goran Wennersten, i fjervægt vandt 
G0te Borg med 3-0 over Bill Biln
ger, og i mellemvægt lykkedes det 
ikke Erland Helt at få revanche over 
Harry Johansson, der fik en kneben 
pointssejr. I Bantam vandt Verner 
Petersen over Einar Persson, og Eric 

Agren vandt en retfærdig sejr over 
Kaj Olesen. I letvægt var dommerne 
heller ikke enige. Ake Bizzozero 
vandt efter en udmærket kamp over 
Vagn Jørgensen med 2-1. I letsvær
vægt vandt Vilhelm Nielsen en popu
lær sejr over Eric Stenmalm med 
3-0. Dagens eneste knock-out sejr 
vandt den dygtige Lindholm-bokser, 
Henning Olsen, over Ingvar Gustafs
son, der blev slået ud allerede i 1. 
omgang. 

Idrætsmærket 
Vi henleder opmærksomheden på, 

at idrætsmærkebestyrelsen har ud
sendt reviderede bestemmelser for 
idrætsmærket og i den anledning har 
meddelt: 

:>Idrætsmærlæbestyrelsen har ladet 
foretage en gennemgribende revision 
af de hidtil gældende bestemmelser 
for idrætsmærket. De reviderede be
stemmelser foreligger nu og træder 
i kraft fra 1. januar 1949. Prøver af
lagt efter de tidligere best~mmelser 
vil dog være gældende et ar frem
efter fra datoen for første prøve i den 
pågældende prøverække. 

Ved indsendelse af de nu annulle
rede bestemmelser vedlagt svarporto 
vil disse gratis blive ombyttet med 
et eksemplar af de nye bestemmel
ser.« 

Idrætsmærkebestyrelsens adresse: 
Gjorslevvej 6, Vanløse. Tlf. DamsØ 
3123. Postgiro 83886. 

Afdelinger, der ikke er i besiddelse 
af de tidligere bestemmelser, kan re
kvirere de reviderede bestemmelser 
for idrætsmærket samme sted mod 
betaling af kr. 1.25 pr. stk. Endelig 
kan oplyses, at prisen for prØveske
maer er kr. 1.25 pr. stk. 

Idrætsmærkebestyrelsen har hen
ledt opmærksomheden på mindre 
heldige fremgangsmåder ved nogle 
afdelinger, som lader mandskab~t 
træne til og aflægge prøverne til 
idrætsmærket, idet den har mange 
eksempler på, at mandskabet er ble
vet hjemsendt med de færdigt ud
fyldte skemaer, som den enkelte så 
selv skulle besørge indsendt. Resul
tatet er blevet, at mange af skema
erne aldrig er kommet bestyrelsen i 
hænde. Ligeledes er det praktiseret, 
at skemaerne er blevet indsendt sam
tidig med mandskabets hjemsendelse, 
idet der så var opgivet hver enkelts 
adresse, hvortil mærkerne skulle sen
des. Dette har medført, at mange af 
de derefter udsendte idrætsmærker 
er blevet returneret, fordi manden 
enten var flyttet eller i mellemtiden 
havde mistet interessen for mærket. 

Bel'?:ge fremgangsmåder er lige 
uheldige, idet de er ensbetydende 
med spild af tid, penge og arbejde, 
og de bØr derfor undgås i fremtiden. 
Generalkommandoen skal derfor hen
stille til afdelinger m. fl., der foran
stalter aflæggelse af prøver til idræts
mærket, at disse afsluttes i god tid 
forinden mandskabets hjemsendelse, 
således at skemaerne kan indsendes 
samlet underafdelingsvis til godken
delse, og mærkerne kan blive uddelt 
ved underafdelingernes eller afdelin
gernes foranstaltning inden hjemsen
delsen. 
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BIKSEMAD 

De ved det? 
(Se svarene side 31) 

1. En melding opbygges over ne
denstående ord. Sæt dem i rigtig 
rækkefølge: 
a. Hvor 
b. Hvad 
c. Hvorledes 
d. Når 

2. Ved skydning med påsat gasma
ske falder træfningen: 
a. Normalt 
b. HØjere 
c. Lavere 

3. Den laveste grad en ordonnans 
på forlangende skal fremvise sin 
melding til er: 
a. Oberst 
b. Kaptajn 
c. Oberst!Øjtnant 

4. Bogstavet U morses således: 
a. 
b. - .. 
c. --. 

5. En forspids er på indtil: 
a. En deling 
b. En gruppe 
c. Et kompagni 

6. I januar knappes kappen: 
a. Til hØjre 
b. Til venstre 
c. Som det passer den enkelte 

7. 1. del af kendingstegnet gives af: 
a. Posten 
b. Mand udefra 

8. Når en skytte skal vælge stilling, 
skal han fØrst og fremmest sørge 
for: 
a. Dækning 
b. Skjul 
c. Frit skud 

Kriqsministeriet meddeler, at det 
er soldaterne tilladt at gå i khaki
skjorte i varmt vejr. 

2§ 

9. Hvis geværet understøttes under 
mundingen falder træfningen: 
a. Højre 
b. Normalt 
c. Lavere 

10. Når geværet drejes til hØjre fal
der fræfningen: 
a. Normalt 
b. Til hØjre 
c. Til venstre. 

' ' , 

Kompagniet havde parade. 72 stod 
i en noget ureglementeret retstilling, 
og kaptajnen bemærkede det: 

- 72, ind med maven! 
- Javel, hr. kaptajn! 
Et Øjeblik efter opdagede kaptaj

nen, at 72 uden videre havde forladt 
geleddet. 

- Hov, 72, hvor skal De hen! råbte 
kaptajnen. 

- Ind med maven, hr. kaptajn. 

Af en Rekruts 

Dagbog 

Ved Gunnar Sørensen 

Var på natøvelse. Blev sendt frem 
i allerforreste linie. Sendte meldin
gen: »Stort dige forude« tilbage til 
kompagnichefen. Den skulle hvisken
de gå fra mand til mand. Modtog 
kort efter fØlgende melding fra che-

- Hansen! 
- J e heter Olsen! 
- Hold kjeft, det er ord,·e! 

(Mannskapsavisa.) 

Ved parolen. 
Kaptajnen inspicerede. Prøvende 

ser han på jensernes forskellige ejen
dele, men ganske særlig er han spe
cialist i tornystre. Pludselig råber 
han: 

- Korporal, se her denne mands 
tornyster! 

Korporalen kommer springende. 
- Ja vel, hr. kaptajn! Det skal 

blive rettet! 
- Nej, brølede kaptajnen. Sådan 

skulle de netop alle sammen sidde! 

Mærkeligste ordre i hærens historie. 
Brigadesoldaterne i Tyskland var 

forleden på en rundrejse, og bl. a. be
søgte de den kæmpemæssige radio
sender i Norddeich. For at der ikke 
skulle ske nogen skade på anlægget, 
og for at soldaterne ikke skulle kom
me til skade ved at pille, blev der 
fØr gennemgangen af stationshallen 
kommanderet: 

- Hænderne i lommerne, rode
kolonne fremad march! 

Det er vist fØrste gang i den dan
ske krigsmagts glorværdige historie, 
at denne ordre er blevet afgivet. 

(Holbæk Amtstidende.) 

fen: »Kaptajnen giver 500 kr. for 
skindet«. Forslod ikke meningen. Op
gav at finde ud af det. Fik senere at 
vide, at min melding undervejs var 
blevet til: »Sort tiger forude«. 



Polardåben 
I den bedste mening fortæller man om polar-diplomet i 
marinen, og så viser det sig, at der næsten ikke er eet 
rigtigt ord i, hvad man har skaffet oplyst. 

Vi iler med at bringe nedenstående dementi-buket 
videre. 

I »FOLK OG VÆRN«s november-nurrimer findes nogle 
få linier om den polardåb, der finder sted i danske or
logsmænd ved passage af den nordlige polarkreds; 
skønt folk og værn-institutionen selv har været impli
ceret i fremkomsten af det afbildede polardiplom, er de 
i bladet givne oplysninger dog så forkerte, at de måske 
kunne trænge til et korrektiv. 

Der har gennem mange år i danske orlogsskibe været 
afholdt en polardåb; det er på ingen måde nogen ame
rikanisering - tværtimod - idet amerikanerne anta
gelig har fået tanken ved fortællinger om den gamle 
danske skik. Dåbsfesten er indført - ligesom i sin tid 
den mere kendte liniedåb, - for at have lejlighed til 
en lille fest og for at få en kærkommen afbrydelse i den 

En polardåb i 1938 ... 

ofte trivielle tjeneste deroppe. De værnepligtige har 
nemlig ikke mange forlystelser under tjenestetiden på 
Grønland. Desværre kan Folk og V ærn's mange udmær
kede arrangementer, som de f. ex. kendes fra tysklands
brigaden, ikke udstrækkes til disse fjerne himmelstrøg. 
Det er for skibscheferne en god lejlighed til at sammen
svejse besætningen; lidt sjov og fest med udklædning 
og optræden er et udmærket middel til at bringe ski
bets mange kategorier sammen og skaffe dem en glad 
dag. Humør skal der 'til, og uden det vil en besætning 
kun vanskeligt kunne bringes til at yde fuldt arbejde. 

Fire minestrygere 
fortsat fra side 19 

»Vil De låne flotillen?« 

I de første måneder var flotillen under engelsk kom
mando, men i august 1945 overførtes skibene til den dan
ske marine som et lån, og de 80 danskere sendtes til 
England· for at blive permitteret. Her skiltes de og tog 
hver til sit. Willy Therkelsen rejste tilbage til Danmark 
og gik ind i marinen. 

Flotillen blev Pn god hjælp for os. I de fØlgende år var 
den sammen med marinens andre minestrygere med til 
at skabe trygge veje på havet omkring Danmark, og i 

/fusk, T@P Gag-en 
eP heil b,nupl op/ 

Køb THOMASEN S/Ja-9 
e::,. 0 ttl del do9-/i7e Stop. 

... og i 1948 

Det er især for den værnepligtige del af besætningen, det 
kniber med forlystelserne heroppe, og netop for dem 
vil en polardåb være en god måde at bruge en dag på. 
En sådan dag er organisatorisk af mere værdi end man
gen arbejdsdag. Selvfølgelig er det ingen steder på
budt at holde polardåb, men jeg tror dog, at de fleste 
skibe klogeligt benytter sig af denne lejlighed eller 
f. ex. erstatter den med en Set. Hans-fest. 

Polardåben er således hverken overtaget fra amerika
nerne eller uceremoniel - den er god gammel dansk 
orlogsskik; men noget andet er, at et ønske skabtes 
hos en værnepligtig besætning deroppe for nogle år 
siden om at få et varigt minde i form af et diplom - og 
dette ønske var foranlediget af, at de havde set en 
amerikansk udformning af et sådant. Det amerikanske 
var langt mere farvestrålende og pompØst end det, der 
nu ved Folk og Værn's elskværdige hjælp er stillet til 
rådighed for skibene. Det danske diplom er dog blevet 
godt modtaget af mange og er et synligt minde at have 
derhjemme om nogle fornøjelige timer om bord. 

At civile gæster, der om bord på en dansk orlogs
mand ~ørste gang passerer polarkredsen, får et diplom, 
er en naturlig ting, men det er fejlagtigt, når bladet 
skriver, at vor nuværende statsminister var den fØrste. 
Det passer ikke, selvom man kunne have undt flå
dens hØje gæst, hvis tur i sommer var ham en stor 
personlig succes, at være indehaver af en sådan rekord. 

Seehusen, 
orlogskaptajn. 

fjor var man nået så vidt, at dens opgave var lØst. Det 
arbejde, der endnu ventede, kunne gøres uden den. 

Forleden stod man klar til at leVere den fØrste del af 
lånet tilbage, seks skibe og blandt dem de fire fra den 
danske sektion. Minestrygerne blev formeret i en flotille 
med orlogskaptajn Bjerre som chef og sejlede via Kieler
kanalen over til England. Inspektionsskibet »Heimdal«, 
hvis chef var kommandørkaptajn Wolf, fulgte med for 
at være til bistand på udvejen og for at bringe besæt
ningerne hjem til Danmark igen. 

Kapitlets sidste linier 

Rejsen endte på Medway, en biflod til Themsen. Her 
afleverede orlogskaptajn Bjerre sin flotille til den briti
ske Reserve Fleet med Danmarks og den danske marines 
Tak for hjælpen og modtog chefen for Reserve Fleet, 
kommandør Orpcn:1 »Tnk selv til Dcrr:,c; marine for det 
arbejde, der er udført med disse skibe ... « 

Det blev fyrbøder Willy Therkelsen, der kom til at 
afslutte den korte ceremoni og med den hele kapitlet. 
Det var ham, der til sidst halede dannebrog ned og hejste 
det britiske orlogsflag. 
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Forsidebtllede: Fra 21. batallions 2. kompagnis 
l<ompagnibog. (Fot. Jørgen Larsen.) 
En gammel soldat mindes længe de anstren
gende, men samtidig oplivende terrænløb, han 
deltog i under tjenesten. I terrænløbet får man 
det hurtigt lige så varmt som maskinpistol
skytten her, der simpelthen har været nødt til 
at knappe våbenblusen op i halsen. Men be
mærk smilet: terrænløbet er utvivlsomt den 
fornøjeligste form for fysisk træning under 
indkaldelsen. Billedet er hentet fra kompagni
bogen, der omtales i artiklen side 18. 
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Et oplysningsarbejde efterlyses 
Sek•·etær A•·ne Rasniussens forslag o.,, at gi1.•e sTwle• 
ungdonunen oplysning o•n væ•·nene vil sikke,·t f•·" fte•·e 
side•· blive •nodt ,11ed p•·otesfe•·· • J11en læs ai·tiklen og 
sen,l os Dei•es eventuelle indsigel_se•· elle•· tiltJlutning. 

HVERT år forlader tusinder (den officielle statistik ta
ler om 60.000) af unge folkeskolens forskellige afgangs
klasser efter endt afgangseksamen, eller fordi de er ude 
over den undervisningspligtige alder. Af disse unge, der 
er i alderen 14 til 16 år, går kun en forholdsvis lille pro
cE:ntdel til videre uddannelse ved de hØj ere undervis
mngsanstalter - langt den største part træder direkte 
fra skolen ud i det private erhverv eller i det offentliges 
tjeneste. 

I tidsrummet fra skolegangens ophØr, til disse unge 
kommer i den værnepligtige alder, mØder de kun tale 
om f?rsvaret af vort land, om vore værn og deres op
bygnmg o. s. v. gennem nØdtØrftig avislæsning, radio
aflytning eller i de politiske ungdomsorganisationer, hvis 
partiprogrammer farver indstillingen til landets for
svarssag. 

Da skolen ikke har ofret sagen større interesse, kan 
ingen fortænke det unge indkaldte mandskab i, at det 
savn~r en positiv forstående indstilling. Når det store 
arbeJ de med den militære uddannelse og træning ind
ledes med det nyindkaldte mandskab, er det i høj grad 
en hemsko, at de militære lærere møder negativitet, 
vrangvilje og misforståelse hos de unge. Enhver vil 
kunne forstå, at en effektiv uddannelse og instruktion 
kræver en positiv indstilling til landets forsvar og en 
ærlig vilje til at dygtiggøre sig til at være et led i dette 
forsvar. 

Vore værns ledelse har erkendt dette vanskelige pro
blem og etableret et fortrinligt oplysningsarbejde blandt 
det indkaldte mandskab og befolkningen. Der er af vær
nenes oplysningskontor i samarbejde med forsvarsmini
sterens foredragsudvalg gjort en indsats for at udbygge 
forståelsen og samarbejdet mellem befolkningen og 
værnene. 

I disse år, da vore værn for alvor skal genopbygges og 
udbygges, kræves der imidlertid en gennemgribende æn
dring i befolkningens holdning til forsvarsmagten og for
svarsvilje. Derfor er det en bydende nødvendighed, at 
alle muligheder for oplysning blandt befolkningen tages 
op til saglig vurdering, og, hvis de viser sig praktisk 
gennemførlige, udnyttes helt og fuldt. 

Statsministerens tale ved journalistforbundets fest var 
et fuldgyldigt udtryk for denne mentalitetsændrings nød
vendighed. Det var en indtrængende appel til hele det 
danske folk om at erkende nØdvendigheden af at gen
opbygge de danske værn og en bekendelse til skandi
navisk samvirke: 

»Jeg ved, at vi ikke kan lade landet ligge åbent, og at 
det er vor pligt at opbygge et til vore forhold svarende 
fornvur uom bidrag til frodens og frihedens bev..irPlsP. 
Vi hader krig, militarisme og vold. Vort brændende 
Ønske er fred og folkeforsoning. Vore kræfter skal vies 
fredens sag. Men ingen af os tør, efter det vi har set og 
erfaret, i dag tage ansvaret for at lade vort land ligge 
åbent og værgelØst som tillokkende offer for en frem-

med magt. Et værgeløst Danmark betyder i dag et nor
disk isoleret Danmark. Et værgeløst Danmark har ingen 
moralsk ret til at vente, at de nationer, der er vore ven
ner, skal hjælpe os, om ulykken sker.« 

Tydeligere kan det næppe siges! 

* 
Jeg har søgt at påvise, at de unge ikke møder virkelig 

oplysning af saglig natur .om forsvar og forsvarsvilje 
hverken i skolen eller i tiden, indtil de skal i trøjen 
(bortset fra den ensidige påvirkning, de kan modtage i 
ungdomsforeninger). 

At ændre så at sige en hel befolknings indstilling fra 
at være anti eller i hvert fald ligegyldig til at være po
sitiv overfor forsvarssagen kræver imidlertid, at der 
tages fat med den nye generation. 

Det er min opfattelse, at blandt alle de unge, der går 
i det offentlige skolevæsens afgangsklasser, må »Folk og 
Værn« udføre et stykke oplysningsarbejde. Skolernes af
gangsklasser er eet af de få steder, hvor man har chance 
for samlet at få den ungdom i tale, der få år efter skal 
have den militære uddannelse. 

Fra skolens folk venter jeg at møde en skarp protest, 
når jeg henleder »Folk og Værn«s opmærksomhed på 
dette nye arbejdsområde og virkefelt. Skal der indføres 
militarisme eller propaganda for militæret i den danske 
skole? Formaster nogen sig til at rokke ved det bestående 
skolevæsens rodfæstede upartiskhed? Er ikke skolens 
undervisning i fædrelandets historie og dets lære om 
samfundets opbygning, om grundlovens rettigheder og 
pligter fuldt ud tilstrækkelig til at bibringe eleverne en 
positiv indstilling? 

Lad mig på forhånd svare på disse indsigelser. Selv
følgelig er det ikke min mening med forslaget, at der 
skal indføres militarisme i vore skolestuer, det, jeg efter
lyser, er en alsidig oplysning om denne for fædrelandet 
så vigtige opgave - en opgave, som hovedparten af 
eleverne under een eller anden form, nogle år efter de 
har forladt skolen, skal !Øse. Jeg Ønsker ikke at forkleine 
den historieundervisning, der drives i skolen - på ingen 
måde, men jeg vil dog tro, at en udenadslære af en række 
historiske facts ikke kan træde i stedet for det oplys
ningsarbejde om vore værn, som jeg ønsker. 

Ej heller, forekommer det mig, rokkes der ved skolens 
neutralitet, når der indføres en indgående orientering 
om et af samfundets problemer. Det må vel hØre til sko
lens opgaver. Jeg minder i denne forbindelse om, at det 
i hovedstadens skolevæsens bestemmelser hedder: »det 
moderne samfundsstyre, der er bygget på alle voksne 
mænds og kvinders deltagelse, forudsætter en vis op
øvelse i viden og kunnen!« 

* 
Det synes for mig som det forslag, jeg nu vil skitsere, 

ikke behøver at møde væsentlig saglig kritik. 
IfØlge avisreferater gøres der i Øjeblikket et stort ar-

s 



bejde med færdselspropaganda i vore skoler landet over. 
Denne agitation sker ikke blot med assistance af sko
lernes lærerkræfter men med en betydelig deltagelse af 
.sagkundskaben (i dette tilfælde færdselspolitiet). Dens 
lormål er indlysende: sikkerhed for den enkelte og for 
.samfundet. På lignende måde har jeg tænkt mig, at eta
bleringen af oplysningsarbejdet om forsvaret burde fore
gå. Fra »Folk og Værn<< skulle der nedsættes en speciel 
komite - sammensat af repræsentanter for hær, flåde 
og luftvåben. Blandt dens medlemmer burde også være 
repræsentanter for undervisningsministeriet og lærerne. 
Et arbejdsudvalg skulle udarbejde en tre-fire foredrag, 
hvis emner for ekserripel kunne være: værnenes opbyg
ning - forsvarets muligheder - uddannelsestider og Øv
rige abnene tjenesteforhold - hjemmeværnet - lotte
korpsene - om viljen til at forsvare sit land - Danmark 
og de forenede nationer. Foredragsholderne, der skulle 
berejse landet, skulle endvidere være forsynet med nogle 
instruktive films. Når man efter nærmere aftale ankom 
til en skole, skulle skolens afgangsklasser samles i gym
nastiksalen. Efter foredragene (2 dages ophold hvert 
sted) burde der være lejlighed til spØrgetimer eller lige
frem diskussion. 

Eleverne kunne, hvor skolens beliggenhed ikke lagde 
uoverstigelige hindrjnger i vejen, aflægge besøg på en 
kaserne, en flyveplads eller en anden militær institution. 

Sideløbende med den mundtlige oplysning burde der 
gives en trykt. Arbejdsudvalget kunne udarbejde et lille 
oplysningshefte. Måske vil læreren anvende det i sin 
undervisning til senere samtaler, stile og andet skriftligt 

'lflunilc1"c? 1\mt~1111ig; 
Grundlagt 1810 

Byens ældste og største Blad 

Den nye tone i ltæ1·en. 
Kære, lille 671 Her ser De nøglen til det sikre nat" 
tegn I LARCO pudsevat er soldatens vrn, Drt får 
alt metal til at skinne, som det skalI 

Lal'CO A/s Kobeu)rnvn F. 

arbejde med eleverne, måske burde det blot gives ele
verne til selvstudium. 

Statsministerens appel til hele det danske folk om for
svaret skulle ikke udelukkende opfattes som en appel 
til skatteyderne om at være med til at betale militær
udgifterne - den skulle og burde også opfattes som en 
appel til dansk ungdom om at vise forsvarsvilje. Det her 
fremførte forslag til et oplysningsarbejde skal være en 
hjælp til ungdommen, så den kan finde frem til denne 
vilje også i dag, da fjenden ikke er indenfor vore græn
ser, og det skal være en hjælp til de ledere, som landet 
har udvalgt til at være de unges militære lærere. 

Arne Rasmussen. 

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

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

A/s MONTANA 

75 Øre 
over hele Salen 

Møntergaarden • Møntergade 19 . Telf. 9246 (8 Ledninger) 

Brycgeriet STJERNEN * Øl og ..Af.in,ra/,and, 

CarlM.Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 



VÆRNENES ØVERSTE CHEF 

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK DEN NIENDE 

fylder den 11. marts 

50 år 

I munter samtale ved en inspektion på Livgardens kaserne. Fra 
venstre: oberstløjtnant V. W. Gudme, regimentsadjutanten, kap
tajnløjtnant baron von Lotzbeck, kongen og Livgardens chef, 

oberst IC. II. Druhn. 

Om bord på kongeskibet »Dannebrog«. I baggrunden dronning 
Ingrid, 



Foroven tilv.: Apo
steltyper, medvirken
de i passionsspillene 
i Ober-Ammergau. 
Foroven tilh.: Et par 
af de få heldige med
lemmer af Den dan
ske brigade i Tysk
land ved den tysk
østrigske grænse på 
toppen af Zugspitze. 
Nederst: Vejviser til 
den amerikanske nat-
klub Casa Carioca. 

DEN militære besættelse af Tyskland vedvarer. Tusinder 
af unge mænd i besættelseshærene tilbringer kortere eller 
længere tid i de tyske byer, hvor de daglige omgivelser 
er trøstesløse ruiner, nød og fattigdom. De tilhører en 
hær på feltfod, og langt hovedparten af dem er så langt 
fra deres hjemstavn, at de korte orlovsperioder ikke er 
nok til et besøg hos familien. Hærens velfærdstjenester 
har måttet træde til for at redde orloven for de unge 
mennesker, og der er gjort et flot og vellykket stykke 
arbejde ved oprettelsen af et antal orlovs- og rekreations
centrer i Tyskland. 

6 

1 JJJLlsteJ,_ 
I l{HAl(I 

Den britiske rhinhærs orlovscentrer 

Foto og tekst: C. A. Raasum. 

Den engelske hær, der har haft det samme problem 
på sine oversøiske stationer, har med den indvundne er
faring løst opgaven på en strålende måde. Rhinhærens 
velfærdstjeneste har oprettet ni »leave centres« (orlovs
centrer) hver for sig anbragt i Tysklands smukkeste egne. 
For dem alle gælder det, at samtidig med at man over
hovedet gør det muligt for soldaterne at tilbringe or
loven udenfor de triste tyske kaserner, har man sørget 
for, at de får den bedst mulige komfort for en ganske 
billig pris. Hotellerne er alle tidligere tyske turisthoteller 
af fØrste klasse. Man kan altid dyrke fritidsinteresser 



som lystfiskeri og ridning samt sportsgrene som t!,:'!nnis 
og golf. Der er sørget for, at man mod et ringe vederlag 
kan leje de nødvendige rekvisitter, enten det gælder 
fiskestænger, heste, ketchere eller en cykel. Der er også 
skaffet gode orkestre til restauranternes dansesale, så 
heller ikke aftenlivet mangler. Hvor de rige tyske og 
udenlandske turister fØr krigen tilbragte et muntert ferie
liv, er »armykhaki« nu den mest almindelige farve, og 
soldaterne tilbringer en mindst lige så munter hviletid 
med udgifter, der er en brØkdel af, hvad der fØr krigen 
betaltes på disse steder. 

»Leave centre« no. 1 ligger ude i Nordsøen på det tid
ligere største tyske badested, Øen NODRERNEY, der for
øvrigt ligger indenfor den danske brigades område. Nor
derney udgør sammen med SCHARBEUTZ ved Øster
søen de to steder, man tager hen om sommeren, hvis man 
er badeentusiast og vil se sand og hav. I de smukke 
Harzbjerge ligger der tre orlovscentrer, hvoraf BAD 
HARZBURG er det største med plads til over tusind 
gæster. Her er lige interessante omgivelser i de skiftende 
årstider, medens de to mindre ALTENAU og HANEN
KLEE er udprægede vitersportscentrer. I Midttyskland 
er navnlig WINTERBERG ved Rhinen i nærheden af 
KØin meget besøgt. Rubrområdets soldater må ofte nøjes 
med at tage til orlovscentret DtlSSELDORF, der er gan
ske nyoprettet på grund af de store troppekoncentra
tioner i det urolige område. Alle hærens sejlsportsinter
esserede finder som regel hinanden ved den smukke 
MOHNESEE, hvor der er et stort antal sejl- og motor- L~· 
både til rådighed for gæsterne. 

Men det interessanteste og smukkeste af dem alle er 
nu nok LEAVE CENTRE No. 8 EHRWALD (Austria). 
For at give soldaterne den fuldendte feriefornemmelse 
er man flyttet udenfor britzonen, helt ned i Tyrols Alper 
i den franske zone i Østrig. Den smukke Loisachtal med 
landsbyerne Ehrwald og Lermoos ligger omgivet af sne
klædte bjergtoppe, Zugspitze, Sonnenspitze og alle de 
andre tinder i Wettersteingebirge. 

Orlovseventyret starter en dag på Hannover Haupt
bahnhof's perron 5, der er forbeholdt besættelsesmagtens 
tog. Fra alle egne af britzonen kommer de heldige, der 
har fået orlov og har fået plads i orlovscentret, for selv 
om Ehrwald har en kapacitet på mere end 300 gæster, 
er der altid optaget måneder i forvejen. Men de heldige, 
der har kunnet planlægge deres orlov så længe før, mø
des i »special leave train Ehrwald«, orlovstoget, der en 
sen eftermiddag ruller ud af den fuldstændig Ødelagte 
ruinbys forstæder. Fra det Øjeblik mærker alle togets 
næsten to hundrede passagerer, at nu har de orlov, ja 
næsten en civil ferie med al den komfort, der ydes dem. 
Toget medfører sovevogne, der dog fortrinsvis er for
beholdt ældre officerer, kvinder og 
børn. To moderne spisevogne sørger 
for forplejningen på den mere end 16 
timer lange rejse. Straks efter afgan
gen fra Hannover er det tetid. Ved otte
tiden er der middag og fra kl. 9 til 
midnat er baren åben i spisevognene. 
Efter et par drinks er det ikke svært 
at sove nogle få timer i hjØrnet af sin 
kupe, til en klokke næste morgen for
tæller, at morgenmaden er parat om en 
halv time. 

Medens dagen gryer, ruller toget ind 
mellem de fØrste sneklædte alper. I 
Garmisch-Partenkirchen, et halvt hun
drede kilometer fra bestemmelsesste
øverst det kæmpemæssige springvand foran 
Schloss Linderhof - en bjergbæk ledet ind i 
rør, I Midten fortæller pater Paul fra Ettaler~ 
klosteret løs til en gruppe engelske turister. 
Nederst ses hovedkvarteret for orlovscenter 
nr. 8 Ehrwald (Østrig), 



Et af de små Gasthfiuser, der tilsammen udgør orlovscentret. 

det, står en_ stab af orlovscentrets personale på toget, og 
under det sidste stykke af køreturen ordnes alle formali
teterne ved opholdet> så tiden i Ehrwald ubeskåret kan 
helliges ferielivets ~læder. Man får tildelt sit hotel og 
betaler for den per10de, man agter at opholde sig her. 
Man får udleveret trykte oplysninger om alle de arran
gementer, der er gjort, for at man kan udnytte sin tid 
på bedste måde, og så går det lØs i ferieland. Der er 
knapt tid til at se sig om, og guderne skal vide der er 
nok at se på, (de fleste af os er trods alt i Alp~rne for 
første gang) fØr toget ruller ind på Ehrwald station. Et 
rigtigt tyrolerorkester modtager gæsterne og mellem 
numrene byder en hØjttaler velkommen til ;>BAOR leave 
centr~ no. 8<~ og fortæller, at udenfor holder busser pa
rat tll at føre gæsterne til de forskellige små »Gast
h3.user« rundt om i dalen. En hyggelig gammel østrigsk 
krovært med lang pibe og korte tyrolerbukser erklærer 
på et halsbrækkende engelsk, at man er meget velkom
men i hans hus. Alle disse små østrigske kroer i dalen 
har fået en tiltrængt renaissance, da BAOR fandt stedet 
og gjorde det til et orlovscenter. I årene efter krigen 
kom her ingen turister, og selv om de var kommet havde 
man ikke haft noget andet at mætte dem med e~d den 
vidunderskønne udsigt. Nu har rhinarmeen sørget for 
både turister og levnedsmidler. Det er ikke store over
dådige måltider, der kan serveres her. Orlovscentret be
klager dette og beder gæsterne huske på, at det her som 
o_veralt i Tyskland er nødvendigt at leve på hærens ra
t10ner, og her er man oven i kØbet afhængig af forsy
ni1;1ger hver femte dag, når orlovstogene kommer fra 
b_ri tzonen. Kroværten kan ikke løbe ind til slagteren ved 
siden af og sørge for noget ekstra til gæsterne selvom 
de nok kunne og ville betale for det. Maden 'er altså 
ikkE; lige det, man _venter at få i en hyggelig, gammel 
Østr1gsk 3:ro, men til ge~gæld er der så kommet et par 
fordele til, som kroen ikke havde haft, hvis det ikke 
havde været engelske rationer, der var grundlag for 
driften. Den gamle østrigske »Bierstube« er nu blevet 
fo~synet med de engelske spiritus- og vin-rationer. Den 
mmdre spændende mad forliger man sig snart med når 
man til gengæld kan få en rigtig fØrkrigsdrink. ' 

Man fØler sig hurtigt hjemme i disse omgivelser. Vær
ten i sin tyroleruniform hygger om en. Hans kone og 
datter serverer ved bordet inde i spisestuen. Venskaber 
med gæsterne er hurtigt sluttet. Der er ikke noget som 
atmosfæren i sådan en krostue, der fremmer fællesskabs
fØlelsen. Vi er i løbet af forbavsende kort tid een stor 
familie. 
. Den fØrste dag går alt for hurtigt med at orientere sig 
1 de nye forhold: Først udpakningen, så ned i forstuen og 
se opslagene, hvllke regler man skal overholde, og hvilke 
?-rrangementE;,r man k~n deltage i i de kommende dage, 
mden man gar over til hovedkvarteret for at gøre sine 
»reservations« til de forskellige udflugter og fester. Her 
er nok at vælge imellem. Næsten hver dag er der bus
ture til seværdigheder i omegnen. I lØbet af eftermid
dagen får man planlagt sin ferie, og så er der lige tid 
til en lille spadseretur gennem dalen, fØr man træt af 

s 

rejse? og d~ mange nye indtryk må overgive sig til søv
n~n 1 det_ fnskt duftende værelse, hvor der lige udenfor 
vm~uE;t ligger en sneklædt bjergtop. 

Tidhg op næste dag. Allerede i dag skal vi afsted på 
den fØrste udflugt. Leave centrets store busser kommer 
r?-ndt til d~ små kroer i dalen og samler gæsterne op, og 
sa ruller v1 afsted. Der er kun en halv snes kilometer til 
den tysk-Østrigske grænse og derfra ikke mere end et 
halvt hundrede kilometer til bestemmelsesstedet, Ober
ammergau med det store passionsspilteater. På vejen 
gøres der holdt ved et yndigt lille rokokoslot SchloSs 
Linderhof. Ludvig den 4. af Bayern byggede 'det som 
~ys~slot ved foden af et af bjergene, så han kunne ligge 
1 sm seng og overse hele haven, der er anbragt i ter
rasser op ad bjergsiden. Hele Ludvigs udstyr til slottet 
er bevaret og står, som da han levede her. Den kæmpe
mæssige rokokoseng er beskyttet af et rækværk, så 
trængslen om selve sengen ikke blev for stor når han 
holdt hof her. Spisesalen, hvor han bogstavelig t'alt kunne 
sige »bord dæk dig<<, og straks steg et veldækket bord 
op gennem en lem i gulvet. Den største attraktion er vel 
nok det 30 m hØje springvand foran slottet. Man har sim
pelthen le_det en ~f de mange små bække, der styrter sig 
ned fra bJerget, md i et rørsystem, så den springer næ
sten lige så hØj t op igen. 

. Efter _et ko~t frokosthvil maser busserne sig videre ad 
bJerljWeJene til Oberammergau. Den lille, berømte lands
by hgger gemt mellem hØje bjerge, tilsyneladende ube
rørt af al_le krigens rædsler. Dog, det hele er nok lidt 
mere fattigt, end dengang hele verden stævnede hertil 
til passionsspillene. Alle den amerikanske hærs dollar
grin passer heller ikke rigtigt ind i billedet af bjerg
landsbyen, hvor de skæggede aposteltyper dog stadig 
sidder astadigt på bænke under skyggefulde træer ube
kymret vant til turisternes nysgerrige blikke og' foto
grafi~pparater. Passionsteatret ligger som en kæmpe
mæ~sig betonklods i byens udkant. Egentlig ikke skØn, 
faktisk et godt eksempel på Nazitysklands byggestil, men 
dog forlenet med atmosfæren fra de store fester. Det er 
ikke her, propagandaen har fejret sine store triumfer. 
Kæmpemæssigt er det alt sammen. Scenen, hvor de 172 
personer, som de største optrin har, ikke fylder over
vældende meget, er det mest imponerende. Kulisser bru
ger man, men baggrunden er ægte: de bayerske Alper 
i al deres pragt. 

Med trætte Øjne synker man om i sit sæde i bussen 
for at tilt.ræd': hje~turen, men ok nej, vi er ikke færdige 
e1;1dnu. Pa veJen hJem gøres der ophold i Ettal med det 
vidtberømte Benediktinerkloster. Herfra kom i gamle 
dage den berømte Benediktiner munkelikØr. En gammel, 
men vital munk, pater Paul, fortæller os på fuldendt 
engelsk, at de amerikanske myndigheder mange gange 
~ar lovet dem sukker og alkohol, så de igen kunne komme 
1gang, men endnu er det blevet ved løfterne. Vinkældrene 
kan vi ikke få lov at se, pater Paul må ikke engang 
komme der: selv; det er kun en skare udvalgte munke, 
der tager sig af det. Men der er tusind andre ting at se 
på. Klosteret rummer utallige kunstskatte, og pater Paul 

(Fortsættes side 24) 

Landsbygade i Lermoos, 



Pladsen er snæver, og røgdykkeren må mave sig frem, 
hagende sig fast i, hvad han kan få. fat i, Det er kun af hensyn 
til fotografen, at banen ikke som normalt er indhyllet i røg. 

Hos søværnets 

RØGDYl(l(ERE 

Her går det til gengæld nedad, men ingen ved, hvornår rutscheturen ender; derfc 
gælder det om at holde igen, 

På vej over en af de 30 forhindringer. Næste 
gang er lågen måske fjernet - eller anbragt 

på. en ny måde. 

Fot. P. Andersen Under arbejdet som røgdykker kommer 
man måske ud for at skulle bjærge en 
bevidstløs, som her hales op med et 
tov. Det er mest anstrengende at være 
den, der skal reddes, og en af lærerne 
påtager sig som regel denne opgave, 

På steder, hvor røgdykkerne 
anvendes, er der ofte kneben 
plads. Han lærer derfor også at 
bevæge sig med iltbeholderen i 
forlængelse af kroppen som f. 
eks. her, hvor et mandehul for-

PA sØartilleriets gasbeskyttelsesmagasin på Holmen ud
dannes årligt ca. 120 røgdykkere. De indgår i sikkerheds
tjenesten ombord i flådens skibe til anvendelse under de 
forhold, hvor den almindelige gasmaske ikke yder nogen 
åndedræts beskyttelse. 

R,Øgdykkerne, som rekrutteres såvel blandt værneplig
tigt som fast personel, gennemgår en streng 30 timers 
teoretisk og praktisk uddannelse, inden de erhverver røg
dykkercertifikatet. 

For en udenforstående forekommer banen, hvor træ
ningen foregår, som et virvar af planker, slidsker, fald
lemme, mandehuller, stiger og bjælker, og det må ind
rømmes søartilleriet, at målet - at skabe en af landets 
mest moderne træningsbaner for røgdykkere - til fulde 
er nået. De ca. 30 forhindringer kan varieres, desuden 
kan arbejdet besværliggøres ved bæring af byrder, bjærg-

ceres. 

ning af »bevidstløse« m. m., og næsten hver time er røg
dykkernes rute forandret, således at de ikke når at »fØle 
sig hjemme«. De må iØvrigt fuldkommen forlade sig på 
deres fØlesans og den afstukne bane, idet den tætte røg 
trods stærkt lysende lygter gør det umuligt blot at skimte 
en halv meter frem for sig. 

For at erhverve røgdykkercertifikatet kræves der en 
upåklagelig fysik, som prØves af tre lægeinstanser, inden 
træningen begynder. Endnu har banen ikke fået nogen 
til at give op, fordi de syntes den var for streng, men 
der har været et par tilfælde af psykisk sammenbrud; 
røgdykkeren har fØlt sig angst i den uigennemtrænge
lige røg og de snævre rum og har i panik revet sin maske 
af. De altid tilstedeværende to lærere har dog i tide fået 
manden ud i fri luft, inden røgen forvoldte skade på ham. 

H.G.A. 
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e kanoner, monteret på bevægelige platforme i artillerihallen. Vin
duer og døre er blændet, da der også øves skydning i mørke. 

ARTILLERISKYDNING til søs er en vanskelig opgave, 
som stiller store krav til såvel personel som materiel. Ar
tillerifægtninger sker næsten altid under sej lads, og far
ten i forbindelse med hurtigt skiftende manøvrer levner 
ikke modstanderne tid og ro til at indskyde sig på hin
anden. Forholdene er naturligvis endnu vanskeligere, når 
søen er oprørt eller sigtbarheden ringe. Det gælder om 
ved artilleribeskydning hurtigt at ramme modstanderen 
og nedsætte hans kampkraft, eventuelt helt nedkæmpe 
ham. Dertil behøves moderne og solidt materiel og et 
personel, som under alle forhold er fortroligt med betje
ningen, dette gælder lige fra 1. artilleriofficer til den 
yngste værnepligtige ammunitionslanger i magasinet. 

En finger 

på aftrækkeren 
er ikke tilstrækkeligt . .. 

. . . der kræves dygtighed og teknisk 
indsigt af skibenes artilleri-mandskab 

Et besøg 
i marinens artillerihal på Holmen 

Personellet, der skal uddannes og anvendes til betje
ning af artilleriet om bord, omfatter således i første 
række befalingsmænd, dernæst en del fast stammand
skab, som gennem en længere uddannelse har lært deres 
ting til fulde, og endelig værnepligtige, hvis tjenestetid 
ikke er af så lang varighed, at de kan skoles tilstrække
ligt til de vanskeligere opgaver. De anvendes derfor som 
side-sigtere, opsatsstillere, ladere og ammunitionslangere. 

Stammandskabet - artilleri-matherne - uddannes 
først grundigt i land før de kommer om bord på far
tøjerne og får lejlighed til i den rent praktiske tjeneste 
at vise, hvad de har lært på skolen, hvis uddannelses
forhold tangerer virkeligheden mest muligt. 

Ildledelses-systemet i praksis. Math-eleven i forgrunden har omkring halsen fastspændt strubetelefonen og dirigerer efter de mod~ 
tagne instrukser kanonens betjeningsmandskab. 
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Søværnets artilleri-uddannelse foregår i artillerihallen 
på Holmen i København. Artillerihallen omfatter seks 
store øvelsesrum, nogle barakker samt skolestuer og 
filmsforevisningsrum til den rent teoretiske uddannelse. 

* 
Side om side står i artillerihallen og i nogle af barak

kerne opstillet størstedelen af de kanontyper, som anven
des af flådens skibe og kystdefensionen. Mange af skibs
kanonerne er monteret på elektrisk bevægelige plat
forme; man kan herigennem frembringe alle et skibs 
bevægelser som rulning, duvning og giring. Platforme:ne 
med de påmonterede kanoner kan bevæges så livagtigt, 
at flere elever i begyndelsen viser mistænkelige tegn på 
søsyge! Fremgangsmåden med anvendelse af platforme 
har vist sig som den eneste brugbare, når det gjaldt om 
at opøve eleverne i præcist sigte og aftræk. End ikke 
lærerne - som ikke dagligt tager aktiv del i sigteøvel
serne - er i stand til at stå mål med eleverne, når det 
gælder om at ramme centrum. For at illudere affyringen 
er hver kanon påmonteret et salongevær, som fØlger 
kanonens bevægelser og som affyres af skytten ved af
trækket på kanonen. 

* 
Jævnsides med sigte- og aftræksØvelserne foregår i en 

af barakkerne oplæring i almindelig kanonbetjening. Fra 
en ildledercentral dirigeres gennem et elektrisk 01dre
anlæg kanonskytternes sigte, nØj agtigt som om bord på 
skibet. Eleven, der modtager ordren, er udstyret med en 
strubetelefon og kan således også forsynes med gasmaske. 
I samme barak findes ladeØvelsesapparater; det gælder 
om ved ammunitionsforsyningen at få den største fart 
og præcision over arbejdet, en ting, der til fulde opøves 
gennem disse apparater. 

* 
En anden baraks indre domineres af en stor » ballon«, 

forsynet med en dobbelt »entre« og indeholdende - så
ledes synes det første umiddelbare indtryk - en regulær 
krig med maskingeværskratten, bombedetonationer og 
flyveres styrtangreb. Ballon'en, hvis hvælving er 180 
grader, holdes oppumpet ved et konstant overtryk. I 
dens indre ses en 20 mm rekylkanon, som anvendes 
mod lavt angribende luftfartøjer, et filmsapparat, films
spoler og en gruppe mathelever, som spændt følger 
en kammerats jagt med rekyl.kanonen på et luftfartøj, 
som skal forestille at angribe det skib, han befinder sig 
på. 

Dette usædvanlige, men overordentlig nyttige øvelses
apparat er den såkaldte »portabel«, konstrueret af en 
engelsk søofficer og - påstås det - den konstruktion, 
som forøgede konvojskibenes luftmålsskytters træfsik
kerhed med adskillige procent. Ballon'ens væg anvendes 
som filmslærred, og på filmens billeder ser man tyske 
bombemaskiner dykke for at angribe deres flydende mål 
Når eleven påvirker aftrækkeren på sin kanon, frem
kommer et lysPndP. kors, der markerer hans sigte. 

* 
Foruden realistiske sigteøvelser gennemgår eleverne en 

indgående træning i bemanding, adskillelse og samling 
af kanonerne; de skal selv i mørke kunne melde klar 
hurtigst muligt. 

Artillerihallen søges for tiden af flere hundrede mand 
fra søværnets forskellige skoler. Foruden til uddannelse 
af fast stammandskab benyttes artillerihallen til uddan
nelse af befalingsmænd og til træning og vedligeholdelse 
af allerede erhvervede kundskaber, idet skibene sender 
deres artillerimandskab til opfriskning her, når de •er 
gået til kaj på Holmen for at komplettere beholdninger 
eller er til eftersyn. H, G. A. 

Øverst giver en artilleri-underkvartermester i en indledende sigte
øvelse en elev råd og anvisninger. Også i artillerihallen gælder 
ordene: »Nok se, ikke røre«, hvilket fremgår af tavlen bag 
befalingsmanden. 

Skudhastigheden er bl. a. afhængig af den fart og præcision, 
hvormed ammunitionen tilføres. De tre elever på billedet i midten 
er fuldt optaget af via et ladeøvelsesapparat at træne sig op til de 
to nævnte egenskaber. 

Nederst samler et hold elever fra mathskolen deres maski,n
pistoler. Også dette våben underviser artillerihallen i. 

lJ 



Havstokkens stille 

VESTER-VOV-VOV er vred og viser tænder. Den raser 
afsindigt og blander sin stadige knurren med vindens 
vilde hylen. Sandet fyger fra klitterne og langt ind i lan
det. Det var i et sådant vejr, at man i gamle dage kunne 
vente de store strandinger. Nu er den slags ulykker hel
digvis sjældne. Vor tids skibe er gjort af godt stof med 
en solid og driftssikker maskine i bugen og med en 
mængde ultramoderne tekniske hjælpemidler til brug 
ved navigationen. Men alligevel må der stadig holdes 
skarpt Øje med Nordsøen, især når den er i dårligt lune. 
Ulykken kan jo ske, og tekniken har også frembragt 
mindre gode ting, der stadig giver ~e brave vestjyder 
grund til at holde Øjnene åbne. I ni år har minernes 
detonationer med mellemrum skåret sig gennem bræn
dingens bulder og vindens tuden og Ødelagt for mange 
penge på deres vej et godt stykke ind i landet. Sammen 
med vestenvinden kommer minerne. Men meget større 
værdier ville være Ødelagt og mange menneskeliv være 
gået tabt, hvis ikke modige mænd havde været parat 
til dag for dag at udfordre dØden for at uskadeliggøre 
minerne, efterhånden som de drev i land. Om de danske 
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minører, der i marinens 
tjeneste har taget kam
pen op mod disse krigens 
mest utiltalende våben, 
kunne man næsten fristes 
til at bruge de samme 
ord, som Churchill under 
krigen udtalte om de en
gelske flyvere: »Aldrig 
har så mange haft så få 
at takke for så meget.« 
Denne sætning virker 
heller ikke i dette tilfæl
de malplaceret, for de 
minørhold, som har ope
reret ved de danske ky
ster, har uskadeliggjort 
omkring 7000 ilanddrev
ne miner fra krigens be
gyndelse til i dag. 

Efter krigen ventede 
der det danske søværn 
et grimt job med at uska
deliggøre flere tusinde 
anti-invasionsminer langs 
Jyllands kyst, som ty
skerne havde tiltænkt 
engelske tropper. Af dis
se miner er der indtil nu 
uskadeliggjort ca. 10.500. 

Fornylig vendte en le
der af et minørhold i 
Hirtshals, kvartermester 
V. Busch, hjem for at 
gøre tjeneste på Holmen 
i København. »Folk og 
Værn« har opsøgt kvar
termesteren i hans hyg-

HELTE 
MinØrernes samfundsnyttige, men fare
fulde arbejde vå Jyllands vestkyst 

Af OTTO LUDWIG 

gelige Nyboder-lejlighed fjernt fra hans mindre hygge
lige arbejdsplads igennem otte år. Skønt han har gjort 
det af med 743 ilanddrevne miner, er han ikke meget 
for at fortælle. Mænd af mod gør sjældent store ord. 

Rift om minør-pladserne. 
Et minØrhold tæller foruden lederen to værnepligtige 

hjælpere. For anti-invasionsminernes vedkommende be
står holdene dog af 1 leder, 1 dykker og 7 å 8 værne
pligtige. Pladserne på disse hold har altid været efter
tragtede. De værnepligtige udstikkes til denne tjeneste 
som til enhver anden tjeneste, men de kan dog fritages 
for den, hvis de ønsker det. Alligevel er det vist aldrig 
- eller i hvert fald uhyre sjældent - sket, at en værne
pligtig har bedt sig fri. Som hjælpere for minøren fore
trækker man ofte en fisker og en maskinarbejder. Fiske
ren er vant til et barsk liv og til at klare en farefuld 
situation. og maskinarbejderen kan være til gavn i mange 
situationer, hvor der kræves teknisk snilde. 

Som regel er det strandfogederne, der alarmerer, men 
også fra private modtages der ofte meldinger om iland
drevne miner. Det er således i nogle tilfælde hændt, at 
en mine er drevet midt ind imellem en flok badende. 
I de fleste tilfælde er folk kloge nok til at fjerne sig fra 
farezonen med det samme og derpå alarmere, men mi
nørerne kan nævne mange eksempler på, at usagkyndige 
har givet sig i lag med de farlige tingester. Det er for
Øvrigt strandfogedens pligt straks at vise uvedkommende 
væk fra stedet, hvor en mine har vist sig, og at opsætte 
advarselsskilte i en vis afstand. 

Marinen har udstationeret særlige mineeftersøgnings
kuttere, hvis opgave det er at melde minerne, inden de 
gør »landgang«. Ofte må minØrerne ud på søen for at 
uskadeliggøre djævelskabet. Når havet er roligt, er dette 
arbejde som regel for intet at regne, siger kvartermester 
Busch. Men hvor ofte er Vester-vov-vov helt rolig? I 
hårdt vejr er minerne ikke lette at gå til fra søsiden, 
men en minør kapitulerer aldrig. Er en mine på vej ind 
mod 'en havn, skal den uskadeliggøres for enhver pris, 
og kutterne må ud og forsøge at fange den, inden den 
når havnemolen. Det er sommetider et spændende kap
lØb, man bliver vidne til inde fra land. Mange gange er 
det fØrst i yderste Øjeblik lykkedes kutterne at fange 
djævelskabet, fØr det tørnede mod mole eller stensæt
ning. Det kan dog hænde, at en mine kommer snigende 
om natten og sprænger af sig selv, når den tørner land. 
En sådan eksplosion lige ud for Hirtshals Ødelagde en
gang for mere end 100.000 kroner. 

Hvis det er muligt, desarmerer en minØr altid minerne. 
På søen nærmer man sig dem forsigtigt i en lille jolle 
af en type, der i marinesproget aldrig kaldes andet end 
»Moses«. Sommetider må man nøjes med at slæbe mi
nerne ind på stranden, hvor desarmeringen lettere kan 
finde sted, eller også må man nØjes med at sprænge dem 
ude på havet. 

Dag og nat i funktion. 
I lang tid håbede kvartermester Busch at få lejlighed 

til at demontere og hjemsende et eksemplar af en tysk 



magnetmine. Den fØrste af »racen«, der drev i land på 
dansk kyst, havnede lige ud for en tysk vagtpost. Kvar
termesteren slæbte minen et stykke ned ad stranden ved 
hjælp af minørholdets lastbil, hvorpå han med en min
dre sprængladning ville åbne for minens indre dele, men 
desværre eksploderede hele minen. Næste gang, det var 
den 20. august 1843, var Busch mere heldig, idet han fik 
fat i et nyt eksemplar, som blev demonteret og sendt 
hjem. Ni dage efter blev han sammen med marinens 
øvrige personel interneret, og han frygtede lidt for, at 
tyskerne skulle finde den omtalte mine ude på Holm.en, 
hvilket kunne få alvorlige følger. Heldigvis havde man 
dog fået gemt djævelskabet væk, inden tyskerne kom. 
Kvartermester Busch og andre minØrer har i tidens lØb 
sendt mange andre for det danske søværn hidtil ukendte 
miner hjem, så sagkundskaben kunne studere dem. 

Oftest er det engelske og tyske hornminer, der driver 
ind på Jyllands vestkyst. Men selv disse almindelige mi
netyper kan byde minøren et vanskeligt og farefuldt ar
bejde, når de ligger og ruller i strandkanten. Haager-kon
ventionen påbyder ganske vist, at forankrede miner skal 
desarmere sig selv, når de river sig løs; men dette lykkes 
ikke altid. Den mekanisme, der skal sørge for den auto
matiske sikring af minen, Ødelægges ofte af det lange 
ophold i vandet. En gammel og overgroet mine er ikke 
rar at gå til, og hvis den tilmed ligger med åbningen 
nedad, er den meget vanskelig at desarmere. Ofte må 
minørholdene med stor fare for livet grave sig ned til 
åbningen, efter at minen er bragt helt ind på det tørre, 
eller man må med ligeså stor fare vende minen om. Hvis 
minøren træffer på en mine, hvori han ikke kan finde 
detonatoren, må han i reglen bringe den til eksplosion. 
Hvis en mine, der skal sprænges, ligger tæt ved bebyg
gelse, kan det være nødvendigt at evakuere beboerne. 

Minerne og vejrguderne kender ikke forskel på hver
dage og helligdage og på dage og nætter. I skØn forening 
bestræber de sig på at kalde minørerne ud på de mest 
upassende tidspunkter. Sidste juleaften sad fru Busch og 
hendes børn og ventede med flæskestegen til klokken 
halv ni om aftenen. FØr kunne kvartermesteren og hans 
raske medhjælpere ikke fejre jul. 

Det er i flere tilfælde sket, at en minØr må rykke ud 
midt om natten for at desarmere en mine, der hvert 
Øjeblik kunne eksplodere ud for en by og med sine 
sprængstykker sprede dØd og ulykke blandt beboerne 
og med et enormt lufttryk sprænge samtlige byens ruder. 
At gå hen til en sådan rullende mine i buldrende mørke, 
sne, kulde og skumsprøjt samt at udtage dens »hjerte« 
i skæret fra en lommelygte er ikke barneleg. I en sådan 
situation afhænger en hel bys ve og vel af en enkelt 
mands dygtighed og koldblodighed. En minØr skal ar
bejde med utrolig forsigtighed og nøjagtighed, men des
uden må han altid være parat til at tage en chance. 

Utak var LØkkens løn. 
Naturligvis får en minør mange venner på det sted, 

hvor han udfører sit farlige arbejde, men en gang imel
lem kan han godt blive en lille smule bitter. Den 17. sep
tember 1945 blev der observeret en drivmine på havet 

Kvartermester Busch kigger ud over Vesterhavet. Er nye miner på. 
veJ mod land? 

Efter en storm kan minerne ofte ligge på række og geled på Vest
kysten, Naturligvis er de farlige for badegæsterne. 

ud for LØkken, d. v. s. den var allerede observeret dagen Delonationsladningen er påsat, og lidt senere har den mine spildt 
i forvejen, men minØrholdet fik først meldingen et døgn sit krudt. 
senere. Kvartermester Busch tog ud med en kutter for 
at stoppe minens videre fart mod land. Om bord på far
tøjet var også en engelsk mineofficer, der var spændt 
på at se, hVordan de danske minører arbejdede. Den på
gældende mine var i det hårde vejr meget vanskelig at 
fange. FØrst forsøgte englænderen forgæves lykken, hvor
efter Busch med mere held tog sig af den rebelske mine. 

På grund af vejret ville man ikke slæbe minen ud, 
men satte i stedet kurs mod land og bugserede minen 
op på stranden for at demontere den. Lige så pludselig 
eksploderede den med et Øresønderrivende brag. Kvar
termesteren befandt sig kun 20 meter fra den, og den 
engelske officer og de værnepligtige hjælpere stod fem 
meter længere væk. Instinktivt smed de sig alle ned i 
sandet. Efter nogen tids forløb rejste Busch sig op helt 
bedøvet og blændet. Da han atter kunne se, opdagede 
han englænderen og de værnepligtige, der endnu lå ned. 
Den engelske officer var den eneste, der var kommet til 
skade. Han havde fået nogle enkelte små sprængstykker Tyskernes »invasions~minel'« må graves ud af klitterne. 

(Fortsættes side 24) 
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»Peder Skram« før den 
29. august 1943 

Med lcystpanserski~ 
bet "Peder Skram"s 
ophugning afsluttes 
et kapitel i den dan~ 
ske /lddes historie 

''PEDER Sl7 RÆl7 '' '- '- in memoriam . .. 
Foto: Gunnar Rasmussen - Tekst: H. G. A. 

RUSTEN, affældig og gennemhullet venter det tidligere 
kystpanserskib »Peder Skram« på sin allerede bestemte 
skæbne - rejsen til ophugningspladsen, hvortil det om 
kort tid slæbes. 

Med »Peder Skram« afsluttes en epoke i den danske 
flådes historie, som måske - det vil historien vise -
bliver lige så skelsættende som sejlskibenes aflØsning af 
dampskibene. 

Det står imidlertid fast, at krigsfartøjer af »Peder 
Skram«s type næppe mere vil blive anvendt af søvær
net. Dertil er de nu for kostbare i bygning for et dansk 
forsvarsbudget. På den anden side underkender man ikke 
den betydning, som kystpanserskibe alle dage vil have 
for et dansk søforsvar, nemlig en understøttelse af mine
spærringer, torpedo- og u-både, idet kystpanserskibe vil 
være i stand til ved hjælp af flyvevåbnet, motoriseret 
kystartilleri og radar at standse en eventuel fjendes ind
trængen gennem minebælterne med minestrygere og 
torpedobåde, som baner vejen for de sværere enheder. 

Har der derfor til tider været trukket på skulderen 
ad »Peder Skram«, er det med urette. »Peder Skram<c og 
søsterskibene »Herluf Tralle« og »Olfert Fischer« frem
bød under verdenskrigen 1914-18 en meget stærk be
skyttelse af de danske farvandes minespærringer og der
med af hele Danmark. 

* 
»Peder Skram stod ud på sit første togt i 1908. Det 

havde en besætning• på ca. 250 mand og et deplacement 
på 350·0 tons. Farten var ikke overvældende, 16 knob, 
mPn m~n havde valgt nt lægge 2tørrc vægt på pam,1in
gen end på farten. Byggesummen var ca. 7 mill. kr. I 
tidsrummet 1914-25 havde »Peder Skram« sine vel
magtsdage, men tiden lØb fra det omkring 1930 - man 
havde ikke tilstrækkelige bevillinger til at modernisere 
det danske forsvar. 
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Den 9. april 1940 lå »Peder Skram« i Frederikshavn, 
senere en lang tid i Horsens, idet tyskerne straks fjer
nede vigtige maskindele, for at skibet ikke skulle kunne 
bevæge sig ved egen hjælp. Man opnåede dog senere til
ladelse til, at der afholdtes øvelser i de indre danske far
vande. Den 29. august 1943 blev skibet - der ikke var 
under kommando - efter viceadmiral Vedels ordre sæn
ket sammen med den øvrige danske flåde og lå kæntret 
under mastekranen på Nyholm i København indtil ty
skerne ved hjælp af en flydekran fik det hævet, tætnet 
og ført til Kiel. Maskinerne var Ødelagt af opholdet un
der vandet, og tyskerne indrettede det derfor til statio
nært luftværnsbatteri. Senere fik englænderne ram på 
den danske orlogsmand, en bombe sendte det ned til 
bunden af Kiels havn. Først efter krigens slutning - i 
1946 - foranledigede den danske marine det hævet og 
fØrt til København. Tyskerne havde hærget slemt om 
bord og fjernet alt værdifuldt materiel og udstyr. Nu 
anvendte vi selv enkelte af de fattige rester, således at 
»Peder Skram« - eller »Peder Skræk«, som sØfolk kaldte 
det - er berøvet alt opretstående gods af værdi, og kun 
skroget, som indeholder jern og stål for store værdier, er 
tilbage. 

* 
Om nogen tid vil det lakonisk blive meddelt: >Kyst

panserskibet »Peder Skram« er udgået af flådens tal«, og 
der er da uigenkaldeligt sat punktum for et stolt skibs 
liv. Der har internt lydt røster om at bevare »Peder 
Skram« for eftertiden ved at sætte det i dog og mure det 
inde i cement, saaledes at dækket kom i plan med jord
overfladen og derefter mdrette det som musæum for 
søværnet. Af pietetsfølelse mod den gamle kæmpe burde 
man have fØrt tanken ud i livet, men istandsættelsen og 
indretningen til musæum ville blive alt for kostbar. Nu 
får »Peder Skram« da nøjes med en række stolte og 
glade minder. 



... og »Peder Skram«, mens den på Holmen venter på ordren om at blive slæbt til ophugning. 
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EN INTERESSANT MØDERÆKKE 
HOS 11. ARTILLERIAF 

KAN man snakke fra leveren som soldat? - Mange er sikkert af den mening, at 
man ikke kan, men i 11. artilleriafdeling i Ringsted får soldaterne i hvert fald 
lejlighed til det, når de ca. en gang om ugen samles til foredrag med efterfølgende 
diskussion. Møderækken er startet af en kreds af menige i samarbejde med chefen, 
oberstløjtnant H. P. H. Eggers, og lagde ud med et foredrag af forstander Johs. Mage
lund, Haslev udvidede hØjskole, der indledte 9ver emnet »Forestår der en ideologisk 
kamp?«. Senere har soldaterne aflagt besøg på højskolen, hvor man sammen med 
eleverne diskuterede spørgsmålet: »Har vi et fast holdepunkt i tidens uro?«. Des
uden- har folketingsmand Thisted Knudsen redegjort for rigsdagens arbejde på 
et mØde, hvor bØlgerne gik meget hØjt, og hvor man sluttede med en afstemning 
om 21 års valgretsalderen. (Resultat: 19 for og 26 imod.) Kirkeminister Frede Niel
sen og folketingsmand Frode Jacobsen har indledt over henholdsvis »Det sydsles
vigske spørgsmål« og »Fremtidens hjemmeværn«, medens prof., dr. phil. Brandt 
Rehberg har redegjort for »Een verden«. 

At soldaterne er glade for aftenerne, viser den 
høje mødeprocent, der gennemsnitlig ligger på ca. 
65, og at man ikke benytter tiden til at sove i, 
fremgår tydeligt af den iver, hvormed man kaster 
sig ud i diskussionen bagefter. Det er naturligt, 
at alle politiske anskuelser er repræsenteret mel
lem så mange unge mennesker fra alle samfunds
lag, så der er rig lejlighed til at få stillet de for
skellige emner under debat. Ingen er bange for at 
sige sin mening, selv om chefen er til stede. Der 
må selvfØlgelig vælges en ordstyrer, og dette hverv 
går på omgang mellem »basserne« selv, for at de 
ikke skal fØle, at der bliver lagt tryk på dem i 
nogen retning. 

Helt igennem en demokratisk måde at udbrede 
et nøjere kendskab til nutidens problemer blandt 
soldaterne. 



NG I RINGSTED 

»Follc og Værn« overværede Brandt Rehberg
mødet, der var arrangeret i samarbejde med den 
stedlige Rotaryklub, og hvorfra vi har hentet 
hosstående billeder. 

1. Som det er skik i Rotary, indledtes med et 
3 minutters foredrag, der holdtes af driftslede
ren :for de offentlige værker, P. V. Andreasen. 

2. l\Ioderækkens primus motor, oberstløjtnant H. 
P. 11, Eggers, lytter sammen med prof. Reh
berg til driftslederens indledning. 

3. Prof. Brandt Rehherg: l\Iener De, at menne
skeheden skal stræbe efter en tilstand, hvor 
lcrig er umuliggjort, og vil De være med til at 
skabe en sådan tilstand? 

4. Soldater og civile placeret mellem hinanden 
under prof. Brandt Re11bergs foredrag, 

5. Inden man gik over til diskussionen blev der 
serveret kaffe. medens snalcken gik livligt 
mellem soldaterne og byens borgere. 

6. Og så fulgte en langvarig debat, hvor både 
soldater og civile havde ordet for at give de
res mening til kende eller for at stille spørgs
mål til aftenens foredragsholder. 1800 Foss, 
fandt grundlaget for Een verden for løsthæn
gende .• , • 

7. Ordstyreren, 1877 Hansen, havde en let op
gave, for selv om der engang imellem kunne 
falde ret skarpe bemærkninger, holdt alle sig 
indenfor sømmeligbedens grænser. 

8. Rlok]cen var over 23, inden emnet var ud
debateret, og man lmnne forlægge residensen 
fra Casino's hyggelige selskabslokaler til ka
sernen; men endnu på. vej ned ad trappen dis
kuterede man ivrigt, Det havde - for at bruge 
en gammel fortærsket vending - været e1 
møde, hvor man tog noget med sig hjem. 

Fot. G. Rasmussen 

Tekst: Per Nielsen 
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~inderne 
fra 

SOLDATERTIDEN 
bevares 

TEKST: PER NIELSEN • FOTO: JØRGEN LARSEN 

AURICH står der udenpå den bog, som 21. bataillons 
2. kompagni har ladet fremstille for at bevare minder 
fra den 3. brigade i Tyskland. Man hører ofte kritik fra 
hjemsendte soldaters side, men der findes også nogle, 
der i deres soldatertid har lært noget, de gerne vil tænke 
tilbage på, nogle, der har fået indtryk for livet, ikke 
alene muntre og lyse, men også alvorlige. For der er 
bag uddannelsen en alvor, som heller ikke må glemmes. 

En hyldest til kammeratskab og sammenhold. 

Bogen er først og fremmest en hyldest til det kam
meratskab og sammenhold, man har lært at kende i 
tjenestetiden, ikke alene mellem mandskabet indbyrdes, 
men også mellem befalingsmænd og mandskab. 

» Vi har haft det så hyggeligt og muntert sammen, at 
vi altid, når vi mindes vor soldatertid, vil huske vore 
kammerater, befalingsmænd som menige, som venner, 
det har været en fornøjelse at lære at kende,« således 
skriver den menige, der beretter om forhohlene i 1. Ue
ling. Og det er omtrent de samme ord, der lyder fra de 
Øvrige delinger, ord om et kammeratskab, der var det 
bedste og fineste, man nogensinde har oplevet. 

To grupper vender sveddryppende 
tilbage efter en bykamp. 

ver næstkommanderende bl. a.: »Det 
er pudsigt at have sine venner nwn
mereredei men det er ganske prak
tisk, når det drejer sig om flere 
hundrede.« 

Man har god tid til at tænke, 
når man går på vagt. 

Men hvordan får man nu ideen 
til en sådan kompagnibog, og hvor
dan klarer man de ret betydelige 
udgifter, udgivelsen er forbundet 
med? Vi har ladet spørgsmålet gå 
videre til de to, der har »hoved
ansvaret« for bogen, fotograf Jør
gen Larsen og HD-studerende Svend 
Erik Jacobsen. 

- Ideen er min1 siger .rør gen Lar
sen, og den opstod en aften, jeg gik 
vagt. Så har man så dejlig tid til at 
tænke over sagerne. Det var fØrst 
meningen at udgive en kompagni
avis, men da det viste sig umuligt 
at få den trykt eller duplikeret, blev 
det altså til en bog i stedet for. Jeg 
forelagde ideen for Jacobsen, der 
straks gik ind for den, hvorpå vi 
gik til kaptajn Amtrup, der fra før
ste færd viste sig meget imødekom
mende, og uden hvis hjælp det hele 
ikke ville være blevet til noget. Og 
nu kom der fart i foretagendet. Vi 
var begge hjemme på orlov den 2. 
uge i august, og i toget tilbage til 
Tyskland blev de første forberedel
ser gjort, efter at vi i København 
havde indhentet tilbud hos en bog
trykker. 

Befalingsmændene er af samme mening. Således skri- Vi kunne altid få. en hyggelig sludder med befalingsmændene. 

lS 



Kun to af 96 holdt sig udenfor. 
- Da vi kom tilbage til Tyskland, fortæller Erik Ja

cobsen, slog vi en plakat op, der skitserede planerne for 
bogen, hvorpå vi opsøgte hver eneste af de 46 mand, 
kompagniet på det tidspunkt talte, og det viste sig, at 
kun fire ikke på forhånd ville tegne sig for et eksemplar, 
hvis maksimumspris vi satte til 30 kr. To undslog sig, 
fordi de simpelthen ikke havde råd til det, således at det 
i virkeligheden kun var to mand, der holdt sig udenfor. 
De havde ikke bedt om at blive soldater, sagde de, og var 
derfor heller ikke interesseret i at få en mindebog. 

Og så begyndte arbejdet. Der var kun tre uger til at 
skaffe medarbejdere i og til at få samlet alt stoffet, men 
alligevel blev bogen af et langt større format, end vi 
oprindelig havde regnet med. På kasernen var der mas
ser af plads, og vi fik indrettet os et første klasses 
»redaktionslokale«, der desværre ikke kunne aflåses, 
hvorfor vi tog håndtaget af dØren og rendte rundt med 
det i lommen. 

På grund af den knappe tid er bogen måske på visse 
punkter blevet lidt mangelfuld, ligesom der var visse 
ting i opstillingen, vi gerne ville have haft rettet, men 
som vi ikke nåede på grund af manglende tid til kor
rekturen. Men hvor var det dog en dejlig tid, og den 
flØj afsted, fordi man endelig havde noget at anvende 
fritiden til. 

»Det kan altid nytte -« 
Og da man så kom hjem, begyndte nervøsiteten for at 

få bogen rettidigt fra bogtrykkeren, så den kunne af
leveres, inden man trådte af som civil. Men man nåede 
det - omend i sidste Øjeblik - idet udleveringen først 
fandt sted aftenen før hjemsendelsesdagen. 

Alle var tilfredse med resultatet og fandt, at de 23 kr., 
som den endelige pris blev, var ualmindelig godt givet 
ud. Og senere hen i livet bliver tilfredsheden sikkert 
ikke mindre. Når man møder en af kammeraterne fra 

Redaktionen arbejder. 

soldatertiden, vil bogen blive taget frem og kalde på 
minderne fra de sure dage på eksercerpladsen i Høvelte, 
fra Harzen-turen, der for alvor svejsede kompagniet sam
men, fra sportskampe, fra de store øvelser, fra de strå
lende feriedage på Langeoog o. s. v., o. s. v. i en uende
lighed. 

Mange vil måske også til den tid have godt af at få 
genopfrisket kompagnichefens ord fra bogens første si
der: 

- Det kan altid nytte at slå et slag - stort eller lille 
- for det, som man mener er ret og retfærdighed i ver-
den, så man som frie danske mænd kan se sine naboer 
og bØrn i Øjnene. Per Nielsen. 

1,~ra soldaterhjemmet. 
En af de hyggelige aftener, vi altid vil mindes. 
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Laugh is Way to Victory - latter 
er vejen til sejr, står der på forsiden 
af BLIGHTY, vittighedsbladet, der 
siden 1940 hver uge gr'atis er tilsendt, 
og stadig tilsendes de engelske sol
dater i Royal Army, Royal Navy og 
Royal Air Force. Lige meget, hvor 
i verden soldaterne befinder sig, 
BLIGHTY når dem hver uge, og det 
er ikke helt forkert at påstå, at det 
er næsten lige så velkomment som 
brevene fra familien. 

BLIGHTY udgives under protek
tion af Winston Churchill, Jarlen af 
Derby, Viscount Gort og Sir Cyril 
L. N. Newall og distribueres af det 
britiske admiralitet, The War Office, 
Air Ministry, British Sailors' Society, 
British and Indian Red Cross og 
Toc H - under hvilket sidstnævnte 
skjuler sig: »Samfundet til Vedlige
holdelse af Kammeratskabet fra Ver
denskrigen«, og pengene til bladets 
udgivelse fremskaffes dels gennem 

,, 

J 
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bidrag fra forskellige soldaterorgani
sationer, dels ved tilskud fra distri
butørerne og dels derigennem, at om
kring to hundrede engelske firmaer 
hver uge lader indrykke en miniature
annonce på 3 X 3 centimeter i bladet. 

Næppe nogen redaktør modtager 
så mange breve fra sine læsere, som 
redaktøren af BLIGHTY. Hver dag 
bringer posten hilsener fra soldater 
fra fjerne steder på kloden. Vi snup
per en prøve fra dagens brevbunke. 
Det er fra C. Wells, R. A. F. stationen, 
Nassau, Bahama Islands. Han skriver: 
»Tusind Tak for sidste BLIGHTY, 
som har nået os her. De aner ikke, 
hvor mange smil og morsomme stun
der, BLIGHTY har givet mine kam
merater og mig selv, her på dette 
fjerne sted, Bahama, hvor den ene 
dag ligner den anden, og hvor for
nøjelserne er få - so you can guess 
that »Blighty« is mighty welcome!« 

Hvad indeholder nu et vittigheds
blad som BLIGHTY, siden det er ble
vet så populært, som det er, og hvor
dan er det redigeret? Dets cirka 
28-32 sider er nogenlunde ligeligt 
delt mellem tekst og tegninger. På 
midtersiderne får soldaterne lov at 

boltre sig med egne produkter, og 
de anvendte bidrag honoreres med 2 
Guineas. Foruden vittighedstegnin
gerne, hvoraf FOLK OG VÆRN brin
ger et par smagsprøver, er der en 
side med filmsnyt, flere humoresker 
og vittige causerier med emner fra 
hær og flåde, et par sider sports
nyheder, en humoristisk novelle og 
en masse vittigheder ---,. hvoraf Vi 
her gengiver et par stykker . 

• 

En submarine-chaser lå for anker 
i den engelske kanal. En sØd havfrue 
dukkede pludselig op af bølgerne. 

- Aye-aye. Sweetie! råbte kaptaj
nen og skyndte sig ned fra broen. 

- Aye-aye, Sir! Undskyld, men er 
De kaptajn på dette skib? 

- Det er jeg! Og jeg er lykkelig 
over at se så smukt et ansigt som De
res. Jeg forstår, at De er havfrue. Ro
mantiken er sandelig ikke dØd end
nu .. 

Kaptajnen smed jakken og gjorde 
sig klar til at springe i havet. Han 
havde været på søen i seks måneder 
og ikke haft en pige i den tid. 

- Jeg er ked af at forstyrre Dem, 
kaptajn, men kunde De ikke være 
sØd at flytte Deres krigsskib bare 
tyve eller fyrre yards? 

- Men hvorfor dog, Sweetie? Er 
havet ikke stort nok til både Dem og 
mig? 

- Selvfølgelig, men, kaptajn, det 
er ikke for mig selv, jeg spørger. 
Det er for min far. Han og jeg bor i 
en lille, hyggelig koralhytte, vi har 
bygget på havbunden, næsten lige 
nedenunder det sted, hvor jeg svøm
mer rundt nu. Ved siden af vor ko
ralhytte har vi indrettet en anden 
lille hytte, hvor vi opbevarer forskel
lige ting, der er en lille dØr af mus
lingeskaller i den hytte, og den åb
nes udad. Nu var det som sagt, at 
far, havmanden, har sendt mig herop 
fClr at spørge, om De ikke, kaptajn, 
ville være rar at flytte Deres skib 
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bare tyve eller fyrre yards længere 
nedad kanalen, for det er så uheldigt, 
at Deres anker læner sig op imod 
den lille dør, og nu bander far over, 
at han ikke kan komme ind og få sin 
cykle! 

• 
En soldat kom ud fra en bar. Efter 

en del besværligheder lykkedes det 
ham omsider at entre en bus. 

- Til Charing Cross ! sagde han 
med Øldugget stemme og rakte nogle 
mønter til en uniformeret herre, som 
han antog for konduktøren. 

- De kan ikke betale til mig, sag
de den uniformerede koldt, jeg er 
søofficer. 

- Fandens osse:, bandede soldaten 
og lagde ansigtet i de helt tragiske 
folder, nu er jeg idiot havnet på et 
forbandet krigsskib! 

• 
En stor og tung tank raslede gen

nem byens gader. En mand cyklede 
op på siden af den, det var fedtet 
fØre, cyklen skred, og civilisten kom 
ind under tanken. Soldaterne hop
pede ud af tank'en, rekvirerede en 
ambulance og kØrte liget hjem! De 
bankede på dØren og en kvindestem
me ]Ød ud indefra: 

- Hvem er det? 
- To korporaler fra hæren med 

fruens mand. Han er dØd, han har 

- Ja, ja, nu ikke så. meget med dette her »Hvordan har fars dreng det?« - Lad os 
først se dit personkort. 

- Nå - tak skal du ha', fordi du kom 
udenfor for at gentage, hvad du sagde. For 
det var jo ikke til at høre noget derinde for 
larm, synes du vel? 

været under en tank og er flad som 
en pandekage. 

- Jeg er ved at klæde mig om, 
jeg kan ikke lukke op. Smid ham ind 
gennem brevsprækken! 

• 
Det var nat. Vinstuens hyggelige 

vært lå hjemme i sin seng, da tele
fonen kimede. Han tog den. 

- Det er Sergent Gordon McGuf
fy, lØd en rusten mandsstemme, hvor
når lukker Deres vinstue op? 

- I morgen formiddag kl. 10. 
Værten lagde røret og krøb til kØjs. 

En time senere kimede telefonen at
ter. Vor ven kravlede langt ned un
der dynen. Telefonen kimede huset 
ned. Vor ven tog den med en ed. 

- Det er sergent Gordon McGuf
fy igen, lØd den samme rustne mands
stemme fra fØr, hvornår var det, De 
sagde, Deres vinstue lukker op? 

- Kl. 10, for Fanden. De skal kom
me ind i samme sekund, vi drej er 
nøglen om. 

- Komme ind? Der er ikke tale 
om at komme ind. Jeg vil ud! 

• 
Churchill og Eisenhower sad og 

diskuterede tonen i henholdsvis den 
engelske og den amerikanske hær. 
Eisenhower havde netop betroet 
Churchill, at de engelske Tommies 
havde haft en mægtig god indfly
delse på Gl'erne, da dØren gik op og 
en GI-Joe stak hovedet indenfor. 

- Hey, Gen'l, kan jeg låne din 
jeep i aften? spurgte han, jeg skal 
hente en dukke i Paddington! 

Eisenhower nikkede, og Joe trak 
hovedet til sig. Generalen vendte sig 
mod Churchill. 

- Der kan De selv se, sagde han, 
for blot et år siden vilde han have 
taget den uden at spørge. 

Willy Breinholst. 
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BLOT EN TABLET - og fjenden bliver den lille! 

Stimulanserne kan gøre underværker i en krig 

I »FOLK OG VÆRN«s december-nummer var der på 
sportssiderne en artikel om idræt og stimulanser. Heri 
blev det fastslået, at forskellige former for stimulerende 
midler kunne forøge ydeevnen hos idrætsmænd - sær
ligt i hårde, lange og meget anstrengende idrætsgrene. 
Samtidig blev der dog ikke lagt skjul på, at indtagelsen 
af disse midler handler stik mod idrættens skrevne og 
uskrevne love. 

Noget anderledes stiller sagen sig, når det drejer sig 
om krig. Her er faremomentet så stort, at stoffer, der 
kan neddæmpe den naturlige angstfØlelse, let forøger 
soldaternes kampkraft. Vi skal her i uddrag referere, 
hvad den schweiziske professor Staub skriver om dette 
emne i sin bog «Sport og Arme«: 

»Hvor den rå kraft skal råde, faren skal bedømmes 
forkert og den personlige risiko undervurderes, er alko
hol anvendeligt som såkaldt ydelsesforØgende middel. 
Men tiderne har ændret sig. Den moderne krigsteknik 
giver soldaterne præcisionsinstrumenter i hånden. De 
motoriserede tropper afgØr slaget. En alkoholpåvirket, 
motoriseret afdeling er en katastrofe, idet den, der er 
beruset af alkohol, mister præcisionen, og i sin uagtsom
hed ikke kan beherske sit fartøjs mekanisme og hur
tighed og bliver en fare for sin egen afdeling. Resultatet 
af den nuværende krig afhænger mere af materiel end 
af menneskemasser. Den berusede Ødelægger sit præci
sionsvåben ved uhensigtsmæssig betjening og fØrer tan
ken eller flyvemaskinen i afgrunden. Hermed er dom
men fældet over anvendelsen af alkohol som stimule
rende middel i hæren. 

Derimod vil jeg fremhæve den uhyre betydning af 
benzedrin og pervitin for den moderne krigsførelse. Fore
stil Dem en kolonne på nogle hundrede tanks eller 
motorvogne på march eller i kamp. Enhver ved, at den 
ensformige kØren og den mere eller mindre konstante 
larm frembringer søvnighed og snart nedsætter op
mærksomheden betydeligt. Kører een eneste chauffØr ind 
i en anden vogn, kan det have frygtelig virkning for 
kolonnen. Den motoriserede enheds kampkraft står på 
spil, dens angrebsmål bliver ikke nået. Tabene ved egne 

Intet nyt under SO LEN 
ET af den forrige verdenskrigs mest epokegørende ny
dannelser indenfor krigsvåben var kampvognen. Og 
blandt den sidste verdenskrigs bemærkelsesværdige vå
ben var mangeløbet, kraftigt skyts, der bl. a. bar kæle
navnet »stalinorgler«. Men som bekendt findes der til 
syvende og sidst intet nyt under solen. For ca. 400 år 
siden tegnede og beskrev den velkendte titulære ærke
biskop af Uppsala, Olaus Magnus (1490-1557), både 
en kampvogn med kanoner og det hele og et drabeligt 

»Stalinorglet((, 
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fejl er kæmpemæssige, og fjenden drager nytte af for-
virringen. . 

Er de motoriserede tropper derimod under påvirkning 
af pervitin eller benzedrin, da optræder der ikke sådan 
manglende opmærksomhed. Kun de benzedriniserede 
eller pervitiniserede motoriserede tropper er et værdi
fuldt krigsinstrument i den nuværende krigs masse
indsats. De må være en ellers jævnbyrdig modstander, 
der ikke har dette stimulerende middel eller endog er 
alkoholpåvirket, betydeligt overlegne. Det er vigtigt, at 
soldaterne efter 8-10 timers forløb trækkes tilbage i 
hvilestilling, det vil sige på det tidspunkt, hvor virk
ningen af 1-3 tabletter begynder at klinge af. Måske 
varer pervitinvirkningen lige så længe som køretøjets 
forråd af brændstof. Nye pervitiniserede enheder bliver 
da indsat o. s. v. Stimuleringen og genindsættelsen af 
enhederne er kun mulig, når der indskydes mellemrum 
på flere dage. 

Krigshistorien vil vise, om ikke medicinske præpara
ter har været udslaggivende for den sidste krigs hur
tige afgørelser på slagmarkerne. I troppeudrustningen i 
de tyske enheder findes der i blikæskerne for lægemid
ler 5 glas med hver 200 pervitintabletter. 

Hvad der gælder for de motoriserede tropper, gælder 
også luftvåbenet o. s. v. Kunne man forestille sig de nat
lige langdistanceflyvninger med maksimal ydelse ved 
det befalede mål uden benzedrin eller pervitin? Jeg ikke. 
En stærk motoriseret arme, der ikke er forsynet med 
disse stimulerende midler, har forpasset det væsentlige.« 

Et andet kapitel om stimulerende midler handler om 
tobak. Her er det for længst fastslået, at tobakken har en 
skadelig indflydelse på en idrætsmands præstationer, 
idet den nedbryder den mØj sommeligt tilegnede kon
dition. Helt anderledes stiller det sig med soldater i krig. 
For dem er tobak en nødvendighed, bl. a. som nerve
beroligende middel, og den sidste krig kan vist give 
mange eksempler på, at tilstrækkelige mængder af tobak 
er med til at holde humøret og kampkraften oppe. 

H. P. 

»Kampvognene«. 

»stalinorgel«, begge dele til anvendelse overfor datidens 
hovedforsvarsmiddel, de skumle borge. Olaus Magnus så 
således i begge sine ideer effektive kampvåben, og det 
må vel skyldes en skeptisk samtid samt visse konstruk
tionsmangler ved våbnene, at Olaus Magnus blev hindret 
i foruden at være en søgt kilde for historieskrivningen 
også at blive våbenfabrikant. 

Også Voltaire var inde på spørgsmålet om kampvogne, 
og i en bog udtrykker han forvisningen om, aL kamp
vogne med stor nytte kan indsættes på fronten i angreb. 
Voltaires ide blev ikke udnyttet, men dukkede op med 
mellemrum, når en større krig var i gang. Men det var 
fØrst i den forrige verdenskrig, at kampvognsideen blev 
virkeligt realiseret. Associated Press. 



eøarttIIcrtct~ Itgfa~fc 

Den danske marine tæller blandt sine mange morsom- til de bogførte indskud. Pengene, som kom ind i kassen, 

me historiske genstande også ovenstående kasse, som blev »skulde være i dansk Courant Mynt og nedlagt udi en 

anvendt til at opbevare 11søartilleriets ligkasse«s penge- jernbunden Casse med Nii dijferente Dirke-frie Laase; 

midler i. Indtil for et par år siden fungerede ligkassen trende faste Laase indvendig og sex Taske Laase udven-

efter sin oprindelige bestemmelse, nemlig at virke som dig«. Nogen større tillid har datidens bestyrelsesmed-

~ begravelseskasse for underofficerer ved søartillerfet. lemmer tilsyneladende ikke haft til hinanden, for hvert 

Det var pestens hærgen i 1711, der gav søartilleriets medlem var i besiddelse af en nøgle, og kassen kunne 

underofficerer anledning til at søge ligkassen oprettet. De ikke åbnes uden alle ni mand var til stede. Den militære 

var yderst forargede over den måde, som' deres pest- rangfølge havde overordentlig stor betydning, idet de 

dræbte kolleger ble1, jordet på, og beretningen om dati- ældste medlemmer af bestyrelsen havde nøglerne til de 

dens ligbærere, Bremerholms slavers, behandling af de inderste låse, mens de yngre måtte nøjes med nøgler til 

døde kan endnu i dag få hårene til at rejse sig på hove- de udvendige låse. 

det af en læser af datidens historie. Men selv om man var tvungent medlem af kassen, var 

Direktør for søartilleriets ligkasse var tøjmesteren, som det dog ikke en given sag, at man kom i jorden for kas

en gang om året lod afholde en generalforsamling i kas- sens midler. Man skulle nemlig være kommet af dage på 

sen. Bestyrelsens medlemmer - ni mand hØj - kom da en hæderlig vis; seivmordere og straffede personer var 

alle til stede for at efterse, om kassens indhold svarede ude af stand til at komme i betragtning. li. G. A. 
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TURISTER I KHAKI (forts. fra s. 8) 

fortæller livfuldt om det alt sammen. Et bittert udtryk 
i ansigtet på en skulptur af Jonas, der kommer ud af 
hvalen, mener han skyldes den omstændighed, at Jonas 
ikke har haft det særligt rart nede i den mærkelige 
ubåd, Pater Paul er ven med hele selskabet, inden vi 
atter nødtvungent må begive os tilbage til busserne. Han 
står længe og vinker, da vi ruller videre. 

Dagene flyver hastigt afsted. Tur til Innsbruck med 
alle de østrigske kunstskatte. Byens museer er i mod
sætning til de mange østrigske kommet godt gennem 
krigen, så her er samlet en mængde ting fra hele landet. 
Tur til Brennerpasset, hvor Hitler og Mussolini holdt 
deres møder i jernbanevogne. Der bliver også lige tid til 
et lille smut ind i Italien. På eftermiddags-indkØb i Gar
misch-Partenkirchen med det olympiske vintersports
palads, og en aftentur til den berømte amerikanske nat
klub Casa Carioca i Garmisch. Som det tit sker for ame
rikanerne, var der ingen af de tyske lokaler i byen, der 
var store eller flotte nok til dem, så de byggede selv 
et forlystelsescentrum her i deres »top-recreation-centre«. 
Det blev en bygning, der nok er værd at se. Pludselig for
svinder dansegulvet og afslører en skøjtebane. Stort is
show med de fineste kunstnere. Der er nok at tage af. 
Alle tysklands bedste bor her i omegnen af vinter sports
centret. Bliver lokalet for røgfyldt, og vejret tillader det, 
forsvinder pludselig loftet i restaurationen, så stjerne
himlen står tindrende over det muntre liv. 

Orlovscentret er fyldt med glade mennesker, der op
lever noget. Ind imellem de mange udflugter til sevær
dige steder bliver der også dage, hvor man ikke bestiller 
andet end bare vandre rundt i de pragtfulde omgivelser, 
eller man lejer en cykel i leavecentrets depot og fore
tager en tur op til en af de krystalklare bjergsøer. Vir
kelig krystalklart vand, helt ned til bunden. Det er et 
enormt slid at komme op ad bjergvejene, men til gengæld 
er det en fantastisk oplevelse at holde frihjul 15 til 20 
km ned i dalen igen. 

Den mest spændende oplevelse for en, der kommer fra 
det flade Danmark, er vel den dag, man har besluttet 
sig til at tage op til toppen af Zugspitze, Tysklands høje
ste bjerg, lige på grænsen til Østrig. Fra Ehrwalddalen 
går der en svævebane op til toppen. Mere end tre km 
lang og med en stigning på næsten to km. Det er en 
mærkelig følelse at svæve frit i rummet og vide, det kun 
er en forfærdelig svagt udseende stålwire, der forhindrer 

HAVSTOKKENS STILLE HELTE (forts. fra s.13) 

i ryggen og måtte på hospitalet. Lastbilen var dog den 
værst medtagne af minØrholdet. 

Inde i LØkken havde ekspfosionen haft en sørgelig 
virkning, men ingen var heldigvis kommet noget til. Det 
var imidlertid ikke blide ord, der blev sagt om kvarter
mesteren. Folk troede, at han med vilje havde bragt 
minen til eksplosion, hvad en minør sjældent gør i nær
heden af en by. Den vanskelige mine var kvartermeste
rens 653. mine. Den 17. september 1945 er den dag, han 
vil huske bedst fra sin tid som minør, bl. a. også fordi 
den engelske minør, der dog tidligere havde været ude 
for lidt af hvert, bagefter sagde, at kvartermesterens 
bjergning af minen til søs var det fineste stykke minØr
arbejde, han havde set. Hvis minen ikke var blevet 
uskadeliggjort, havde den muligvis senere kostet tabet 
af en fiskekutter og flere menneskeliv. 

Også en tønde portvin kan »uskadeliggøres«. 
Mærkeligt nok har livet som minør også sine pudsige 

sider. Kvartermester Busch fortæller om bornholmerure, 
der har spillet hele deres repertoire, når en mine sprang, 
og om kukure, hvor »kukkeren« har skreget sig hæs i 
samme anledning. Engang blev kvartermesteren kaldt ud 
for at uskadeliggøre en mine, der ved nærmere eftersyn 
viste sig at være en dØd so. En anden gang var »minen« 
en dØd hest, der blev sænket på stedet, en tredie gang 
var det en bordlampe og en fjerde en patentlog. Ved en 
anden lejlighed »uskadeliggjorde« mJm en tØnde portvin 
og et anker sherry. I 1940 blev Busch alarmeret af nogle 
mennesker, der havde fundet en mine ved slusen i 
Kalveboderne uden for KØbenhavn, som viste sig at være 
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den lille kabine i at falde to, tre hundrede meter ned 
mod bjergsiden. Det kan godt mærkes i maven, men man 
får snart andet at beskæftige sig med. Efterhånden som 
vi stiger, breder dalen sig under os. Man får frit udsyn 
over de to små landsbyer, Ehrwald og Lermoos, der ud
gør orlovscentret. Snart ligger hele dalen der og kan 
overses i eet blik. Tænk, ovre i det lille bitte hus med 
det røde tag bor vi. 16 minutter varer turen, og da vi 
træder ud på bjergstationen, slår en kold vind imod os. 
Det så tosset ud nede i dalens solskin med de tykke 
støvler, sweater og halstørklæde, men heroppe er det 
helt i sin orden, der er masser af sne og is omkring os. 
Heroppe, ligesom så mange andre steder, er amerikanerne 
igen et hestehoved foran. På den tyske side af bjerget, 
der er amerikansk zone, har man i et tidligere tysk 
turistcentrum indrettet et pragtfuldt hotel med snackbar, 
depot af vintersports- og bjergbestigerudstyr og meget 
andet godt. Hotellet er samtidig endestation for en tand
hjulsbane, der ad den tyske side af bjerget kommer op 
fra Garmisch. Herfra udgår alle Ojergbestigerturene og 
skiturene i Wettersteingebirge, En stakkels turist, der 
ikke har mere end en enkelt dag heroppe, må nØjes med 
et hØjfjeldssolbad på terrassen tre kilometer over havet, 
en lille klatretur op til det allerhøjeste punkt af bjerg
toppen, så man kan sige, man har været helt oppe på 
toppen af Zugspitze. Eller man foretrækker en tur hen 
over ismarken, helt hen til kanten af bjergkammen, hvor 
man kan ligge på maven og kikke 2000 m ned i dalen, 
hvis der ikke i mellemtiden er kommet nogle skyer ind, 
som hindrer udsigten nedefter. 

Alt for hurtigt er den alt for korte orlov gået, og lige 
pludselig skal man til at pakke sine sager sammen. Af
slutningen bliver et lille hyggeligt afskedsselskab i en af 
de små tidligere »Bierstuber«, nu »barrooms«. Rigtige 
tyrolere til at underholde med jodling og sang og ægte 
tyrolerdanse, som man kender dem fra operetterne. Det 
bliver meget sent, inden man selv syngende og jodlende 
arm i arm med de gode ferievenner drager hjem ad 
bjergvejen under en stadig blinkende stjernehimmel. 

Den næste dag regner det. Det skal det, ellers er det 
simpelthen umuligt at tage herfra. Toget holder parat 
ved den lille perron. Tyrolerne er der igen med orkestret. 
Vi skal lige så standsmæssigt herfra, som vi kom. Det 
er en lang rejse at begive sig ud på, men det varer ikke 
ret længe, før der er ganske stille i toget. Alle slumrer 
ind i deres køjer eller kupehjØrner, medens vi gungrer 
nordpå tilbage til tjenesten. C. A. Raasum. 

toppen af en vægterstav med mange mystiske pigge. Det 
var rimeligvis en genstand fra et karneval. 

Folks ukendskab til havets djævelskab kan også give 
sig til kende ved mere tragiske tildragelser. Ved letsin
dighed med miner er siden krigens begyndelse omkom
met mange mennesker, medens andre ved skæbnens spil 
er sluppet uden en skramme. Kvartermester Busch fandt 
engang en farlig sprængbøje på en produkthandlers loft. 
BØjen havde været udsat for en utilgivelig hård behand
ling, som den slags tingester sjældent finder sig i, og den 
skulle nu sælges som gammelt jern. Minøren kan også 
fortælle eksempler på børns og voksnes farlige leg med 
ilanddrevne miner. Selv om det værste mine-rykind har 
været her i landet under og umiddelbart efter krigen, 
så er der stadig grund til at advare befolkningen mod at 
nærme sig ilanddrevne miner og bøjer. At vi kan vente 
miner langt ind i fremtiden, beviser den kendsgerning, 
at der ofte er fundet miner herhjemme under den sidste 
krig, som var udlagt under den fØrste verdenskrig. 

Kampen mod ilanddrevne miner har også kostet tab 
blandt de danske minører. Arbejdet er farligt, og det 
kræver mandfolk. Minørerne er havstokkens stille helte. 
Der står ikke megen anden blæst om dem end den, der 
blæser ind fra Nordsøen. Minørernes arbejde belønnes 
ikke som andre tapre soldaters bedrifter med medaljer 
og ordner, men de forventer det heller ikke, for de gør 
kun df!res pligt. Skulle df!r imidlertid uddeles ordner, 
så burde de også gives til de minør-hustruer, som der
ovre ved vestkysten og andre steder i vort land dag ud 
og dag ind har siddet hjemme og talt bragene og aldrig 
været helt rolige, fØr mændene vendte uskadte hjem for 
at få et par timers og sommetider kun et par minutters 
ro, IØr telefonen kimede igen. Otto Ludwig. 



l-\\A. SV.\1 OG KASERNE 
Har man sagt kaserne -

En garnisonsby 
belyst fra Rønne, 
hvor lejren ligger 
4 km fra byen. 

0 0 • ma man ogsa sige 

never mind · 

»At der ved soldaternes forlægning til Bornholm skab- at man for små penge i løbet af den tid, man ligger 

tes et problem, der ved lejrens oprettelse ved Rønne herovre, kan komme rundt og se alle Øens seværdig

flyttedes hertil, vil sikkert alle indrømme. Det består ude- heder. 

lukkende i, hvor 800 til 1000 mand kan tilbringe deres 

fritid og finde de adspredelser, hver især er indstillet på. 

Ganske naturligt kom byens restaurationer her i før

ste række, og spørgsmålet om de nødvendige forsyninger, 

særlig af den billigste og mest eftertragtede vare, nem

lig Øl, meldte sig straks.« 
Således skriver formanden for RØnnes hotelvært- og 

restauratørforening, direktør Johs. Lyngbye, Dams hotel, 

i »Bornholms Avis« i anledning af en opstået diskussion 

om soldaternes adgang til byens restaurationer. Sagen er 

dog blevet løst til alles tilfredshed. Men den omstændig

hed, at en lille by som Rønne pludselig får sit indbyg

gerantal forøget med ca. 15 pct. soldater, må ganske 

naturligt skabe et problem. Folk og Værn bringer her 

en række samtaler om problemets lØsning. 

Forholdet mellem civilbefolkningen 
og soldaterne er stort set godt, 
siger borgmester N. C. Nielsen. 

Borgmester N. C. Nielsen udtalte bl. a.: 

Almegårdslejren er ganske naturligt af stor Økonomisk 

betydning for byen, selv om det er vanskeligt at gøre 

det op i tal. Derfor gjorde byrådet sig også i siµ tid store 

anstrengelser for at skaffe garnisonen netop til Rønne. 

Bl. a. ydede vi et tilskud på 200.000 kr. til kØbet af are

alet, ligesom vi stadig væk støtter soldaterhjemmet Øko

nomisk, og det er derfor naturligt, at vi prøver på at 

skabe det bedste forhold mellem soldaterne og byens 

befolkning. Det er også mit bestemte indtryk, at befolk

ningen stort set er velvilligt indstillet overfor soldaterne, 

og at det hele går omtrent gnidningsløst. Vi vil natur

ligvis også gerne, at soldaterne rejser hjem med det bed

st.P incit.ryk af øen, hvor afstandene ikke er større, end 

Bornholmeren bærer ikke hjertet 
udenpå frakken. 

Formanden for rotaryklubben og handelsstandsfor

eningen, direktør H. C. Hasager Boss, siger bl. a.: 

Lejrens oprettelse har naturligvis haft sin meget store 

betydning for de handlendes omsætning, og i ganske 

særlig grad da for dem, der har leverancerne til lejren. 

Det er ganske vist ikke store penge, soldaterne tjener, 

men man kan på den anden side gå ud fra, at de lægger 

det hele her i Rønne. 
Soldaternes opførsel har stort set været eksemplarisk, 

så jeg tror, at det ville være af betydning at prøve på 

at genoptage tidligere tiders soldaterfester under en eller 

anden form for at vise dem vor venlige indstilling. Jeg 

tror nemlig, at mange af de unge indkaldte har svært 

ved at forstå den, for det e1 nu engang sådan, at vi 

bornholmere ikke bærer hjertet udenpå frakken. 

Det, der skal til, er et rask greb 
i kommunens pengekasse. 

Formanden for RØnnes hotelvært- og restauratørfor

ening, direktør Johs. Lyngbye, udtaler bl. a.: 

Selvfølgelig er oprettelsen af lejren også af stor be

tydning for restaurationsbesØget, men forskellige vanske

ligheder fulgte med. Husk på, at oprettelsen af lejren 

skete på et tidspunkt, da der herskede stor knaphed på 

drikkevarer, især Øl, og det var derfor meget vanskeligt 

at foretage den rette fordeling. Forståeligt er det derfor, 

at soldaterne i visse tilfælde fØlte sig forfordelte og af 

og til fik indtryk af at være uvelkomne gæster, hvilket 
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ofte måtte foranledige irriterende bemærkninger. En 
gang imellem gav man mere håndfast udtryk for sine 
meninger, og reaktionen heroverfor måtte vel blive, at 
der nægtedes adgang for alle soldater, som det må ind
rømmes er vanskelige at skelne fra hinanden. Nå, sagen 
blev imidlertid !Øst til alles tilfredshed, men ikke desto 
mindre bliver spørgsmålet om, hvor soldaterne kan få 
dækket behovet for adspredelser eller skabe sig en be
kendtskabskreds, stående, og givet er det, at det ikke 
bestandigt kan stå åbent, men må finde en lØsning. Det 
er jo kun en smule fornuft og god vilje, der skal til fra 
begge sider. Før lejren blev færdig, satte forskellige for
eninger sig sammen med byrådet i spidsen for at arran
gere et antal soldateraftener, hvor lokale kræfter leve
rede underholdningen, der var yderst vellykket og på
skønnet. Ved en kop kaffe og en cigaret skabtes en for
ståelse af samhørighed med militæret og den civile be
folkning, som gjorde, at det soldaterhold med glæde 
vil mindes soldatertiden på Bornholm. Jeg ved, at dette 
er rigtigt - og så lidt skal der altså til for at skabe en 
good will, der senere kan komme til at betyde så meget 
for Øen. Derfor må opgaven efter min mening være den 
at skaffe egnede lokaler i byen til brug for foranstaltnin
ger, hvor soldaterne i deres fritid under hyggelige for
mer kan finde de adspredelser, unge mennesker alminde
ligt sætter pris på, når de er udelukket fra at besøge 
hjem og familie. Et sted med lidt bekvemmeligheder, 
hvor man kunne samles og diskutere dØgnets begiven
heder, invitere kvindelige bekendte til dans og anden 
underholdning, oprettet således, at der var adgang til 
servering til priser, der var overkommelige for solda
terne, og således, at ansvar for ro og orden var over
givet enhver af de besøgende, muligvis under ledelse af 
en tillidsmand. Det må jo erindres, at soldaterne for man
ges vedkommende kommer fra byer med forhold, der 
rent fornØjelsesmæssigt ser helt anderledes ud end 
Rønne, hvor vi kun har een biograf og meget få restau
ranter med underholdning. Det kan løses ved endnu et 
raskt greb i kommunens pengekasse, og har man sagt 
soldaterlejr, må man også sige never mind - uden dis
kussion - byens renomme fordrer det. 

Soldaterne kan sagtens 
få tiden til at gå. 

Det var, hvad byens borgere mener om sagen. Adju
tanten ved 1. bat., løjtnant Larsen, der tillige er Folk og 
Værn officer i lejren, siger: 

Mit indtryk er, at befolkningen gennemgående er flink 
og venlig, og at samarbejdet er det bedst mulige. Jeg 
tænker her blandt andet på, at hele fritidsundervisnin
gen, hvori deltager ca. en trediedel af lejrens mundskab, 
foregår sammen med byens ungdom på teknisk skole, og 
jeg ved, at forstanderen er glad for alle de værneplig-
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tige. Også med sportsforeningerne i Rønne har vi det 
bedste samarbejde - de værnepligtige får således lej
lighed til at træne vederlagsfrit derinde, og til kompagni
festerne inviterer man ofte de kvindelige medlemmer 
med. At spørgsmålet om udnyttelsen af fritiden skulle 
være så vanskeligt, som mange vil gøre det til, tror jeg 
heller ikke, da vi ved Folk og Værns arrangementer har 
så meget at byde de unge på. Foruden fritidsundervis
ningen er der i lejren kursus i slØjd og boksning, vi har 
vores eget lille orkester, der er filmsforevisning ca, en 
gang om ugen - dog er filmene desværre ofte æld
gamle -, der er foredragsaftener med kendte talere sorn 
f. ex. Carsten-Raft, amtmanden og overborgmester H. P. 
Sørensen for blot at nævne nogle enkelte, vi har et ud
mærket bibliotek o. s. v., ligesom vi arrangerer rundture 
på øen. Så der skulle være nok at få tiden til at gå med 
herovre. 

Det pragtfulde soldaterhjem. 

Inde i Rønne har foreningen »Dannevirke« et udmær
ket soldaterhjem, og i selve lejren ligger et pragtfuldt 
K. F. U. M. soldaterhjem i forbindelse med kaffestuen og 
udsalget, der drives i forbindelse med kostforplejningen. 
Vi har der.for spurgt lederen af det sidste, bestyrer Mar
tin Jacobsen, om soldaterne ikke benytter sig af hjem
met i så stor udstrækning som muligt. 

Vi har godt besøgt, siger bestyrer Jacobsen, men ikke 
ligefrem til trængsel, hvilket måske skyldes, at hjemmet 
ligger i selve lejren. Mange soldater har den indstilling, 
at de i deres fritid vil udenfor lejren, og det er der måske 
ikke noget at sige til. Vi prøver her at give dem både 
underholdning og noget mere åndeligt, men på en sådan 
måde, at alle kan være her, uden at få følelsen af, at jeg 
går rundt og »missionerer«. Mange møder desværre op 
med en vis skepsis hjemmefra overfor det kristelige, men 
det lykkes dog at komme i kontakt med mange, især 
gennem de ugentlige diskussions- og spørgeaftener. 

Kan de ikke lide københavnere? 

Og hvad siger så soldaterne selv? Meningerne er selv
fØlgelig meget divergerende, men den gennemgående op
fattelse tør vist nok siges at være, at de fleste synes at 
mærke en kold skulder i Rønne, især fra de ældres side, 
hvorimod landboerne stort set er flinke nok. Særlig er 
det opfattelsen1 at man ikke kan lide københavnere, 
hvorimod jyderne falder i bedre jord. 

- Skal man gøre facit op efter dette lille rundspørge, 
må det vist blive, at forholdet i Rønne hverken er bedre 
eller dårligere end andre steder, men at man fra begge 
sider er villige til at gøre en virkelig indsats for at skabe 
fuld tilfredshed med opholdet på klippeøen. 

Per Nielsen. 



BIBLIOTEl(ET 
som led i kasernens liv 

1. Fra. 11.: St.adsbibliotekar Carl Thomsen, garnisonskomman
danten, oberst S. F. H. J. Bjørke og oberstinde fru Bjørke. 

2. De første lånere indskrives hos lederen af udlånet, frk. 
Ørvig. 

3. Interiør fra den byggelige læsestue, der er åben hver aften 
fra kl. 18-22. 

4. Stadsbibliote1mren, Folk og Værn's bibliotel,skonsulent, 
fru II. Obel-Jørgensen og obersten foran en af reolerne. 

5. Til bogudlånet er der adgang for såvel befalingsmænd som 
menige, og allerede den første aften '\'ar der trængsel. 

Foto: 

G. Rasmussen 

* 
Tekst: 

Per Nielsen 

DEN 1. februar indviedes et ualmindeligt smukt biblio
telc med tiUrnrende læsestue i en fløj af administra
tionsbygningen på Ingeniørkasernen. 

Pengcmidlcrne er stillet til rådighed af Folk og 
Værn og l{obenlmvns lcommunebiblioteker har velvil
ligst 'udlånt bøgerne, medens indretningen af loka
lerne er foretaget af arkitekt A. Olsen, materielinten
danturen. 

Foreløbig fa:iller bibliotel,et ca.. 1000 bind fag- og 
skønlitterntur, men forøvrigt kan man rekvirere alle 
de bøger man ønsker, gennem bibliotekar frk. Ørvig, 
der står for udlånet. I tilslutning til biblioteli:et findes 
en hl·ggelig læsestue, hvor tre menige har påtaget sig 
at fore tilsyn. 

Ved indvielsen talte bl. a. stadsbibliotclmr Carl 
T h o ms en, der udtrykte sin glæde over nyskabel
sen, idet han understregede det meget værdifulde i, 
at biblioteket indgiJ.; som et led i kasernens daglige liv, 

Garnisonskommandanten, oberst S. F. H. J. B j ø r
k e, rettede først og fremmest en tak til Folk og Værn 
og Københavns ltommunebiblioteker for biblioteket, 
som obersten håbede måtte blive til gavn og girede for 
det unge mandskab 
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FOR HÆREN OG SØVÆRN~ 

De vandt l~ampen 
for de havde varmet sig op 
Opvarmningens betydning for idrætsmandens præstationer 

Af premierløjtnant H. Dencker 

Enhver ved af erfaring, hvor van
skeligt det kan være at finde sin nor
male arbejdsrytme, når man skal 
begynde sit arbejde tidligt om mor
genen. Nogle har vel også bemærket, 
at de under den første del af et 
stykke arbejde, der kræver et energi
forbrug ud over det normale, befinder 
sig rigtig dårligt; først efter nogen 
tids forløb glider det hele, som det 
skal; man er »varmet op«. 

I det daglige liv er der kun få men
nesker, der erkender, at det kan være 
af værdi at »varme sig op«, inden der 
tages fat på dagens anstrengelser; 
normalt nøjes man med at strække 
sig, når man om morgenen står op. 
Men for idrætten spiller opvarmnin
gen en kolossal rolle. Idrætstræning 
- og selvfølgelig i endnu højere grad 
idrætskonkurrencer - er jo arbejde, 
der kræver et stort energiforbrug, og 
de fleste idrætsmænd ved, hvor ube
hageligt og farligt det er straks at 
forlange toppræstationer af organis
men. Det er langtfra nogen nydelse 
at gøre gymnastik eller bokse i en 
uopvarmet sal, og skal man lØbe, bli
ver tiderne dår li gere end normalt, 
hvis det er koldt i vejret. Man fØler 
sig kort sagt stiv og uoplagt, tør ikke 
gå igennem i øvelserne, fordi man af 
erfaring ved, at der under sådanne 
forhold lettere opstår muskel- og 
fibersprængninger. Derfor forlanger 
erfarne ledere også nu om dage, at 
idrætsudøverne skal være varmt 
klædt på og skal være »varmet op« 
- f. eks. ved let lØb og løse gymna
stiske øvelser - inden de begynder 
på det hårdere arbejde. 

Den første sportsgren, der helt fat
tede opvarmningens betydning, var 
vistnok atletiken, men flere og flere 
kommer med, således at alle idræts
grene inden mange år utvivlsomt vil 
betragte opvarmning som en absolut 
nødvendig ting. Fodboldspillerne har 
strittet imod i lang tid, men nu er det 
ikke ualmindeligt at se et hold tage 
kampens første - ofte afgørende -
kvarter, inden den begynder. Hermed 
mener jeg de 15-20 minutter af kam
pens begyndelse, hvor spillet næsten 
altid er præget af dårlige afleverin
ger og langsomhed; noget, der almin-
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deligvis forklares som nervøsitet, 
men som sikkert i langt hØjere grad 
er en fØlge af utilstrækkelig opvarm
ning. 

Opnår man nu noget ved at varme 
op? Og kan det betale sig at bruge 
sine kræfter til det? 

Svaret på disse spørgsmål er givet 
af idrætsfysiologien, en ny videnskab, 
hvis mest fremtrædende person her 
i Danmark er dr. Ove Bøje. Der ar
bejdes fortrinsvis eksperimentelt, og 
det har vist sig, at opvarmningen be
tyder langt mere for idrætsmandens 
præstationer, end man tidligere 
mente. 

Normalt er legemstemperaturen ca. 
37 grader, men under anstrengende 
arbejde kan den stige voldsomt, som
metider helt op over 40 grader. Den
ne temperaturstigning under hårdt 
muskelarbejde har man fØr betragtet 
som et udtryk for, at legemets varme
regulation svigtede; men forsøg har 
nu vist, at legemstemperaturen altid 
stiger, når musklerne udsættes for 
hårdt arbejde. Naturligvis afhænger 
stigningen af arbejdets intensitet, men 
for de samme ydelser er stigningen 
praktisk talt konstant, uafhængig af 
om omgivelserne er varme eller kol
de. Noget tyder altså på, at de kemi
ske processer i organismen forøges 
ved hØjere temperatur, hvorved 
musklers og nervers ydeevne sættes 
i vejret. Kort sagt vil det sige, at der 
til ethvert arbejde - et 1500 m lØb 
eller en brydekamp - svarer en tem
peraturforØgelse af en vis størrelse, 
som sætter organismen i stand til 
straks at yde det maksimale. 

Det er også en kendsgerning, at en 
rigelig blodforsyning af de arbejden
de muskler er af afgørende betydning 
for deres arbejdsevne, og musklerne 
er da også i særlig grad forsynet med 
blodkar. Det er således regnet ud, at 
en veludviklet mands muskelhårkar 
vil have en samlet længde af ca. 
10.000 kilometer, mens deres over
flade når op på mere end 6000 kva
dratmeter, omtrent samme størrelse 
som en fodboldbane. Da der imidler
tid altid vil gå en vis tid, inden or
ganismen tilpasser sig de øgede krav 
og sender blod ud til musklerne, vil 

et pludseligt og voldsomt arbejde be
virke, at de bliver stive og eventuelt. 
helt ude af stand til at arbejde. 

Det må ikke ske for en idrætsmand. 
Når han skal starte i en konkurrence~ 
ønsker han naturligvis at opnå et så 
godt resultat som muligt. Det lykkes. 
kun, når hans organisme straks ved 
konkurrencens begyndelse er i stand 
til at yde toppræstationer, og det er 
den som nævnt kun, når legemstem
peraturen i forvejen er blevet sat i 
vejret, og kredsløbet har fået tid til 
at tilpasse sig efter de ændrede for
hold. Opvarmningen bliver altså den 
naturlige konsekvens. 

For fuldstændighedens skyld må 
det nævnes, at opvarmningen også 
bevirker en indstilling af hjertets ar
bejde, formindsker faren for muskel
sprængninger og indarbejder udøve
ren i idrætsdisciplinens rytme. Ende
lig har det uhyre meget at sige, at det. 
personlige velbefindende forøges gan
ske betydeligt. 

Selve opvarmningen er selvfØlgelig 
forskellig for de forskellige idræts
grene og er vel også i nogen grad 
individuel, men for dem alle gælder 
det, at den selvsagt ikke må tære så 
meget på kræfterne, at der intet er 
tilbage til selve konkurrencen. Derfor 
må den lægges sådan an, at der veks
les mellem arbejds- og afslapnings
perioder; for en atletikmand vil så
ledes j oggning, gang og løs gymna
stik være udmærkede opvarmnings
øvelser. Fælles for al opvarmning er 
det, at den skal være karakteriseret 
af: 1) naturlighed, 2) langsom fart, 
3) gradvis stigning. 

I almindelighed vil en grundig op
varmning vare en god halv time, i 
hvert fald aldrig mindre. Adskillige 
idrætsmænd bruger dog at varme op 
indtil 1 time, idet det har vist sig, at 
en lang opvarmningstid er bedre end 
en kort; til gengæld kræver den et 
større energiforbrug, hvilket altså vil 
sige, at idrætsudøverens træningstil
stand må være perfekt. 

Det må endvidere fastslås, at op
varmning altid bØr finde sted. Mange 
tror, at det er tilstrækkeligt, at som
mersolens stråler har fået lov at skin
ne på dem i en halv times tid, men 
det er en fejltagelse. Det vigtigste er 
som fortalt at få skabt en forhøjelse 
af legems- og muskeltemperaturen, 
men denne er praktisk talt uafhæn
gig af, om der er 10 graders kulde 
eller 30 graders varme på sportsplad
sen. Noget andet er, at man naturlig
vis lettere kommer op på den ideelle 
arbejdstemperatur i varmt vejr, efter
som varmetabet til omgivelserne da 
bliver mindre. Som eksempel kan det 
nævnes, at de danske foldboldspillere, 
der i London erobrede en olympisk 
bronzemedaille, på en dag, da der 
blev sat engelsk varmerekord og 
hele London stønnede af varme, i en 
halv time varmede op inden kampens 
begyndelse. Kampen blev vundet .. 

For til sidst at give et bevis på, at 
der ikke er tale om videnskabelige 
teorier uden praktisk betydning, skal 
det nævnes, at forsøg har vist, at 
tiden for et 100 m lØb gennemsnitlig 
forøges med næsten 1 sekund, der
som lØberen ikke fØr starten har var
met op. Det lyder måske ikke af så 



meget, men vil alligevel normalt be
tyde, at den »kolde« mand kommer 
-8-10 m bagefter ham, der var »varm<<, 
da startskuddet !Ød, 

Forhåbentlig har de kendsgernin
ger, der er trukket frem i denne ar
tikel, gjort det klart, at den idræts
mand, der varmer sig op, inden en 
konkurrence begynder, har en uom
tvistelig fordel fremfor ham, der ikke 
gør det. Alene af den grund bØr du 
for fremtiden høre til dem, der altid 
bruger opvarmning! 

H. Dencke.r. 

Søværnets kommende 
ko11 kurren cer 

I marts måned afholder søværnet 
følgende idrætskonkurrencer i Hal
mens gymnastiksal. Fra den 1. marts 
og de følgende dage er der håndbold
turnering, mandag den 7. er der bryd
ning og tirsdag den 8. boksning. Der 
kæmpes i alle vægtklasser, men op
mærksomheden henledes på, at der i 
boksning kun må anmeldes personel, 
som tidligere har deltaget i konkur
rencer. Tirsdag den 15. marts er der 
fægtning på bajonet og sabel og da
gen efter på kårde. 

Idrætskomiteen henstiller, at så 
mange som muligt overværer kon
kurrencerne. 

Søværnets fodbold-turnering 
søværnets idrætskomite har vedta

get at indbyde til en turnering i fod
bold efter pointssystemet. I pulje I er 
der fØlgende hold: Kystflåden, Mid
delgrundsfortet ( eller et andet fort 
under kommando), Mathkasernen, 
Vestsj. marinedistrikt og idrætsfor
eningen for Søværnets kvarterme
stre m. fl., og i pulje II deltager SØ
værnets kaserne, SØofficersskolen, 
Luftmarinestationen i København, 
( eller et andet fort under kommando) 
og Idrætsforeningen for søværnets 
officerer. 

De to bedste hold fra hver pulje 
mødes i en afsluttende pulje, hvor 
alle møder alle, og disse kampe er 
fordelt over 2 uger. Turneringen be
gynder den 26. april, og den indle
dende turnering slutter den 2. juni. 
Det er hensigten at udsætte en van
drepræmie til det vindende hold. 

Arresødallejren 
har en finsk bad stue 

I slutningen af 1946 bfov der i Ar
resØdallejren opstillet en finsk bad
stue - foreløbig den eneste indenfor 
værnene. Den er indrettet i en barak, 
men desværre er den ikke beklædt 
med træ indvendig, hvorved den helt 
rigtige virkning ikke kan opnås. Det 
bevirker også, at den sluger for me
get brændsel. Badstuen er forsynet 
med en original finsk ovn, der des
værre er gået i stykker to gange, 
fordi man har pØset for meget vand 
på. Den er imidlertid nu repareret, 
og man håber i lejren at få glæde af 
badstuen. Der er i hvert fald stor 
interesse for den både blandt befa
lingsmænd og menige. 

Ny formand for 
søværnets idrætskomite 

Kommandør H. Frederiksen er af 
ministeriet udpeget som kommandør 
Grandjeans efterfølger til posten som 
formand for søværnets idrætskomite. 
Kommandør Frederiksen har tidli
gere været chef for kvarter- og un
derkvartermesterskolerne, og den 1. 
februar blev han udnævnt til chef 
for flådestationen. 

Direkte tilknytning til idrætskomi
teen har kommandøren ikke haft tid
ligere, men inden for søværnet er han 
kendt for sin store interesse for idræt
tens betydning, og han vil uden tvivl 
være en værdig afløser for komman
dør Grandjean. 

Schandorff fik udsættelse 
Broncemedaillevinderen fra olym

piaden, Axel Schandorff, der er Dan
marks største håb ved de kommende 
verdensmesterskaber i cykling, skulle 
have været ind som soldat nu til for
året. Gennem D. C. U. blev der ind
sendt en ansøgning om udsættelse til 
1950, for at han kan få de bedst mu
lige træningsvilkår. Fra de militære 
myndigheder er der nu bevilget ham 
den ønskede udsættelse. 

Idrætskommissionens arbejde 
snart tilendebragt 

Krigsministeriet og marinemini
steriet nedsatte i november måned 
et udvalg med_ den opgave at frem
sætte forslag til oprettelse af et 
fællesorgan for idrætsudøvelse in
den for forsvaret. Arbejdet i dette 
udvalg er nu i fu1.d gnng, og fore
løbig har man indhentet oplysnin
ger fra Norge, Frankrig, Belgien 
og Schweiz, mens man endnu 
mangler svar fra Sverige, England 
og Holland. Hele organisationen 
vil derefter blive bygget op på de 
erfaringer, man har gjort i de an
dre lande. Udvalgets arbejde vil 
være tilendeb1·agt om kort tid, og 
man håber, at det nye idrætskon
tor vil være oprettet til efteråret. 

Ministeriel tilladelse til at 

anmelde 

BOKSERE 
til de internationale 

militære 

mesterskaber 

Fra krigsministeriet foreligger der 
nu tilladelse til at anmelde et hold 
boksere til de internationale militære 
mesterskaber. 

De skal i år afholdes i Holland den 
25., 26. og 27. april, men fra dansk 
side har· man forsøgt at få arrange
mentet lagt en uge frem, da det ellers 
vil komme til at .kollidere med bri
gadens hjemsendelse og andre hjem
lige begivenheder. Det betyder bl. a., 
at de mange udmærkede boksere ved 
brigaden og Svend Age Sørensen, der 
tilhører brigadestyrken, ikke kan del
tage. 

Af de boksere, man kan re'gne med, 
er fluevægteren fra Haderslev, Svend 
Age Sørensen, sjællandsmesteren 
Gottschalck Hansen og Henning Ol
sen fra Lindholm, der gør tjeneste i 
marinen. Derimod skal man vist ikke 
regne med Svend Wad, der ganske 
vist bliver indkaldt den 1. april, men 
han er blevet udtaget til europahol
det, der skal kæmpe mod U. S. A. i 
Chicago. 

Endvidere har krigsministeriet gi
vet tilladelse til, at de militære svøm
memesterskaber afgøres herhjemme. 

18. BATAILLON 
klarede sig fint 
i de engelske besættelses
styrkers fodboldturnering 

Den danske brigade i Tyskland blev 
i efteråret indbudt til at deltage i de 
engelske besættelsesstyrkers fodbold
turnering i Hannover-distriktet, der 
omfatter ca. halvdelen af den engel
ske besættelseszone. Gennem kvalifi
kationskampe viste det sig, at 18. ba
taillons hold var det stærkeste, og det 
kom derfor til at repræsentere bri
gaden. 

Der deltog 22 hold i turneringen, og 
i den første kamp vandt holdet over 
værkstedsregimentet fra Hannover 
med 8-0, mens det i den næste kamp 
kun blev en kneben sejr på 5-4 over 
»The Royal«. I den 3. kamp tabte det 
til 3. faldskærmsbataillon fra Hildes
heim med 7-3. På det tidspunkt var 
der 6 hold tilbage i turneringen, så 
resultatet var absolut al ære værd. 
Blandt de bedste spillere var Jens 
Peter Ilansen fra Esbjerg divisions
hold, mesterrækkespilleren fra Hol
stebro, Aksel Christensen, og mål
manden Egon Jensen, Esbjerg. 
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- Der står en pØlsemand nede ved 
kajen og smider alle sine pølser i 
vandet. 

- Såh, hvorfor gør han det? 
- For at få dem kogt. 

* 

Den sårede Gordon Highlander var 
meget nedtrykt og viste ikke det 
mindste tegn til bedring. Hele tiden 
lå han og talte i vildelse om det skøn
ne Skotland. Da fik lægen den ide, 
at måske kunne en skotsk sækkepiber 
give ham humør og mod på livet igen. 
Sækkepiberen kom så, og han spil
lede alt, hvad der kunne frembringes 
af melodier på en sækkepibe. - Næ
ste morgen spurgte lægen ivrigt sy-
geplejersken: · 

- Nå, hvordan virkede musiken 
på vor patient? Hjalp det på ham? 

- Ok ja, han er allerede gået. Jeg 
har aldrig set mage til forandring. 

- Storslået! Det var en virkelig 
god ide af mig! 

- Ja, - men de øvrige 30 patien
ter har alle fået voldsomme tilbage
fald. 

(Youth's Companion.) 
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Gunnar Sørensen 

TEGNER 

OG FORTÆLLER 

Midt om natten bliver kompagniet 
alarmeret til natøvelse. Lyset må ikke 
tændes, og basserne tumler søvn
drukne ud af kØjerne og famler i 
mørket efter deres udrustning. Plud
selig lyder en gnaven stemme: 

- Hør, hva' pokker er'et du laver, 
mand 

- Jeg er ved at trække mine støv
ler på. 

- Øv, det er min fod, dit skvat! 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Havde i dag noget, som kaldes evo
lering. Løjtnanten råbte og skreg i 
eet væk: Deling - march! Deling -
holdt! Deling - march! Giv agt -
lØb! Rodet kolonne! Enkelt kolonne! 
Træd an - lØb! Og - puha - sådan 
blev han ved. Vi svedte og pustede. 
Men pludselig bl,m ri.P.t 4,1 for broget, 
og han, der ellers er en sindig jyde, 
trådte ud af geleddet og råbte harm
dirrende: »Nej, faneme om a vil ar
bejd' for en mand, der skywter me
ning så tit!« 

En nybagt kornet beordrede en re
krut at gøre honnør 50 gange, fordi 
han havde undladt at hilse. En ældre 
oberst havde bemærket optrinet, og 
da det var overstået, kom han hen og 
spurgte, hvad meningen var. Kornet
ten forklarede ham det hele. Nu ville 
rekrutten træde tilbage, men ober
sten standsede ham: 

- Vent lidt, min ven, nu vil kor
netten besvare Deres hilsener. 

* Under krigen blev en mariner syg 
mens han var hjemme på orlov, og 
lægen blev tilkaldt. 

- Er det halsen, det er galt med?, 
spurgte lægen. 

-Ja. 
- Har De prøvet at gurgle den 

med saltvand? 
- Det skulle jeg mene. Jeg har 

været torpederet 7 gange. 
(Pittsburg Chronicle.) 

* 
Svar på De ved det ... (side 31) 

1. b 4. c 7. a 
2. c 5. b 8. b 
3. C 6. a 



Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 13 

I løsningen af denne kryds og tværs an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 

Vandret: 
1) Militærøvelse. 15) Efternavn. 16) Stok

værk. 17) Træ. 18) Gisnet. 19) Begår. 20) 
Udtørre, 21) Bomuld. 22) Næstekærlige. 25) 
Fork, 26) Delene. 27) Pigenavn, 29) Endelse. 
30) Nurse. 31) Karakter. 32) To ens. 83) Tal. 
34) Undergrundsbane. 36) General. 37) Alfa
betisk rækkefølge 39) Stedord. 40) Findes. 
41) Planter. 43) Forfatter. 45) Udbrud. 46) 
Tone. 47) Renset. 49) Automobildel. 51) 
Redskab. 52) Amrk. By. 53) Dige. 

Lodret: 
1) Hæv. 2) Ortodokse. 3) Kornetstjerne. 

4) Gl. Verbum. 6) Tone. 6) Bogholderiudtryk, 
7) Statut, 8) Snavs. 9) Orlogsgast. 10) Kør. 
11) Føde, 12) Fisk. 13) Vasket. 14) Inden
dørs befordringsmiddel. 22) Naiv . .23) Ini
tialer. 24) Invalid. 28) Stemme. 35) Tilbage
slag. 36) Luske, 38) Pigenavn. 39) Pimpede. 
42) GI. Verbum. 44) Kæler, 45) Slide, 48) 
Fork. 50) Fork. 

3. Aftrækkermekanismen i 7, 7 mm 
rekylgevær må adskilles af: 
a. Rekrutten 
b. Rekrutten under korporalskabs

fØrerens tilsyn 
c. Korporalskabsføreren efter 

ordre 

4. Når en dansk håndbombe omlæg
ges med en sprængstykkeskal, kal
des den en: 
a. Geværgranat 
b. Håndbombe sværere 
c. Håndgranat 

5. Det engelske gevær vejer ca.: 
a, 8kg 
b. 4kg 
c. 6kg 

6. Når et gevær skyder for hØjt, og 
man vil skifte sigtekornet, skal det 
være: 
a. Højere 
b. Lavere 
c. Bredere 

7. På et kort i 1:40.000 er 3 cm: 
a. 1200 m 
b. 600m 
C, 300m 

8. Hvilket kompagni er størst (antal 
mand): 
a. Stabskompagniet 
b. Skytskompagniet 
c. Rekylgeværkompagniet 

Se svarene side 30. 

Konstruktør (15 kr,), Konstabel 2008/48, KNOLD OG SPRØJT 
Pedersen, 3./11 A. A., kasernen, Ringsted. 

l<VARTE ER. 
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Løsning 
på 

opgave 
nr. 12 

Vinder (10 kr.): sergent I. Larsen, Bag
sværd hovedgade 274, Bagsværd, 

i1e u..ed det ... 
1. Geværremmen må anvendes til 

støtte: 
a. Ved stående skydning 
b. Altid 
c. Ved knælende skydning 

2. For at finde Nordstjernen skal af
standen mellem Karlsvognens ba
geste hjul forlænges: 
a. 4gange 
b. 6gange 
c. 5 gange 

HA·HA·HA
KNOLDSPARKER· ~ 

~ 
~ 

--"'.l--'.-- = 

Jeg 
ku' tænke 
mig• 

at endnu en film indgik blandt de 
film, der fremvises ved hærens og 
flådens afdelinger som led i uddan
nelsen. 

Jeg ved, at det forslag, jeg her stil
ler, måske vil virke råt og brutalt på 
nogle, specielt, da forslaget fremsæt
tes i denne rubrik, der ellers kun har 
forslag om etiske eller æstetiske re
former. 

Efter min mening er den film, jeg 
tænker på, imidlertid mere påkrævet 
end de fleste af de reformer, der har 
været foreslået her hidtil. 

Den film, jeg kunne tænke mig at 
få indført som led i uddannelsen, er 
den østrigske film om kønssygdom
mene »Snigende gift<<, en film, der 
hidtil ikke er forevist offentligt, og 
som efter min mening heller ikke er 
egnet til offentlig forevisning, men 
som her vil kunne bidrage til oplys
ning om og derigennem bekæmpelse 
af en yderst alvorlig og desværre høj
aktuel fare ved at indgå som fast led 
i den elementære, militære uddan-
nelse. Leif Lunn3 Ljt. 
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oplysende Kroniker, 
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Kommentarer til Tidens Problemer 

- det er nogle af de Goder, 

som dagligt bydes Dem gennem 

Provinsens største Dagblad 

Danmarks 1rtdieslørste Morgenblad 

Den nye tone i hæren. 
Kære, lille 671 Her ser De nøglen til det sikre nat" 
tegn I LARCO pudsevat er soldatens ven, Det får 
alt metal til at skinne, som det skall 

Larco A/s Kobenbavu F. 

Jubilæumsgaver 
og Sportspræmier køber man 

hos Hofjuvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser. 

* .A. MICHELSEN 
~,J. H•t- •1 Ortln,1J•i-,ltt
~r11l, u. C.•lrlll ,., 
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OPLYSNINGSARBEJDE~ 
Af filmkonsulent Jørgen-Richard Lund. 

EFTER at have læst sekretær Arne Rasmussens inter
essante, men noget pessimistisk betonede indlæg om 
ovennævnte emne i »Folk og Værn«s marts-nummer, 
fØler jeg trang til at fremkomme med et par optimistiske 
betragtninger vedrørende det rejste spørgsmål. Målet, at 
bibringe den grønneste ungdom forståelse af værnenes 
værdi og betydning, og midlet: oplysning gennem film 
og foredrag, er vi ialtfald enige om. Derimod kniber det 
for mig og antagelig for flere, der, som jeg, har fØling 
med det politiske ungdomsarbejde, at forstå, hvorfor ind
lederen bruger det meste af spaltepladsen til at opstille 
papfigurer og nedsable dem i stedet for at holde sig til 
det positive i forslaget. FØrst får skolen sig en omgang: 
»Da skolen ikke har ofret sagen større interesse ... «, så 
kommer turen til »de politiske ungdomsorganisationer, 
hvis partiprogrammer farver indstillingen til landets for
svar.« Og indlederen påviser, at de unge ikke møder vir
kelig oplysning af saglig natur om forsvar og forsvars
vilje hverken i skole eller andetsteds »bortset fra den 
ensidige påvirkning, de kan modtage i ungdomsforenin
gerne«. 

»At ændre så at sige en hel befolknings indstilling 
fra at være anti ... til at være positiv . . . kræver 
imidlertid, at der tages fat med den nye generation.« 
Hvis det var tilfældet, så var det hele jo håblØst -

men landet ligger heller ikke således, og indlederens øv
rige udtalelser beviser, at den danske befolknings flertal 
netop har en positiv indstilling. Mig bekendt har vi i 
Danmark for tiden kun eet forsvarsnihilistisk parti, kom
munisterne, og dette internationale partis forsvarsnihil
isme er lokalt betonet. Alle, hvad vi med statsministe
rens ord kan kalde »danske« partier, er positivt indstil
lede. Her at komme ind på en partipolitisk diskussion 
om militarisme, demokratisering m. m. vil fØre for vidt, 
men jeg vil mene, at dei er en forvirrende taktik at gå 
ud til den danske befolkning og sige til alle landets 
folketingsvælgere: 

»I har en »anti-indstilling« overfor forsvarssagen, nu 
kommer vi og tager bØrnene og de unge fra jer, og så 
giver vi dem en positiv indstilling!« 

der efterlyses 
Lige så taktisk uklogt er det vist at foreslå nedsættelse 

af en komite, - så opnår vi da kun, at der ikke sker 
noget. Vi har ikke brug for komiteer eller endeløse dis
kussioner, men for handling - lad os gribe sagen prak
tisk an. 

Der er måske en mulighed for, at Folk og Værn kunne 
organisere det efterlyste oplysningsarbejde, men det kan 
af mange grunde være vanskeligt, og det vil antagelig 
derfor fØre hurtigere og lettere til resultat at få sagen 
ind for et større forum og lØst som en folkebevægelse 
på bredere basis. 

Flertallet af den danske befolkning er positivt indstil
let, regering og rigsdag ligeledes. Vi har statsinstitutio
ner som Statens filmcentral, Dansk kulturfilm, Ministe
riernes filmudvalg og Folk og Værn's film.tjeneste, skabte 
med det formål at tage spØrgsmål som det her rejste op 
til drøftelse og eventuel lØsning, så der er ingen brug 
for et begravelsesudvalg eller en »speciel komite«. Nej, 
der er brug for et initiativ. Hr. Arne Rasmussen kan sik
kert opnå et hurtigere resultat ved at forelægge en plan 
til forslagets gennemførelse, udkast til filmmanuskript 
eller forslag om udskrivelse af en konkurrence. Statens 
film.institutioner har den mest intime forbindelse ined 
landets skoler, foreninger og biblioteker, det vil sige fØ
ling med alle de faktorer, der kommer i betragtning, 
når man vil ud til hele den danske befolkning. Jeg vil 
nemlig i al beskedenhed mene, at oplysningsarbejdet 
overfor de 14-21 årige ikke er nok, vi må have alle 
aldersklasser i tale; dette er en folkesag, og man kan 
derfor heller ikke nØjes med een film - der bliver brug 
for en filmrække. Det bØr dog ikke afskrække fra at 
tage fat - tværtimod. 

Forhåbentlig tager hr. Arne Rasmussen opgaven op, 
og så er der kun grund til at Ønske ham held og lykke 
med arbejdet. . 

Som formand for Ungdommens filmklub kan jeg trygt 
udtale, at vi med glæde vil imØdese film af ovennævnte 
art og virke med til deres udbredelse, og det samme svar 
vil De sikkert få fra 99 % af vort lands ungdomsorgani
sationer - ikke mindst fra de såkaldte »politiske«. 



Forsvarsminister Jens Christian Hauge i sit kontor i Oslo. 

FRIHED 

en skramme, ville vi måske spille på 
neutraliteten, således som svenskerne 
gør det«, forklarer en repræsentant 
for den norske regering. »Eller hvis 
vi i geografisk henseende lå vidt 
åbent overfor angreb, således som 
Danmark gør det, ville vi måske 
også underkaste forsvarsspØrgsmålet 
visse overvejelser, men vi kæmpede 
os gennem fem års tysk besættelse, 
udenfor og indenfor landets grænser. 
Vi oplevede, at frihed aldrig kan 
komme til at koste for meget -
hverken i tårer eller omkostninger. 
Vi fØler os oprigtigt knyttet til Ve
sten, og vi vil aldrig vente, at de 
vestlige magter starter en krig. Hvis 
Østen begynder en krig, er vi sikre 
på, at vi ikke kan holde os udenfor 
den, selv om vi prøvede nok så me
get derpå. Men vi håber, at Vesten 
vil stå sammen, og at der ikke vil 
komme nogen krig.« 

RUSLAND har et kolossalt militært 
maskineri lige på den anden side af 
Norges nordligste grænseegne, og 
overfor dette står et norsk forsvars
beredskab, som i sammenligning her
med er mikroskopisk lille. 

Norge har en Tysklands-brigade 
på 4000 mand, svarende til 25 % af 
det samlede antal indkaldte soldater. 
Flåden består af nogle få destroyere 
og undervandsbåde, mens luftvåbnet 

KAN ALDRIG KOSTE FOR MEGET 
NORGES generaler sørger den dag i 
dag over den tid, da de allierede sæn
kede uhyre mængder efterladt tysk 
krigsmateriel fra Norge i havet ud
for den norske kyst. De våben og al 
den ammunition, som sank i bølgerne 
i 1945, kunne i dag have bevæbnet· 
350.000 norske hjemmeværnsfolk. De 
allieredes begrundelse for sænknin
gen var den - ligesom herhjemme 
- at tilbageblevne tyske våben i det 
befriede norge måske senere kunne 
stimulere genopvækkelsen af en tysk 
våbenindustri. 

Norge er dqg ikke blevet impone
ret af denne forklaring. Siden kri
gens afslutning har landet måttet ofre 
en betydelig del af sine indkomster 
til militære formål, hvilket i hØj grad 
har sat den Økonomiske genopbyg
ning tilbage, men på den anden side 
har dette alligevel ikke ydet nogen 
garanti for landets sikkerhed. 

NORGE er nu - bm;tset fra Finland 
- det mest udsatte blandt Ruslands 
vestlige naboer, og det har et årligt 
militærbudget på lidt over 300 mill. 
kr., svarende til næsten 100 kr. pr. 
indbygger i landet, mænd, kvinde!: 

En gruppe under det norske hjemmeværn er 
gået i stilling under en øvelse. De norske 
hjemmeværnsfolk bærer amerikanske uni
former og er udstyret med tyske geværer 

og czekiske maskingeværer. 
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og bØrn. Norges forestillinger om 
sikkerhed irriterer måske russerne, 
men nordmændene på deres side øn
sker ikke, at dette skal være tilfæl
det. Norge søger på ingen måde at 
virke hverken udfordrende eller af
visende overfor Rusland. »Hvis vi 
havde været så heldige som Sverige 
at kunne holde os udenfor to ver
denskrige og slippe gennem det uden 

siger nordmændei 

kroner l 

på fe 



Her holder et kompagni hjemmeværnssolda
ter krigsspil i forbindelse med en øvelse. 

består af forholdsvis få Vampire-ja
gere, nogle ældre Spitfires og nogle 
»A-20 Boston«-maskiner. 

Det er klart, at det norske forsvar 
har en værdifuld baggrund i landets 
ikke færre end 100.000 hjemmeværns
folk.. Hvis omfanget af hjemmevær
net skal betragtes som et udtryk for 
forsvarsviljen, kan man roligt sige, at 
den jævne nordmand har lært bety
deligt mere af besættelsen end dan
skeren. Man finder i det norske hjem
meværn en meget udpræget trang til 
en dygtiggørelse med henblik på en 
eventuel ny krig, og dette får ikke 
mindst udtryk i de omfattende øvel
ser, hjemmeværnet afholder med del
tagelse af et stort udvalg af de mest 
moderne våben. 

I SPIDSEN for Norges forsvarsmini
sterium står en af den norske fri
hedskamps kendte mænd, juristen 
Jens Christian Hauge, hvis bestemte 
måde at optræde på allerede har 
bragt ham i uoverensstemmelse med 
tre hærchefer, som ikke kunne følge 
ham i hans metoder til genopbygnin
gen af det norske militær. Hauge er 
imidlertid populær, og som chef for 
den fælles norske overkommando har 
han den 59-årige generalløjtnant Ole 
Berg, som under krigen trænede en 
brigade i Sverige på 12.000 mand og 
en styrke på 2000 politifolk. Hærens 
førstemand er den 54-årige general-

g ofrer årligt 100 

ridbygger 

varet 

Generalløjtnant Ole Berg, dClr er chef for 
den norske forsvarsstab og således står over 

cheferne for de tre forsvarsgrene. 

lØjtnant Wilhelm von Tangen Han
steen, mens flådens øverstkomman
derende er viceadmiral Thor Horve, 
der er 49 år. GenerallØjtnant Bjarne 
Oen leder luftvåbnet. Både Harve og 
Oen gjorde et godt stykke arbejde 
under krigen i forbindelse med de 
britiske styrker. Den norske flåde 
mistede 20 skibe, men sænkede 40 af 
fjendens krigsskibe og 36 handels
skibe. Det norske luftvåben nedskØd 
253 fjendtlige maskiner og sænkede 
5 undervandsbåde. Ingen ledende 
kredse i Norge, hverken politiske el
ler militære, ser nogen garanti i den 
fornyligt tilbudte russiske ikke-an
grebspagt, og man mener rent ud, at 
hvis Rusland i givet fald sparer Norge 
for noget, så bliver det af andre 
grunde end en ikke-angrebspagt. 

»I DENNE såkaldte fredstid behøver 
Norge tre ting«, fortæller forsvars
minister Hauge i en samtale med 
»Folk og Værn«s medarbejder. »Det 
første er en tilstrækkelig politisk 
støtte til bestræbelser, som ikke kan 
opmuntre tanken om en isoleret ag
gression mod os. Det andet er fysisk 
styrke til opbygning af vore egne 
forsvarsstyrker. Og det tredie er for
sikringen om, at hvis vi skulle møde 
et angreb, ville vi få tilstrækkeligt 
hurtig hjælp udefra til, at vi kan 
spares for en ny okkupation. Men 
fØrst af alt vil vi gerne være med til 
at skabe et bedre historisk forlØb i 
en bedre verden. Vor id€! må være, at 
de demokratiske lande står sammen 
en for alle og alle for een.« 

Norske hjemmeværnsfolk på natmanøvre er 
her ved at bringe en kanon i stilling. Det 

er tysk 20 mm-skyts. 
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praktisk S<AND NAV SME 
NORSKE SOLDATER SØNDERJYLLAND ... 

DA det i sommeren 1948 meddeltes, at den norske tysklandsbrigade ville blive flyttet til Sydslesvig, vakte det 
glæde hos mange danske nord og syd for Danmarks grænse. Kunne de danske sydslesvigere ikke få danske 
soldater, som de helst havde set, kunne ingen være mere velkomne end de norske soldater, og da de omsider 
kom, blev de modtaget med åbne arme, ikke mindst i de to største byer i Sydslesvig, Flensborg og Slesvig. De 
danske sydslesvigere hilste dem, hvor der var lejlighed dertil, med tusinder af små norske flag, i gaderne, i 
butikkerne og i de private hjem. Nordmændene kunne ikke være i tvivl om, at de her var kommet til en langt 
overvejende venligsindet befolkning. 

Og nord fra grænsen indså man, at der her var en enestående lejlighed til at knytte norske og danske nær
mere sammen. Ganske naturligt blev det foreningen »Norden«, der kom til at stå for det praktiske arrangement, 
og det er formanden for SØnderborg afdelingen, redaktør Chr. Refslund, Flensborg Avis, der ved et utrætteligt 
arbejde har trukket det største læs. 

»Nord for den grænse, som blev sat i 1920, i Danmark, hvor friheden igen råder efter de 5 onde besættelsesår, 
kan norske soldater og landets danske befolkning mødes frit og gensidigt varmt og stærkt vise hinanden, at ikke 
blot fortiden, men også nutiden og fremtiden binder norske og danske sammen med hjertebånd, der aldrig har 
været stærkere end i dag, fortæller redaktør Refslund. Mange hundrede norske soldater har i de sidste måne
der gæstet Danmark. Alene i Sønderjylland har på foranledning af foreningen »Norden« i Sønderborg ca. 500 
en lØrdag og søndag været indkvarteret i private hjem til lige stor glæde og berigelse for soldater som kvarter
værter. Der er her Øvet en indsats af stor betydning. Det er et stykke praktisk skandinavisme, et værdifuldt led 
i arbejdet på at knytte nordens folk nærmere sammen. I dette tilfælde altså norske og danske, hvis psyke og 
sind står hinanden så nær, så alvorsprægede de begge er fra kampens tid. · 

Også fra norsk side er der stor glæde over besøgene i de danske hjem, hvilket jeg fik et tydeligt bevis for ved 
det norsk-danske stævne i Sønderborg for nylig. Gang på gang udtalte de norske gæster: chefen for den norske 
hærs Tysklands-kommando, general Roscher Nielsen, chefen for den norske tysklandsbrigade, oberst Lindbæk 
Larsen, og hØjesterets justitiarius, Pål Berg, deres glæde og taknemmelighed ikke alene over den gæstfrihed, de 
norske soldater mødte, men også over den ånd, der herskede på det pågældende møde. Pål Berg udtrykte det 
således: »Aldrig har jeg - end ikke i okkupationstiden - fØlt Nordens genius svæve over et mØde som dette«, 
mens general Roscher Nielsen bl. a. udtalte: »For mange af de norske soldater er Danmark blevet et andet 
fædreland, og aldrig har vi mærket broderskabsfølelsen mellem danske og norske som nu<<. 

TEKST: PER NIELSEN 

FOTO: RUBÆK 

Sjælen i week-end arrangemen
tet, redaktør Chr. Refs!unil. Over 
skrivebordet ses originalen til 
den verdenskendte DybbØlplakat, 
der er tegnet af Svend Henriksen. 

Fra det dansk-norske møde i Sønder
borg, der blev en strålende oplevelse for 
alle deltagerne. Fra venstre ses: Oberst 
Li.ndbæk Larsen, general Roscher Niel
sen, højesterets justitiarius Pål Berg og 
norsk teaters grand old man, David 
Knudsen. 

Oberstløjtnant N. F. Ravn" der 
yder en stor indsats som kontakt
mand mellem foreningen »Nor
den« og de norske brigademyn
digheder. 

DF.1' Pr una:-ctP]igt stor0 ord at bruge, men at de ikke ør for stærke, fik vi bekræftet ved ut fØlgc 15 unge nor
ske soldater på et week-end besøg i en række danske hjem i den lille by SØlsted, ca. 10 km nord for Tønder. 
På TØnderegnen er det ligeledes den stedlige afdeling af foreningen »Norden«, der har påtaget sig arrangementet 
med kraftig støtte af oberstløjtnant N. F. Ravn, der er meget interesseret i at skaffe de norske soldater et par 
dage under hjemlige former. 
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1. De norske gæster ankom ved 15-tiden 

fra Flensborg til Kruså, hvortil den 
norske tysklandsbrigade transporterede 
dem gratis i militærvogne. Inden man 

steg ind i den ventende rutebil til SØl

sted, fik nogle af nordmændene sig en 

lille hyggelig sludder med den danske 

grænsevagt. 

2. Efter en køretur på ca. 2 timer gen

nem det skønne grænseland, der også 

for nordmændene rummer minder -

navne som Olaf Rye, Schleppegrell, Hans 

Helgesen og andre lever endnu frisk i 

erindringen - ankom man ved 17-tiden 

til det forelØbige bestemmelsessted, den 

lille landsby SØlsted, der ligger 10 km 

nord for TØnder. Her blev man modtaget 

af en repræsentant for foreningen »Nor

den«, Kontorchef Ibsen, og 

lederen af indkvarteringen 

byen, lærer L. Petersen. 

3. Inde på den lille kro blev 

nordmændene fordelt og af

hentet af deres værter, hvor

på turen straks gik til de for

skellige hjem, hvor de blev 

budt hjerteligt velkommen. 

4. Alle vegne havde man gjort 

alt, for at den norske gæst 

' . ' \ ,.··, 

.i • 

·.' ,, 

'' ,. 
, 
~ 

;_,,::.,,.· 

• 

skulle befinde sig godt og fØle sig hjemme, og så 

var der masser af god solid dansk mad på bordet. 

Det bedste, man kunne skaffe. 

5. Det er naturligvis et stort ekstra arbejde at 

have gæster i huset, men de unge nordmænd var 

heller ikke bange for at tage en tørn med ved op

vasken. 

6. Efter middagen og opvasken hyggede man sig 

på forskellig ffiåde. Med en god skive på grammo

fonen. 

7. Eller med et parti skak. 



8. Også familiens yngste 

bidrog til underholdnin
gen. 

9. Lørdag aften afholdt 

Bredebro idrætsforening en 
fornøjelig fest på den sted

lige kro, og en del af nord
mændene fik her lejlighed 

til at se, hvordan man mo

rer sig i Sønderjylland. At 

de også selv morede sig, 
fremgår vist tydeligt nok 
af billedet. 

10. Dagen har været lang 
og anstrengende, så det er 

intet under, at man hurtigt 

falder i søvn i den dejlige 
blØde dobbeltseng, som 

værterne galant har over

. ladt soldaten, der i Tysk

land ikke er forvænt med 
at ligge så behageligt. 

11. søndagen benyttes 

stor udstrækning til at be

se bedrifterne, og for nord

mændene, der hovedsage-

8 

ligt var byboere, var det en stor oplevelse at 

prøve at malke, fodre grisene o. s. v. (11, 12, 
13, 14 og 15). 

16. Det var dog ikke alle, de1: var indkvarteret 
på bondegårde, men det var heller ikke min

dre spændende at få lov til at køre vognmand 
Karl Kristensens kolossale 14-hjuls transport
vogn. 

17. Alt for hurtigt gik også søndagen, og in

den man havde tænkt sig om, gik solen ned 
over det minderige danske landskab. 

18. Tilbagerej sen til Tyskland fandt sted kl. 

18, og bevæbnet med kæmpemæssige mad
pakker blev de norske gæster fulgt til rute

bilen af den samlede familie. 

19. I Rutebilen drøftede man ivrigt, hvem der 
havde haft det bedst, men det kunne man ikke 

komme til enighed om, for alle mente natur
ligvis, at ingen kunne have haft det så godt 

som netop han selv. Og så havde hele turen 

kostet 8 kr. - returbilletten til SØlsted. 



HVAD var så udbyttet af de to 

dages samvær? - Vi har rettet 

spørgsmålet til repræsentanter for 

såvel gæster som kvarterværter, og 

fra begge sider er man yderst til

fredse. Nordmændene var jublende 

glade over den overvældende gæst

frihed, de nød hos sønderjyderne, 

som fik dem til for en stund at 

glemme, at de var soldater, fik 

dem til at »mærke duften af mors 

vask«, plejede dem og puslede om dem som ellers 

kun en mor kan gøre. Noget lignende havde de 

aldrig været ud<> for. Og man kan vist roligt sige, 

at kvarterværterne var lige så glade for besøget, 

der betød en afveksling i hverdagen, så glade, at 

langt de fleste inviterede gæsten til at komme igen 

lige så ofte, han havde tid, lyst og lejlighed. Kort 

sagt, man var »glade i hinanden«, som sønder

jyderne siger det, og der blev knyttet varme og 

stærke venskabsbånd, der nok skal vise sig at holde 

langt fremov~r. 
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KOVEN 

Af forstkandidat 

ERIK JØRGENSEN 

Containerne med våben og 
sprængstof til frihedsbevæ
gelsen dalede i lysninger i 
de danske skove, (Eneret 
Hærens flyvertroppers foto
sektion.) 

VAR AKTIVT MED 

FRIHEDSKAMPEN 

I 1875 oprettedes sjællandske jæger
korps med garnison i Helsingør og 
holstenske jægerkorps med garnison 
i Kiel. 

Jægerkorpsene, der var efterlignin
ger af udenlandske korps, skulle for
uden at give jægerne en almindelig 
militær uddannelse også afgive ma
teriale til besættelse af skovfoged
stillinger i kronens skove, idet de 
krav, der stilledes til forstmanden i 
retning af fysisk form, evne til at 
færdes i naturen, skydefærdighed og 
disciplin, nøje stemte med kravene til 
den gode soldat. 

Ved sjællandske jægerkorps opret
holdtes undervisningen i skovbrug 
kun til 1791, medens undervisningen 
i Kiel fortsattes indtil 1808 i forbin
delse med holstenske jægerkorps, og 
derefter uden forbindelse med mili
tæret ved universitetet i Kiel. 

Undervisningen ved de to jæger
korps var de fØrste danske forsøg på 
en skovbrugsundervisning, og blandt 
Kielerkandidaterne er der flere, som 
har haft den allerstørste betydning 
for skovbruget i datidens Danmark. 



I 1807 ødelagde englænderne de danske orlogsmænd, der stod pil bedding. 

Som et kuriosum kan det nævnes, 
at den første generalstabsskole vok
sede op sammen med skovbrugsun
dervisningen ved holstenske jæger
kOrps i Kiel, således at dette korps 
kan regnes for model til både gene
ralstaben og skovbrugsundervisnin
gen. 

Siden 1808 har der ikke været nær
mere tilknytning mellem skovbrugs
undervisningen og forsvaret her i 
landet, medens der i andre lande, f. 
eks. Frankrig, stadig er tilknytning, 
idet de skovbrugsstuderende samtidig 
med studiet gennemgår en officers
uddannelse. 

Venderne frygtede skoven. 
Anderledes er det med forsvaret og 

selve skoven; her er og har siden de 
første mennesker bosatte sig i lan
det, været et nØje samarbejde, som 
dog gennem tiderne har antaget veks
lende former. 

I stenalderen, da landet var ander
ledes skovrigt end i vore dage, bo
satte menneskene sig langs fjorde og 
ålØb, og vandet var forbindelses
vej ene, medens det lukkede skovland 
gav beskyttelse mod andre stammer 
og dannede ejendomsgrænserne -
skoven virkede i sig selv som et for
svar. Dette forhold mærkes den dag 
i dag. Mange af Øernes kystskove er 
blevet bevaret af hensyn til forsvaret 
imod venderne. På et tidspunkt, hvor 
skovrydningerne var i fuld gang i 
Danmark, undlod man at rydde store 
strækninger af hensyn til disse kri
gere, for hvem det at forlade bådene 
og trænge frem igennem en lukket 
og mØrk skov, udsat for baghold, var 
en yderst betænkelig sag. 

Et andet eksempel på skovens for
svarsmæssige betydning kan sikkert 
ses i den historiske kendsgerning, at 
Skåne, Halland og Blekinge har hørt 
til Danmark i stedet for til Sverige, 
hvorfra landene var adskilt ved store 
uvejsomme skovstrækninger. Skoven 
har ved oin blotte eksistens virkrt 
beskyttende mod fjendtlige overfald 
og samtidig nationalt samlende, op
fyldende netop de krav vi i dag stil
ler til et godt forsvar. 

For den danske krigsflåde har sko
ven, og især egeskoven, spillet den 
allerstørste rolle indtil midten af det 
19. århundrede. Dette har været med
virkende til interessen for bevarel-
sen af skoven. Som vi i nutiden ken- ,_,,. 
der kapløbet om at skaffe stål og olie !,._"_ 
til de moderne flåder og hære, så
ledes var det engang kampen om ege
tømmer.et til flåden, det gjaldt. Et 
eksempel herpå har man i den span
ske armadas togt imod England 1588. 

Armadaen havde ordre på ikke 
alene at tilintetgøre den engelske 
flåde, men tillige at Ødelægge Dean 
Forest, Englands bedste egeskov, for 
derigennem helt at knække Englands 
forsøg på at tilrive sig herredømmet 
på havene. 

At den spanske armada blev slået 
i stykker af en storm og aldrig nåede 
sit mål, er en anden historie; men 
englænderne blev af dette anslag in
spirerede til de første forsøg med 
kunstig frembringelse af egeskov, og 
interessen for et skovbrug i England 
slØjede først af igen omkring 1830, 
da jernskibene vandt frem. 

2000 ege til et linieskib. 
Det var store mængder træ, der 

medgik til bygning af et krigsskib. 
I Frankrig regnede man i det 18. år
hundrede med, at der gik 4000 store, 
sunde egestammer til et krigsskib 
med 100-120 kanoner. I Danmark 
regnede man omkring 1800 med ca. 
2000 store, gode ege (ca. 4700 m") til 
bygning af et linieskib med 74 ka
noner. 

Når man tager i betragtning, at det 
langtfra var alt egetræ, man kunne 
bruge til skibsbygningen, men at di
mension og form skulle være nØje 
afpassede til formålet, så vil man for
stå, at det var meget store krav, der 
blev stillet til skovene, som i forvejen 
var hårdt belastede af bøndernes hen
synsløse hugst til gærdsel og brænde 
og herremandens behov for husbyg
ningstØmmer, hvortil kom, at der 
ikke fandtes nogen egentlig skov
dyrkning udover den rene udnyttelse. 

Flådens krav på store årlige mæng
der egetræ satte også herhjemme sit 

Tre luftfotografier, der illustrerer skovens skærmende dække. Øverst 
ses en bilkolonne tydeligt pii. skovvejen. I midten har vognene søgt 
flyverskjul under træerne, og det er umuligt at få øje på kolonnen. 
Nederst dukker køretøjerne frem i lysningen. (Eneret Hærens flyver
troppers fotosektion.) 



præg på interessen for skovdriften 
og gavnede den derigennem. Som 
eksempel herpå har vi flere love og 
forordninger. 1726 nedlægges der for
bud mod udfØrsel af egetømmer fra 
Danmark. Allerede 200 år tidligere 
var det blevet norske bØnder forbudt 
at hugge egetræ uden lensmandens 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og 
1548 blev det forbudt at udfØre ege
træ fra Norge undtagen til Danmark. 
Omkring 1780 syslede man herhjem
me med tanken om oprettelsen af 
særlige flådeskove; men tanken blev 
igen opgivet, idet man mente det let
tere at opelske mere eg i de bestå
ende skove. 1804 blev der i en plan 
for driften af de kgl. skove udlagt en 
trediedel af arealet, ca. 5000 ha, til 
eg af hensyn til flådens skove. Mange 
af statsskovenes smukke egebevoks
ninger skyldes flådens krav til sko
vene. 

Når det i historien er gået galt for 
vore våben, er det ofte gået ud over 
skoven, ganske vist af forskellige år
sager. 

Svenskerne ødelagde vore egeskove. 

Svenskerne Ødelagde mange steder 
egeskoven under svenskekrigene, 
hvor de var de stærkeste til lands, 
medens vi havde herredømmet til søs, 
for at sikre sig mod en fremtidig 
dansk krigsflåde. Var det lykkedes 
dem systematisk at Ødelægge ege
skoven, havde vores historie som sø
farende nation uden tvivl formet sig 
anderledes. Det var ikke let at kØbe 
egetræ af sine konkurrenter, og selv 
at lave det tager lang tid. Egetræ an
vendeligt til skibsbygning er sine 200 
år på vej fra agern til skibstømmer. 

Englænderne nøjedes ikke i 1807 
med at tage hele den danske flåde, 
men de bortførte også orlogsværftets 
materialebeholdning, hvilket med
førte, at alt salg af egetræ tjenligt 
til skibsbygning blev forbudt uden 
admiralitetets tilladelse. 

Sidst har de danske skove måttet 
lide under besættelsen, hvor tyskerne, 
foruden at de anvendte store mæng
der træ til bygning af forsvarsværker 
og flyvepladser, ofte benyttede sko
ven som dække for deres stillinger 
og flyvepladser; herved anrettedes 
stor skade - mest dog i Jylland. Bli
ver en plantage åbnet ved, at der læg
ges en 60 m bred runway i retningen 
vest-Øst, skal vinden nok gøre sit til, 
at plantagen Ødelægges. 

Under den første verdenskrig hav
de både franskmænd og tyskere Øj
nene oppe for skovens strategiske 
betydning. Nogle egentlige udslag i 
en speciel driftsform har der næppe 
været tale om, men skovens virkning 
som dækning for forsvaret var utvivl
somt af stor betydning. 

Skoven er som en kyllingemoder. 

Efterhånden som flyvemaskiner 
blev taget i brug, fik skoven større 
og større strategisk betydning; intet 
skjlller så godt som en skov. Her kan 
skjules forsyninger af våben, ammu
nition og forplejningsmidler, samtidig 
med at det er muligt at omflytte styr
kerne og skjule reservetropper, alt 
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Herover ligger hjemmeværnsfolk i skjul ved 
en skovsti. 

uden at fjendens Øje er i stand til at 
fØlge, hvad der foregår. 

Skoven beskytter soldaterne, som 
en hØne sine kyllinger. Dens betyd
ning ligger først og fremmest i, at 
den skjuler sine forbundsfæller, selv 
om skov også er en hindring for 
fremtrængende styrker. 

For guerillakrigen er skoven en 
næsten uundværlig forbundsfælle, 
selv relativt små styrker kan i ly 
af skoven udrette store ting over 
for en langt talstærkere fjende. 
For den danske modstandsbevæ
gelse havde skoven den allerstørste 
betydning; her fandt de fleste ned
kastninger af våben og ammunition 
sted, skoven var aktivt med i Dan
marks frihedskamp, og den angav 
aldrig sine landsmænd. 
Der er stor forskel på, hvor god 

skoven er som beskytter, store ren
afdrifter er ikke af det gode, medens 
kulturer under skærm og sluttede 
bevoksninger yder det bedste dække. 

Endnu er der ikke mig bekendt i 
noget land vedtaget en lov om en 
særlig skovdrift af hensyn til forsva
ret, men den dag kan komme, hvor 
det i alle tilfælde er hensigtsmæs
sigt, at visse arealer drives på en så
dan måde, at de til enhver tid ud
viser de bedste muligheder for for
svarets operationer, gode veldækkede 
veje og godt camouflerede stillinger 
til kanoner og depoter. 

Hvorledes den danske lov vil fun
gere som beskytter mod atombomber 
skal være usagt; men forhåbentlig 
får den aldrig lejlighed til at tage liv
tag med dette frygtelige våben. 

Et er givet, den danske skov har 
vist sig som en god og veltjent vå
benbroder og ikke alene som råstof
kilde til fremstilling af geværkolber 
m. m., og dens forsvarsmæssige be
tydning ud i fremtiden vil vel næppe 
blive mindre, men tværtimod tiltage 
i takt med udviklingen af flyve-
våbnet. Erik Jørgensen. En O\'erjæger fra år 1785. 



BENENE OP -
HOVEDET NED e • • 

I den store dykkertank i dyk
kermagasinet får dykkeren sin 
første tur ned. Hans lærere 
kontrollerer gennem glasruder 
i tankens sider, at han anven
der sin teori rigtigt. Kort tid 
efter skal den første dykning 
i havvand finde sted ... en 
hændelse, der tages med godt 
humør. 

... for passer dykkeren ikke på, når han rejser 
sig op, sker det uvægerligt, at luften i dragten 
gAr op i benene ... og han kommer derefter til
syne på denne måde, til stor moro for kammera
terne. 

ENHVER dykker ved, hvilken tort det er for ham at komme op til 
overfladen efter en dykning med benene først. Heldigvis er det kun 
en begyndervanskelighed, som han nok skal vare sig for at gentage, 
hvis han kan undgaa det. 
Det er blot en af de mange muntre episoder, som det ellers fare
fyldte dykkerliver fyldt med. Uddannelsen til dykker er meget kræ
vende; der forlanges en upaaklagelig fysik. 
Landets eneste dykkerskole indehaves af marinen, som een gang 
årligt oplærer et hold dykkere. Før træningen bliver en stor del af 
ansøgerne sorteret fra som uanvendelige, mens de resterende - i år 
er det 15 mand - går i gang med teori og praksis, dels i en dykker
tank på Holmen og dels i bassinerne i havnen. Når uddannelsen er 
ved at være afsluttet, henlægges de sidste træningstimer til Arhus
bugten. 
De vordende dykkere må lære eftersøgninger med sØgeline, do. med 

. . . og her er dykkeren 
på vej ned. Paa bunden 
får dykkeren besked om 
at foretage forskellige 
øvelser, bl. a. - som vist 
på nederste billede - at 
lægge sig fladt ned. Ved 
for hurtig opstigning fra 
større dybder kan dyk
keren få dykkersyge og 
må derpå hurtigst an
bringes i en depressions
tank med et O\'ertryk, 
som langsomt formind
slrns. Når dykkeren er 
kommet til sig selv gør 
det godt med en· lille 
hjertestyrkning. 

dykkersignaler, eftersøgning 
af tabte genstande, undersø
gelse af skibsbunde, anven
delse af luftværktØj og almin
deligt værktØj, herunder skæ
reapparater, natdykning og 
meget andet. Der lægges vægt 
på at uddanne dykker-elever
ne fortrinsvis i de fag, hvor 
de oprindeligt hØrer hjemme. 
Således er der mange skibs
tømrere iblandt. 

Når uddannelsen efter 6 ugers 
forløb er afsluttet, får hver, 
som har bestået, et dykker
certifikat, som fortæller, at 
han har lært dykning paa ind
til 12 meter vand . 
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SKUEPLADSEN for operationerne i den Østlige del af 
Polen og i Tyskland omfattede talrige vigtige punkter 
for organisationen af forsvaret, og tyskerne havde an
vendt megen omhu herpå. De havde ofte skabt mod
standscentrer, der var i stand til at forsvare sig, selv
om de var omringede. Disse centrer og andre støtte
punkter skabte krydsild, mellemrummene var spærret 
med feltposter, og angriberen måtte gennemtrænge 
flere forsvarszoner efter hinanden. Udvidelsen af et 
sket gennembrud krævede nye anstrengelser, og fjen
den tog sin tilflugt til kraftige modangreb, der udgik 
fra centrerne i flanken af g€nnembruddet og i disses 
dybde. Derved blev det almindeligvis nødvendigt at 
bemægtige sig to af disse centrer for at Ødelægge 
systemet og dermed dets krydsild, og således tillade 
fremrykning af reserver i indbruddet, og af den tak
tiske sukces at skabe en strategisk sukces. 

KAMP 

SLAGET om en by omfatter fØlgende 
faser: angreb på udenbys feltstillin
ger, erobring af byens udkanter og 
fremtrængen mod byens centrum. Po
ster helt uden for byen angribes af 
skyttekæder, men kampen i periferi
en og i byens indre kræver andre 
fremgangsmåder. Udkanterne angri
bes af stødtropgrupper støttet af 
skyttekæder, og kampen i den indre 
by for at erobre huse eller bygnings
komplekser, parker, metrostationer, 
banegårde og store fabriker fØres 
udelukkende af stødtropper, forstær
ket med materiel. Man kan ikke i 
byens indre anvende store enheder, 
fordi gader og pladser er belagt med 
ild og huse og kældere. Infanterister 

i BYER 
Af generaloberst 

TCHOUIKOV 

forsynet med brand- eller røgbomber, 
fire til seks kanoner på 45 mm eller 
76 mm (og eventuelt større kalibre), 
en deling eller et kompagni tanks 
eller en deling motorartilleri. 

stødgruppen er det væsentligste 
element i gadekampen. Den deler sig 
i undergrupper. Undergruppen består 
af en trop bevæbnet med geværer 
eller automatiske våben, nogle flam
mekastere, ingeniører og brandbom
bebærere. Dens bevæbning omfatter 
iØvrigt maskingeværer, håndgranater, 
brandflasker, Faust-patroner, knive 
og værktøj. Dens rolle er at trænge 
ind i målet og tilintetgøre forsvare
ren. 

Undergruppen til forstærkning ud-

handles med dristighed og hurtighed. 
FØr man trænger ind i et værelse, ka
ster man en granat. Mod fjender, der 
er forskanset i kældere, bruger man 
brandbomber eller flammekastere. 
FØr man går op ad en trappe, kaster 
man røgbomber foran sig, og man 
giver den en kuglebyge med automat
våben. Således går man frem i spring. 
Ankommet tli næste etage, trænger 
man ind i lejligheden. Hvis dØren er 
lukket, anbringer man en granat ved 
håndtaget og fjerner sig under eks
plosionen, som slår døren ind og ry
ster folkene bag dØren. Denne hus
kamp fortsættes uden ophør, indtil 
fjenden er tilintetgjort. 

\ANGREB 
Hvis de Øvre etager ellerede er 

rensede, medens fjenden endnu be
finder sig i kælderen, og der ikke er 
mulighed for at kaste håndgranater 
eller brandbomber derned, må man 
sprænge vandledningerne for at druk
ne fjenden. 

For at komme fra et hus til et an
det, sprænger man et hul i muren. 

Gruppecheferne må anstrenge sig 
for at opnå følgende resultater: 

og tanks lØber her en stor risiko. 
Kampen føres på kort afstand. Hvert 
vindue, hvert bygningshjØrne, hvert 
plankeværk kan skjule en fjende. 
Det kræver soldater med megen om
tanke, beslutsomhed og selvtugt. 

I angrebet på en stor by har hver 
division fået tildelt en bydel, hvert 
regiment med sine støttemidler nogle 
gader og kvarterer, og hver bataillon 
en gade eller et kvarter. Den forstær
kede bataillon er den taktiske enhed 
til kamp i en by. Dens chef organi
serer stødtropper som han giver den 
fornødne ildstøtte, og udpeger deres 
opgaver. Efterhånden som angrebet 
skrider frem, danner han ved hjælp 
af sin reserve nogle stødgrupper for 
at afløse de tidligere engagerede 
grupper og således sikre en uafbrudt 
fremadskriden af angrebet. 

Stødgruppen sammensættes efter 
sin opgave og sit mål. Den kan være 
fra en deling til et kompagni med en 
halvdeling eller en deling mitrailleu
ser, en eller to tUilge mitrailleuser, 
en eller to ingeniørgrupper, to til fem 
flammekastere, to eller tre kemikere 
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styres med tunge mitrailleuser, kano
ner og tanks. Dens opgave er at give 
stødgrupperne mulighed for at træn
ge frem til målet, nedkæmpe de mest 
generende fjendtlige ildeentrer og til
intetgøre fjenden under tilbagetræk
ningskamp. 

Reserven består af en afdeling ge
værskytter. Dens opgave er at sikre 
operationernes uafbrudte forlØb, at 
dække tab i stødgrupperne eller at 
opstiIIe nye. 

Så snart dele af forstæderne er 
erobret, tager tanks, motorartilleri og 
mitrailleuser gaderne under ild for at 
standse fjendtlige modangreb og give 
mulighed for stødgruppernes hurtige 
fremrykning. Under deres beskyttelse 
fØrer man andre kanoner frem for at 
afløse de førstnævnte og give dem 
mulighed for at fØlge infanteriet. Ka
nonerne skyder på de nederste etager 
af husene for at skaffe brecher, og 
mitrailleuserne retter ilden mod vin
duerne i de hØjere etager og tagene. 

Kampen i husenes indre er hård og 
farlig. Den mindste nØlen hos angri
beren kan koste ham livet. Der må 

Fuldstændigt at isolere den an
grebne bygning for at hindre fjen
den i at føre reserver frem og for
hindre hans tilbagetrækning. 

I rette tid at forstærke angriberne 
ved disposition over reserver for at 
sikre fjendens Ødelæggelse og be
siddelsen af den erobrede bygning. 

Personlig at lede rensningen og 
forberede understødgrupper, der er 
bestemt til angreb på de følgende 
huse. 

Der må ikke komme afbrydelser 
i kampen. Så snart en bygning er 
erobret, ~egynder man straks an
grebet på den næste for at hindre 
fjenden i at komme til kræfter. 
Hvis en stærkt organiseret bygning 

har en stor garnison,, kan man iso
lere den ved ild fra andre huse og 
tænde den i brand ved flammekastere 
eller projektiler. Når huset brænder, 
kommer fjenden frem. 

Fortsættes side 16 



På trods af den moderne krigs atombomber, almin
delige sprængbomber og artilleri viser erfaringerne, 
at byer stadig ofte må indtages ved kampe fra gade 
til gade og fra hus til hus. Ikke mindst viste dette 
sig i den sidste verdenskrig, og i ganske særlig grad 
gjaldt det de russiske byer. Det kan derfor ikke 
være uden interesse at lytte til de mange beret
ninger, der siden krigen har været fremme netop 
om bykampe. Denne artikel, som »Folk og Værn« 
har lånt fra det franske tidsskrift »Informations 
militaires«, er skrevet af den russiske generaloberst 
Tchouikov, som fra september 1942 til begyndelsen 
af 1943 ledede den russiske modstand i det berømte 

De tyske byer var omgivet af et ydre bælte af felt
befæstninger, som sammen med de ligeledes befæ
stede forstæder frembød en meget vigtig forsvarszone. 
Bygninger af mursten, sten eller armeret beton i ud
kanten eller det indre af byen var omdannet til for
svarsværker af permanent type. De offentlige bygnin
ger og fabrikerne havde tykke mure og solide kældre. 
Desuden havde man i Berlin indrettet undergrunds
banen og parkerne til forsvar. Alle disse støttepunkter 
var dækket af barrikader i alle de store gader. 

Byerne optrådte som vigtige støttepunkter, især 
når deres forsvar var organiseret i forvejen. Selvom 
de var omringet, og fjenden havde lagt dem bag sig, 
modstod de de overlegne fjenders styrker og truede 
deres kommunikationer. 

slag om Stalingrad. 

BYERNES forsvar hviler på forsvaret 
af husene og andre konstruktioner. 
De hØj e bygninger sikrer et godt ud
syn og et godt skydefelt i de nærlig
gende gader og giver gode støtte
punkter. Det veludviklede net af un
derjordiske gange, - kloaker, for
bindende kældre, underjordiske veje 
- som kan give dækning for kom
mandoposter og kan bruges til visse 
manøvrer, giver kampen i byerne en 
særlig karakter. Det er på samme tid 
kamp i gaderne, på pladserne og i 
gårdene, hvis asfalt eller brolægning 
besværliggør udførelsen af skytte
grave, forbindelsesgrave og nedlæg
ning af miner. 

Foruden forsvarets energi, oprørs
moralen og den anvendte taktik -
offensive aktioner - har organisatio
nen af forsvaret spillet en stor rolle 
i Stalingrad. Det bestod af grundigt 
opbyggede, trinvise stillinger - støt
tepunkter og modstandscentrer. Deres 
opgave var at krydse kampilden over 
mellemrummene, og de var forsvars
stillingernes nØglepunkter. Et støtte
punkt dannedes af en eller flere so
lide stenbygninger eller lignende 
konstruktioner, der selv under om
ringning var egnede til forsvarsstil
linger. Sådanne støttepunkter forsva
res alt efter den derværende ledelses 
betydningsfuldhed og størrelse af en 
deling, et kompagni eller en batail
lon, forstærket af artilleri og andre 
tekniske midler. En gruppe støtte
punkter har indbyrdes forbindelse 
gennem et lyssignalsystem og er pla
ceret under en enhedskommando -
modstandscentret -, der som regel 
er garnisoneret med en forstærket 
bataillon. 

De enkelte led i byens forsvarsring 
dækker dens indfaldsveje, og denne 
ring er hovedstillingen. Den består af 
befæstede bygninger og af fletbefæst
ninger i en afstand derfra. Et par 
kilometer uden for forsvarsringen op
stilles en sikkerhedspost, som opbyg
ges på lignende måde. 

Stillingerne anbrin~es langs med 
store jernbanelinjer, floder eller ka
naler. Specielt forstærkes de zoner i 
byen, der rummer militære og indu
strielle virksomheder, samt de byg-

ninger, fra hvis hjØrner flere gader 
kan beskydes. Byens centrum med 
de vigtigste bygninger danner et spe
cielt modstandscentrum. 

Støttepunkterne anbringes i solide 
bygninger, ved gadekryds, på pladser, 
i parkernes indre o. s. v. Gader og 
pladser spærres med barrikader, med 
flankeild eller man nedriver nærlig
gende bygninger delvis eller opbyg
ger specielle blokposter. Det under
jordiske kanalsystem sættes i for
svarsstand, så man ad denne vej kan 
komme ud bag fjenden. 

I huse anbringes skydevåben på 
flere etager, og på de nederste etager 
opstilles sædvanligvis nogle kanoner 
og nogle mitrailleuser til skydning på 

apparater, for at de ved nedlægning 
af miner kan være i stand til at træn
ge gennem gadebelægningen, asfalt 
eller brosten. Tankspærringer kan 
dannes ved væltning af mure. 

Det er vigtigt, at forsvarets trinvise 
opstilling foretages med grundighed. 

En bataillon forsvarer et frontaf
snit, der er 1-1,5 km langt og 1 km 
dybt. 

Et fodfolkskompagni får tildelt et 
bygningskompleks, der afgrænses af 
to, tre gennemgående gader og to, 
som går på tværs af bygningskom
plekset. Fronten er 500-700 m bred 
og måler i dybden 200-300 m. 

FORSVAR 
kort afstand. Resten af mitrailleuser
ne anbringes på øverste etage eller på 
taget, medens fodfolket fordeles i hele 
huset. 

Kamp i byerne kræver, at infante
riet disponerer over utallige automa
tisk.t::! v å}Jt::!11. Det gæhfo1 nemlig om i 
tide at forberede det net af skyde
stillinger, der under kampen kan 
skifte mellem alle slags våben. Orga
nisationen heraf kræver meget læn
gere tid i en by end i felten. 

Forsvaret mod tanks er en vigtig 
enkelthed. Et massivt angreb af tanks, 
der trænger ind i gaderne, må for
hindres, og tanks, der alligevel er 
sluppet igennem, må tilintetgøres. 
Panserværnsskytterne spiller her en 
stor rolle; de må straks kunne gå til 
angreb fra baghold. 

Denne del af forsvaret må være or
ganiseret til bunds. Isolerede batte
rier må opstilles til modstand mod 
tanks, og man må naturligvis have 
Øje for, hvilke angrebsretninger, der 
giver angribende tanks de bedste mu
ligheder. Forsvarerne må have bore-

En fodfolksdeling forsvarer et byg
ningskompleks. Frontafsnittet kan ud
strækkes til 300 m i længden og 150 
mi dybden. 

Enhederne, der samles om et støtte
punkt eller et modotnndaccntcr, for 
stærkes med maskinpistoler, flamme
kastere, mitrailleuser, sapØrer, pan
serværnsgeværer, bombekastere og 
- om der er plads dertil - kanoner 
og tanks. De understøttes af artilleri
ild fra skjulte stillinger. 

Ingeniprtropperne deltager i be
fæstningsarbejdet. De arbejder med 
beton, med camouflage, med vandfor
syningen, med dækninger for staben, 
hOspitaler og lazaretter. De gør klar 
til eventuelle Ødelæggelser af elektri
citetsværker, broer, telegraf- og tele
fonstationer, forråd, vandledninger, 
fabriker m.m. De bygger tankspær
ring0r, barrikader, frr--]rlPr, pigtrårls
spærringer og nedlægger landminer, 
og de afstiver eventuelle ruiner. 

Fortsættes næste side 
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KaJnp i byer 
Angreb 
Fortsat fra side 14 

Ved stØdtroppernes aktion benyttes: 

Direkte artilleribeskydning. 

Morterer til indirekte beskydning 
af dækket må!. 

Tanks og motorartiUe1·i til skyd
ning fra fast position eller under 
bevægelse. 

Fodfolksmorterer med særlig so
lide opbygninger. 

Mitrailleuser til skydning f1·a al
lerede besatte huse mod mål, der 
angribes. 

Ingeniører og flammekastere for 
at åbne adgang, foretage gennem
brydning af mure, fylde kældere 
med røg, udføre Ødelæggelse o. s. v. 

Under angrebet bevæger tanks og 
motorartilleri sig bag infanteriet, som 
de understøtter ved deres ild, enten 
fra fast position eller under bevægel
se. De skyder mod vinduer og barri
kader og mod alle punkter for fjendt
lig ild. Såfremt fjenden holder ga
derne under ild fra kanoner og mi
trailleuser, lader man tanks rykke 
frem gennem åbninger, der frembrin
ges gennem mure og gårde. Det er 
ingeniørernes sag at åbne veje, som 
tillader at tage fjenden i flanken 
eller ryggen. 

Tanks rykker af og til frem langs 
gaderne. I så fald kører en af dem 
i gadens hØjre side og skyder mod 
husene til venstre, en anden kører i 

venstre side og skyder mod hØjre 
side. En tredie kører lidt tilbage un
der beskyttelse af infanteriet og sky
der på langs ad gaden. 

Tunge tanks og tungt motorartille
ri, som ikke er holdt i reserve af de
tachementets kommandant, bruges 
mod bygninger, som modstår skyd
ning fra almindeligt artilleri. 

Efter at have brudt modstanden fra 
den ydre ring, bestræber kampvog
ne med infanteri, der er tilbageholdt 
fra stØdgrupperne eller i reserven, 
sig for at trænge ind i byen for at 
desorganisere forsvaret. Når det be
stemte mål er nået, springer infan
teristerne af vognene og renser na
bobygningerne. Kommandanten for 
stødgrupperne kaster reserver ind i 
den åbning, som således er skabt, for 
at udnytte fordelen. 

Vogne med flammekastere gør ud
mærket fyldest i byerne ved at åbne 
brecher med deres kanoner og stikke 
husene i brand. 

Det er vigtigt at fastholde alle de 
erobrede punkter ved at anbringe re
server der. 

Udsynet er meget begrænset i by
erne. Man klarer det ved at anbringe 
talrige observationsposter besat med 
officerer og lytteposter. Forbindelsen 
med stabskvarteret sikres pr. telefon 
mellem disse poster og kommandopo
ster for tropskommandanterne og 
pr. radio, ved ordonnanser og ved 
forbindelsesofficerer. Indenfor stØd
grupperne og med kommandanten for 
detachementet opretholdes forbindel
serne ved ordonnanser og ved raket
ter efter vedtagne signaler. Alle afde
linger af kommando~t holder sig i 
nærheden af de engagerede dele. 

KaJnp i byeI• 
Forsvar 

Fortsat fra foreg:iende side 

Artilleriet forøger støttepunktets 
soliditet og assisterer ved modangreb. 
Alle antitank-kanoner holdes til· sta
dighed parat for at kunne træde til 
mod objekter på jorden. 

Tanks og motorartilleri forstærker 
støttepunkterne og medvirker ved 
modangreb. 

Flammekastere forstærker anti
tank-forsvaret, men kan i det hele 
taget anvendes til mange forskellig
artede opgaver. 

Røgbomber skjuler reservernes 
manøvrer og modangrebets bevægel
ser, og de tilslører broer og overfarts
steder. 

Forsvaret må være ivrigt og aktivt. 
Stalingrads forsvarere anvendte i ud
strakt grad modangreb umiddelbart 
uden for byen. Derved svækkedes 
fjenden betydeligt, og ofte blev han 
tvunget til påny at forberede og på
begynde sit angreb. Fjendens fuld
stændige indtrængen i en by bØr altid 
likvideres af et sikkert modangreb. 
Man ved, at Stalingrads forsvar var 
et forbillede for ethvert forsvars me
get store aktivitet, og det er blevet 
karakteriseret ved følgende enkelt
heder: 

Omhyggeligt udført forberedelse 
af al slags artilleriild for at støde 
angrebet tilbage og tilintetgøre de 
fjendtlige styrker, der var koncen
treret i angrebet. 

Sluttes side 34 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

/lusk, TØ/? Gag-en 
eP helt bru7I op, 

/{øb THOMASEN S/Ja57 
0 tt! del da7/i7e .Sto.,o. 

34A KØBENHAVN'7TEU; PAlÆ 8983 

. 
~:,:t t,i\DDEL MOD ROTffR OG ~ 

CARL ALLERS ETABLISSEMENT¾" 
t__RATIM=' 

~lq..9•D. 9.SGAOE 5, KBHVN.K.TELF,!,E,E,'l.'\A-.._,~• 
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])en Siællandske 
.Dondestands Sparekasse 

A/sMONTANA 
Møntergaarden . Møntergade 19 . Telf. 9246 (8 Ledninger) 

IiØrte før indkaldelsen så me
get om, at unge mænd absolut 
sktllle lære husligt arbejde. Har 
i den senere tid prøvet det hele 
i praksis, vaske op, pudse vin
due1·, skure gulve o. s. v. Læser 
nu jævnligt i avisen om protester 
mod, at soldaterne sættes til at 
gøre husligt arbejde. Ved snart 
hverken ud eller ind. - Bad 
Løjtnanten om nattegn, da jeg 
skulle besøge en ung dame, der 
havde lovet at servere kager og 
varm chokolade samt synge og 
spille for mig. Fik afslag og 
måtte på forlangende opgive 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og J>tin,ral•antl, 



1. Kongen ankom i bil og blev 
modtaget af livgardens chef, 
oberst K. H. J. Bruhn. 

2. Hele bataillonen var opmar
cheret på eksercerpladsen, og ved 
ankomsten udbragte bataillons
chefen, oberstløjtnant E.,H. Augs
burg, et trefoldigt leve for Hans 
Maj es tæt. Derpå blev styrken, 
der talte 507 mand, afleveret til 
Kongen, som skridtede fronten af. 

3. Medens Kongen underholdt sig 
livligt med oberst Bruhn og 
oberstløjtnant Augsburg, mar-

Kongen første gang i Sandholm hos Livgarden ... 
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cherede kompag
nierne ud til deres 
respektive områ
der. 

4. Efter paraden 
gik Kongen en 
rundtur gennem 
hele kaserneom
rådet og beså bl. 
a. belægningsstu
erne, kostforplej
ningen, spisesale-
ne og opholdsstuerne. 

5. Med stor interesse overværede Hans Majestæt de1 
brugen af de forskellige specialvåben, som Kong 
ivrigt udspurgte de menige om, hvadenten det drej€ 
sig om morterer, 
6. P. I. A. T., 
7. S. M. J .sendere eller 
8. Panserværnskanoner. 
9. Efter inspektionen deltog Kongen sammen med I, 
rens officerer i en frokost i officersmessen, hvor C 



r 

1. livgardebataillon i Sand
holmlejren har haft besøg 
af kong Frederik, der for 
første gang i sin regerings
tid gæstede lejren, hvor 
han blev modtaget med 
fuld honnør. Kongen, der 
jo normalt kun ser garder
ne i de blå uniformer med 
bjørneskindshuerne, fik her 
lejlighed til at se dem i det 
daglige arbejde under den 

hårde uddannelse. 

Tekst: Per Nielsen 

Fot., Rubæk 

:lagens anledning serveredes biksemad, som er Maje
ætens livret. Frokosten holdtes under tvangfri for
.er, og der blev ikke holdt taler, bortset fra en kort 
?lkomsttale af bataillonskommandanten. 
idligt på eftermiddagen for lod Kongen atter Sand
)lmlejren, hvor man naturligvis håber, at besøget 
ll blive en årligt tilbagevendende begivenhed, som 
~t var i kong Christians tid. 

, 

Livgarden håber, 

at besøget vil blive gentaget hvert år ..• 
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V l U S BERING 
I november kom inspektionsski
bet »Vitns Bering« hjem efter 

sit første Grønlands-togt, der hav
de varet henved fire måneder. 
Ikke mindst for de værneplig
pligtige, der deltog, havde det 
været en nforglemmelig oplevel
se. Læs artilleri-underkvarterme
ster H. S k o ur u p's beretning 
om togtet.' 

TORSDAG den 22. juli 1948 stævne
de inspektionsskibet )) VITUS BE
RING<< ud paa sit første togt til Grøn
land. - Det var straalende solskin, 
og der var en forventningens stem
ning ombord. 

VITUS BERING, der er indkøbt i 
Amerika, specielt med sejlads i de 
grønlandske farvande for Øje, viste 
sig hurtigt at være det helt ideelle 
skib til formålet. Det er et træskib, 
forsynet med 4 stk. dieselmotorer, 
som bringer dets marchhastighed op 
paa 10 knob. - Besætningen bestaar 
af 8 officerer, 4 kvartermestre, 4 un
derkvartermestre og 43 menige. Ar
meringen bestaar af een 75 mm og 
to 20 mm maskinkanoner. - Orlogs
kaptajn J. Miinter, der er chef for 
VITUS BERING har tidligere f!Øj et 
og sejlet meget paa Grønland, og 
kender derfor farvandene ind og ud, 
hvilket vi ogsaa tydeligt erfarede un
der sejladsen deroppe. 

Efter ca. 9 dØgns sejlads, hvor vejr
guderne ikke altid havde vist sig fra 
deres venligste side, passerede vi lør
dag morgen den 31. juli de første 
isbjerge, og ved 7-tiden fik vi land i 
sigte. Det var et storslaaet syn. De 
vældige bjerge med sne paa tinderne 
straalede som diamanter i den gry-

En grønlandsk kone med sit barn på. ryggen 
kom ud for at »hilse på« ved den nye vejr

station i Thule. 

ende morgensol. Det var betagende 
skønt. 

Ved 8-tiden stævnede vi op gennem 
fjorden mod Julianehåb, som var den 
fØrste koloni VITUS BERING besøg
te. Vi blev modtaget med salut, som 
vi besvarede med 3 skud. Kort efter 
kom kajakker, konebåde og robåde 
ud og lå og sejlede rundt om os, og 
de beundrede vort skib, som de var 
meget interesserede i. SØndag for
middag var en del af besætningen til 
gudstjeneste i land, og vi benyttede 
naturligvis dagen til at danne os et 
indtryk af, hvorledes livet leves på 
vor nordlige koloni. - Kl. 14 var der 
offentligt besøg ombord. Grønlæn
derne kom vrimlende derud i næsten 
alt, hvad der kunne flyde. Det gen
tog sig i alle de kolonier, vi besøgte, 
og tilstrømningen var ofte saa stor, 
at vi blev nødt til at indsætte VITUS 
BERINGs motorbåd som færge. Der 
blev serveret kaffe med wienerbrød 
og cigaretter, og hvis vejret tillod 
det, blev der danset. Det så meget 
smukt ud, da de fleste grønlændere 
var i nationaldragt om søndagen. 

Grønlænderne er meget gæstfrie. 
Går man en tur, bliver man ofte in
viteret indenfor, og hvor der findes 
en grammofon, bliver den straks sat 
igang, samtidig med, at man byder 
på det hjemmebryggede Øl, som kal
des Imiak; - men det er nu ikke 
altid lige godt. I de større kolonier 
er der som oftest træhuse med 2-4 
værelser, men der er også enkelte 
jordhytter. 

Den 5. august kom vi til Godthåb, 
hvor NIELS EBBESEN lå for anker. 
Den var deroppe med statsminister 
Hedtoft og viceadmiral Vedel. - Be
sætningen på NIELS EBBESEN spil
lede en fodboldkamp mod grønlæn
derne, som de tabte med 6-1. Sene
re tabte et hold fra VITUS BERING 
0-8 til grønlænderne, så det var en 
stor dag for dem. 

Da vi kom til lvigtut, kom vi ud 
for en stor oplevelse, idet vi blev vist 
rundt i kryolitbruddet. Besøget der 
var dog kun kort, og vi sejlede til 
Holsteinsborg og derfra videre til 
Frederikshåb, hvor vi på vejen fik 
en færøkutter i sigte, som tydeligt 
lå indenfor grænsen. Der blev hejst 
signaler for stop og affyret et var
selsskud, hvorefter vi satte et fartøj i 
vandet og hentede skipperen til af
høring hos vor chef. Bagefter skulle 
han underskrive, at han var indfor
stået med at have fisket på ulovligt 
farvand, og vedtaget en bØde. Kl. 
15,50 blev der pludselig blæst skanse
vagten til mønstring. 10 minutter se
nere mønstrede besætningen på for
dækket, og der blev indgående disku
teret, hvad der nu skulle ske. Det 
blev hurtigt opklaret, at vi havde 

passeret polarlinien, og at det var 
kong Neptun med fØlge, der kom om
bord for at døbe VITUS BERINGs 
besætning. Den kongelige gæst blev 
budt velkommen af chefen, og der
efter gik man over til selve dåbs
handlingen. Først råbte herolden nav
nene op, dernæst skulle man under
søges af lægen, da man skal have et 
ulasteligt helbred. Kniber det lidt, 
har han nogle gode og effektive læge
midler, som engelsk sauce, rugbrØds
kugler med peber og karry og andre 
stærke krydderier, der nok skal 
hjælpe. Videre kommer man til bar-

På. et Grønlands-togt forlyster man sig også 
med fiskeri. Her har en havkat måttet for

lade sit element. 

beren, hvor man bliver sæbet ind i 
konsistensfedt og raget med en træ
kniv for at få »det sydlige grums<< 
af. Derefter kommer man til biskop
pen for at blive dØbt ved at få isvand 
over hovedet, og tilsidst får man lov 
til at se polarcirklen ved at se igen
nem et par sammenbundne Ølflasker. 
Da alle mand havde været denne ce
remoni igennem forlod kong Neptun 
med følge atter VITUS BERING. 

Den 24. august var vi i Frederiks
håb, hvorfra vi atter afgik den 25. 
aug. med besætningen fra en strandet 
engelsk trawler, der skulle til nærme
ste færingehavn. Undervejs fik vi te
legram om, at MAGEN stod på. et 
skær i Grædefjorden. Vi sejlede den 
da til undsætning, og da vi nåede 
frem, var ALKEN også ankommet. 
Der blev straks taget fat på at få 
trosser og wirer over til MAGEN. Det 
fØrste forsøg gik ikke så godt, men 

Holmen * Julianehåb * Godthåb * Ivigtut * Holsteinsborg * Frederikshåb * 
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(w_~ ~ -~ alt 
VITUS BERING derover, hvorefter 
motorbåden, der var blevet isforhn
det, blev sendt op langs kysten for at 
konstatere, hvorfra røgen stammede. 
Det var ikke nogen ufarlig ekspedi
tion, da man normalt kun kan befare 
østkysten ca. 2 måneder om året på 
grund af isen. Man fandt imidlertid 
intet spor af ALKEN, og røgen viste 
sig at være et almindeligt naturfæno
men. Eftersøgningen fortsattes endnu 
i 14 dage, men da man endnu intet 
spor havde fundet, måtte man regne 
med, at det man havde frygtet var 
sket, at ALKEN enten var gået på et 
skær eller sunket i et uvejr med hele 
besætningen, hvorfor eftersøgningen 
efter ordre hjemmefra blev indstillet. 

- Æret være deres minde. -

Vi sejlede så til Thorshavn, og der
Inspektionsskibet »Vitus Bering« spejler sig sammen med Thulefjældet i det klare, grøn- fra til København, hvortil vi ankom 

landske farvand. den 11. november efter en hård sej
lads over Nordsøen. 

tidligt næste morgen gik vi igang 
igen for at være klar, når hØjvandet 
satte ind, og denne gang gik det fint: 
MAGEN kom flot. Som belønning for 
vor dåd gav chefen for MAGEN, ma
terielmester Janus Sørensen en Øl til 
hver mand og udtalte som tak: VI
TUS BERING kommer straks, klarer 
alt. 

Den 31. august var vi igen i Godt
håb, hvor marinestationens nye or
logshjem blev indviet med tale af 
stationens chef kommandør Lichten
berg, og derefter var der foredrag og 
film ved VITUS BERINGs chef or
logskaptajn Miinter, der bl. a. beret
tede om sine oplevelser under flyve
togter til Grønland. Derefter blev der 
budt på Øl, pØlser, punch, og natur
ligvis blev der danset. 

Den I. september lettede vi for at 
sejle til Thule, der er den nordligste 
beboelsesplads på Grønland, og vi 
glædede os alle til denne tur, for det 
er ikke så mange, der kommer helt 
derop. Den 6. sept. lidt over midnat 
ankrede vi ved Thulefjældet. Der er 
en storslået natur deroppe, og en egen 
stemning ... Nordlyset er så kraftigt, 
at man kan læse ved det, og man 
kan se ind over den uendelige ind
landsis. Senere på dagen var vi inde 
på bopladsen, der består udelukkende 
af jordhytter af forskellig størrelse 
og udførelse. Udenfor hytterne står 
der stativer, hvor grønlænderne har 
deres fangstredskaber, kajakker, slæ
der og hundefoder. - Dagen efter 
havdP. vi bf!sØg om bord, der formede 
sig som så ofte fØr, blot med den til
fØjelse, at en ældre grønlænder dan
sede trommedans for os. Trommen 

var lavet af en benring med en ud
spændt blære, hvorpå han slog med 
en benpind. Vi så også vejrstationen, 
der er den nordligste af alle. 

Fra Thule sejlede vi nord om 
Carry-Øerne og derefter sydpå, hvor 
vi· atter besøgte forskellige kolonier. 
I den ene, Qutdligssat, findes en kul
mine, som leverer kul til hele Grøn
land. I minen er der lange gange, 
nogle så store, at der kan kØre tip
vogne, andre hvor man må kravle på 
alle fire for at komme frem. Den 10. 
oktober lå vi i Godthåb og gjorde 
klar til hjemrejsen, hvor vi skulle 
have en hel del passagerer med. 

Mens vi var ved at gøre klar, kom 
der imidlertid telegram om, at man 
ikke havde hørt fra ALKEN, der var 
på vej fra Scoresbysund til Angmag
salik på Grønlands østkyst, og at det 
befrygtedes, at der var tilstødt den 
noget alvorligt. Der blev straks 
iværksat en stor eftersøgning med 
flyvere og fartøjer. VITUS BERING 
fik ordre til at afgå samme dag for 
at fylde olie og derefter deltage i 
eftersøgningen i Danmarksstræde. Alt 
blev prøvet. Efter 14 dage måtte vi 
sejle til Reykjavik for at proviantere, 
og samtidig sende passagererne hjem 
med flyvemaskine. Derefter sejlede 
vi atter ud i Danmarksstræde, hvor 
vi fik at vide, at der var blevet set 
røg ved Tingmiarmiut, og da man 
ville prøve enhver mulighed, sejlede 

Den 12. november sejlede vi atter 
fra København, denne gang til Hor
sens, der havde Ønsket at adoptere 
VITUS BERING. Det skete ved en 
afslØring af et skjold med Horsens' 
byvåben og en festlighed om aftenen. 

Marinerne befandt sig godt i selskab med 
Thules damer. 

Dagen efter blev der holdt en fest 
ombord på skibet for byens honora
tiores. Efter festlighederne i Horsens 
sejlede vi tilbage til Holm.en, hvor vi 
fik overrakt en egeplade af MAGEN's 
chef, materielmester Janus Sørensen, 
med indskriften: VITUS BERING 
kommer straks, klarer alt. 

Og dermed sluttede VITUS BE~ 
RINGs første togt til vor store koloni 
Grønland. 

H. Skourup. 

Polarcirklen * Thule * Qutdligssat * Tingmiarmiut * Thorshavn * Horsens * Holmen 

21 



22 

NOGET helt nyt - forårs
manøvre1· - holdtes den 22. 
og 23. februar i store dele af 
SØnderjylland. 

Øvelsesgrundlaget gik ud 
på, at et såkaldt østparti i de 
tidlige morgentimer var gået 
i land på Als og Sundeved, 
hvor det koncentrerede store 
styrker. Vestpartiet gik straks 
igang med at landsætte trop
per på Rømø, og denne land
sætning sikredes ved, at pm·
tiet fremsendte et detache
ment, som ved øvelsens be
gyndelse stod med sin fulde 
styrke i Bredebro på Sønder
jyllands vestkyst. 

Østpartiet, som lededes af 
ritmester Sanne, Randers, be
stod af pansrede enheder for
stærket med motoriseret fod
folk med tunge specialvåben 
og nåede i formiddagens lØb 
via K1·uså frem til Bredevad, 
hvor man opslog foreløbigt 
hovedkvarter. Partiets spej
dere nåede helt frem til Lø
gumkloster-Arrild, og det 
kom til enkelte mindre træf
ninger. Bortset fra østpartiets 
erobring af Løgumkloster og 
en meget livlig patruljevirk
somhed fo1·lØb manøvrernes 
første dag ro ligt. 

Men ud på natten blev 
oberstløjtnant N. F. Ravn, 
Tønder, klar over, at det trak 
op til det store slag på Ellum
kanten og omkring Vognshøj. 
Og det kom i de tidlige mor
gentimer. Østpartiet satte 
småangreb ind adskillige ste
der på den lange front for at 
vildlede forsvarerne, og i lø
bet af formiddagen var det 
ikke vanskeligt for en tal
stærk panserafdeling at gen
nembryde forsvaret ved Ve
stermølle, hvorved østpartiet 
fik en overgang over Brede
åen. 

Resultatet blev altså en Sejr 
til angriberne - bortset fra, 
at de deltagende soldater fik 
et godt udbytte og en stor op
levelse ud af manøvrerne. 

Oberst, greve Sponneck, 
havde tilrettelagt og ledede 
Øvelsen, som omfattede samt
lige sønderjydske garnisoner 
og militærforlægninger, befa
lingsmandsskolerne i SØnder
bo1·g og en afdeling panser
våben fra Randers. 

1. Et par vestsoldater undrer sig 
over, at det virkelig lykkedes 
dem at holde en fjendtlig, let
pansret »spejdervogn« borte fra 
en vejspærring, 

2. Da østpartiet i de tidlige for
middagstimer på flere frontaf
snit kastede forsvarerne, fik de 
vigende styrkers morterer travlt 
med at lægge røgslør. 

4. Da afdelinger af østpartiets 
rullende materiel før manøvrer
nes begyndelse passerede vest
partiets tropper på vej til for
svarsllnlerne, vakle de lange 
panserkolonner berettiget op
sigt, og infanteristerne fik på 
denne måde et lille indtryk af, 
at det ikke ville blive let at 
holde de pansrede Randers-dra
goner borte fra vestpartiets for
svarslinier, 
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3. Forbindelsesdelingernes ra
diofolk havde travlt i den bælg
mørke, stormende nat, men og
så om dagen var de i fuld ak
tivitet, 



--ORÅRS -
8. Forplejningen besørgedes 
af de enkelte afdelingers 
egne køkkenvogne, ligesom 
Sønderborg-lotter deltog. 
Her overvåger en fodfolks
pioner, at der kommer så 
meget oksekødsuppe i koge-

"~ 

MANØVRER 
Foto: 712/48, 2./1, FPB. 
Tel.:st: 711/48, 2./1. FPB. 

5. Forsvarerne - vestpartiet 
- var under kommando af 
oberstløjtnant N. F. Ravn, 1. 
fodfolkspionerbatl. Oberst
løjtnanten ses her i samtale 
med sin adjudant, premier
løjtnant E. Christensen, uden 
for hovedkvarteret i Brede
bro. 

6, Ritmester Sonne, som le
dede angriberne - østpar
tiet - ses her i sit mobile 
hovedkvarter i færd med at 
placere sine tunge panser
kolonner fra Randers. 

karret som vel muligt. -
»Helst med top på,« siger 
han bedende! 

9.-10, Forud for manøvrer
ne var der til alle beboere i 
Tønder og Toftlund politi
kredse udsendt meddelelse 
om, at der kunne forventes 
krigsmæssig indkvartering. 
Øverst sover en hund og en 
jens trygt. Nederst har en 
vagtpost under et kortvarigt 
hvil ikke villet forstyrre sine 
sovende kammerater i laden, 
hvorfor han har søgt tilflugt 
i svinestien. 

7. Skytten i en af østpartiets »spejdervogne« afprøver sit rekylgevær, inden han i spidsen 
for en panserdeling skal forsøge at nedkæmpe og forcree en fjendtlig bro- og vejspærring. 
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Camouflage på søen er et begreb 
helt for sig selv. At gøre et skib blot 
delvis usynligt, når det bevæger sig 
hen over havet kun med luften som 
baggrund, er næsten umuligt. Selv de 
gamle romerske søfolk forsøgte på 
det ved at male deres skibe i farver, 
der faldt nogenlunde sammen med 
himmelbaggrunden og havet. Camou-

med 

andre tider satte man mandskab om 
bord, hvis opgave det var at holde 
ned mod målet samt at lænke bran
derne til ofrene med kastedræg o. I. 
Sommetider lykkedes det sådanne 
brandermandskaber at undslippe i 
sidste Øjeblik, men det skete også, at 
hele branderens besætning blev fan
get, og så var dØden sikker, hvilket 
den jo også var, hvis krudtladningen 
eksploderede, medens besætningen 
endnu var om bord. 

Krigsskibenes farver har været et 

MALERBØTTE OG 
Af OTTO LUDWIG 

flagen var på det tidspunkt en for
svarsforanstaltning mod Middelhavets 
mange sørøvere. De romerske søkri
gere derimod var for stolte til at 
bruge dette middel som et forsvar. 

I middelalderens krigsmariner 
gjorde man sig heller ikke større be
svær for at skjule et orlogsskibsiden
titet, tværtimod. Ofte forsynede man 
skibene med iØjnefaldende gallions
figurer, og krigsskibenes hæk var tit 
hele billedhuggerkunstværker i skri
gende og glimtende farver. Men der 
fandtes på samme tidspunkt en spe
ciel krigsskibstype, som man kaldte 
»brandere«. Disse fartøjer var ofte 
bygget specielt til formålet, eller og
så brugte man udrangerede orlogs
fartøjer. Branderne, der var ladet 
med krudt eller brandbare vædsker, 
blev, når en gunstig position var op
nået, antændt og sendt over mod 
fjendens skibe og kunne derved tit 
afgøre en søkamp. Sommetider fik 
branderne lov at drive selv, men til 

problem, hvorom der har hersket stor 
uenighed. Man har altid været klar 
over, at ingen af de eksisterende far
ver kan usynliggøre et skib helt. Een 
farve kan f. eks. være ganske glim
rende med klar himmel som bag
grund, men hØj st uheldig, når himlen 
er overtrukket. 

I 1889 maledes de engelske jagere 
grå. I 1901 var de fleste af dem dog 
sorte med rød vandlinie. En del andre 
fartøjstyper havde hvid overbygning 
og gule master. Men man bestræbte 
sig gennem forsøg på at finde frem 
til den helt rigtige farve. I lØbet af 
de første år af vort århundrede fandt 
man, at den grå farve, som senere 
med små afvigelser er blevet indført 
i de fleste mariner, måtte være den 
bedste. 

Det engelske admiralitet har sidste 
år besluttet, at Storbritanniens krigs
skibe nu skal skifte farve igen og 
males lysegrønne. Den nye farve er 
dog ikke blevet foretrukket af ca-

mouflagemæssige grunde, men indfø
res, fordi den fordrer mindre linolie 
og samtidig er bedre i stand til at 
modstå varme og åben ild end den 
hidtil anvendte maling. 

Når man taler om camouflage, må 
man skelne mellem den, der har til 
opgave at usynliggøre og den, der 
blot skal vildlede. Kunstig røg og 
tåge, der også er en slags camouflage, 
har f. eks. til opgave at skjule, me
dens de mærkelige zig-zag-striber, 
som blev anvendt både under fØrste 

PENSEL 

og anden verdenskrig, har til opgave 
at vildlede fjenden. 

Mange sagkyndige var skeptiske, 
da den engelske søofficer Norman 
Wilkinson under den fØrste verdens
krig forelagde admiralitetet sit ud
kast til den nye zig-zag-camouflering 
under den første verdenskrig. Men 
den nye ide slog an og blev i de føl
gende år fØrt ud i livet af alle de 
allierede sØfartsnationer. Ved den 
første verdenskrigs slutning var hen
ved 4000 handelsskibe og 400 krigs
skibe camoufleret på denne måde, 
hvilket havde kostet ca. f. 2.500.000. 

Formålet med den mærkelige form 
for camouflage, som på engelsk blev 
kaldt »dazzlepainting«, er at udviske 
et skibs konturer for fjenden samt at 
vanskeliggøre hans bedømmelse af 
skibets fart og kurs. Det var næsten 
umuligt for de tyske u-bådes offi
cerer gennem periskopet at bestem
me, hvilken fartØjstype et sådant ca
moufleret skib tilhørte. De stærkt 
brudte linier og kontrasterende farver 
får skibene til at ligne store ubestem
melige spøgelsesagtige masser. I en 
konvoj var det næsten umuligt at 
skelne fartøjerne fra hinanden og 
tælle dem. 

Efter at Wilkinsons plan var blevet 
godkendt af admiralitetet, gik man 
straks i gang med at fØre den ud i 
praksis. Man gik meget videnskabe
ligt til værks. Man inddelte handels
skibene i 37 karakteristiske typer og 
fremstillede så en model for hver 
type. I et særligt prøvekammer be
tragtede man derpå gennem et peri
skop en for en de forskellige model-

Her ses en større styrke amerikanske han
garskibe med typisk »dazzle-painting«. Be
mærk, hvor let de fjernest liggende skibe 
kan give indtryk af at det i virkeligheden 

er langt flere, mindre skibe, 



Ved camoufleringen .af amerikanske motortorpedobåde forbandt man gerne det nyttige 
med det morsomme. 

ler under forskellige synsvinkler, i 
skiftende belysninger og med varie
rende baggrund. Modellerne blev un
der forsøgene fØrt frem og tilbage på 
»scenen« i vekslende hastigheder. 
Ustandseligt malede man modellerne 
om, til man fandt frem til den ende
lige lØsning, der varierede for hver 
fart Øj stype. 

De forskellige modeller blev afbil
det, og de anvendte farver blev num
mereret, således at de respektive 
værfter ved hjælp af en camouflage
tabel hurtigt kunne finde ud af, hvor
dan de skulle gribe sagen an. Det 
engelske admiralitet udsendte særligt 
uddannede officerer til alle landets 
større havne, hvor de skulle føre kon
trol med arbejdet, der til at begynde 
med nok kunne volde visse vanske
ligheder for de lokale malere. Som-· 
metider var op til 100 skibe under 
behandling i en enkelt havn. 

Snart efter den nye camouflage
metodes fremkomst sendte fransk
mændene tre officerer til England 
for at blive indviet i dens mysterier, 
og noget senere oprettedes i Paris 
et særligt camouflage-kontor. Også 
U. S. A. oprettede under en engelsk 
officers ledelse en sådan afdeling i 
Washington. Alle belgiske handels
skibe blev »dazzle-painted« efter en
gelsk recept, og det samme var til
fældet med andre allierede landes 
skibe. 

Det var fortrinsvis handelsskibe, 
der camoufleredes på denne måde, 
fordi en sådan camouflage ofte var 
deres eneste våben, og fordi det var 
disse skibe, de tyske u-både havde 
kig på. De forholdsvis få krigsskibe, 
der under krigene blev malet efter 
Wilkinsons udkast, var hovedsagelig 
fartøjer, som havde til opgave at led
sage konvojerne. For naturligvis 
måtte disse skibe ikke stikke for me
get af mod konvojens ikke-armerede 
skibe. Desuden var alle de amerikan
ske destroyere og patruljebåde, der 
opererede i europæiske farvande, 

camoufleret på denne mærkelige fa
con. 

Camouflagemalning kan også ud
føres med noget mindre anstrengel
ser og midler. F. eks. nøjedes man 
sommetider under de t.o krige med 
blot at male falsk bov- og skruevand 
på krigsskibene, hvilket på afstand 
gav indtryk af stor fart, selv om ski
bene lå stille. Under den første ver
denskrig malede man ofte på de store 
oceandampere silhuetten af mindre, 
men stærkt armerede krigsskibe, 
hvilket tit var nok til at holde u-bå
dene på ærbØdig afstand. 

Udover at male flådens enheder 
lysegrå eller grågrØnne har vi ikke 
herhjemme i større grad givet os i 
lag med camouflage-kunsten, idet vi 
ved de to kriges begyndelse havde 
stillet os neutralt og således ikke 
havde grund til at skjule vore krigs
skibe. Værkstedsskibet ))Henrik Ger
ner« var dog en overgang under øvel
ser med vore egne u-både forsynet 
med falsk havvand. Da den danske 
flåde den 29. august 1943 nogle ste
der kom i åben kamp med tyskerne, 
narredes de sidste i hvert fald een 
gang af en veludfØrt dansk camou
flage. Da daværende sØlØjtnant Gad 
med en M. S.-båd besluttede sig til 
at søge svensk havn, malede han far
tøjet helt sort og bredte et fiskenet 
hen over masten, der var lagt ned, 
og styrehuset. I Sverige blev alle de 
landflygtige danske fartøjer rigtigt 
camoufleret. 

Camouflagen under de to krige var 
hovedsagelig lagt an som et forsvar 
mod u-bådene, der blev narret på 
mange måder. Under den fØrste ver
denskrig byggede englænderne 55 
mærkeligt udseende skibe, der skulle 
illudere som uskadelige handelsskibe. 
Skibene var ens for og agter. Skor
stenen sad midtskibs sammen med 
den eneste mast, og desuden var ski
bene forsynet med to kommando
broer og ankre i begge ender. Når 
skibene desuden var camoufleret ef-

ter Wilkinsons udkast, var det umu
ligt at finde ud af, hvilken vej de 
sejlede. Skibene var tungt lastede, 
men var desuden ret svært armerede 
med skjulte kanoner. Kom en u-båd 
på nært hold af et sådant skib, hej
stes det engelske orlogsflag, og kano
nerne viste pludselig på en ret kraf
tig måde deres tilstedeværelse. Na
turligvis protesterede tyskerne mod 
denne form for krigslist, men de stod 
ikke altid selv tilbage. U-bådene 
brugte selv list. Ofte lod kaptajnerne 
deres u-både forsyne med en falsk 
mast, så de lignede handelsskibe, eller 
også nærmede de sig de fjendtlige 
skibe i overfladesejlads dækket af en 
fredelig trawler, hvis besætning blev 
tvunget til at sejle efter tyske ordrer. 

Skibene med to stævne kaldtes Kil
både, fordi de alle havde navne, der 
begyndte med »Kil-«. Et af skibene 
hed således »Kildonan«. Men englæn
derne havde andre mærkelige mid
ler til bekæmpelse af u-bådene. Et af 
disse var de såkaldte »Q-både«. Disse 
fartøjer lignede almindelige handels
skibe med lossebomme, stort brohus 
o. s. v. Men skibene medførte ingen 
last og var tilmed bygget således, at 
de lå meget let på vandet. De kunne 
derfor uden større fare nærme sig en 
fjendtlig u-båd, for hvis den affyrede 
sine torpedoer, ville den som regel 
sigte for dybt. Pludselig kunne »Q
båden<< så hejse orlogsflaget, og nogle 
fæle kanoner kom til syne bag bro
husets sider, der nu blev slået ned, 
samt bag redningsbåde, der med et 
sank ned i en lem i dækket. Disse 
fartøj er betød særdeles meget for 
englændernes kamp mod de tyske u
både. 

Englænderne benyttede også mere 
fredelige camouflagemetoder, der 
højst kunne betyde et fjendtligt tab 
af krudt. De omdannede således 14 
skibene var nemlig ofte tro kopier 

J
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Den tyske periskop-mine v.ar en almindelig 
sømine, men udstyret med periskop og støj
maskine. Når man betænker, at det er en
hver skibschefs store drøm engang .at vædre 
en u-båd - og altså sænke den uden at 
løsne et skud eller en torpedo - forstår 
man, hvad der kunne ske, når man for
vekslede en periskop-mine med en stillelig-

gende u-båd. 
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Det tyske »vandæsel«, der kunne give de 
allierede fartøjer den tro, at de havde sæn
ket en u-båd, I artiklen omtales »æslet« 

udførligt. 

af virkelige krydsere eller ~igne~de 
fartøjer, blot var de væsenthgt mm
dre. 

For at vildlede fremmed_e efter_ret
ningsfolk bruger nogle l~rigsmarmer 
også i fredstid en særhg form for 
camouflage, nemlig navnecamou~la
gen, der går ud på

0 

nu og d~ at skif!e 
numre og navne pa forskellige af _fla
dens enheder. Navnecamouflage y1des 
at have været anvendt bl. a. af Japa
nerne og russerne. 

Men vi vender tilbage til u-båds
krigen: Det er en kendt sag, at der 
som regel stiger 

O 

olie til ha';overfla
den, når en u-bad sendes til bunds 
f. eks. af en dybvandsbombe, _me:r;; 
efterhånden er det blevet en hgesa 
kendt sag at u-bådskaptajneme ofte 
'for at na~re den angribende fjende 
slipper en portion olie til overfladen, 
hvorefter den famøse olieplet vi~er 
sig for fjenden. Men undf:r de~ sid
ste krig gik man et skridt videre. 
Tyskerne opfandt således det s~kaldte 
»vandæsel«, som var et særhgt ud
rustet stållegeme, der slæbtes ca. 2000 
meter efter den neddykkede u-båd 
i en stålwire. Det mærkelige slæb, 
der ved fjernstyring til en vis grad 
kunne dirigeres fra u-båden, var for-
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synet med rigtig u-bådsbro, og det 
flød netop i en sådan dybde, at peri
skopet stak over vandet. Desuden var 
det forsynet med en stØjmaskine, der 
skulle narre fjendtlige lytteapparater. 
Blev vandæselet angrebet, lod man 
det automatisk neddykke, og samtidig 
sendte man en portion olie til over
fladen. Ramtes det af en bombe, 
skulle det gå til bunds, men samtidig 
ville forskellige ting som klædnings
stykker, dele af gummibåde, konser
vesdåser o. 1. stige til overfladen og 
give fjenden indtrykket af en fuld
træffer mod en rigtig u-båd. 

En anden og mere uhyggelig, tysk 

,./ En amerikansk 
destroyer 
udlægger kun
stig tåge. 

0 

efterligning af en u-båd var en særlig 
type mine, der var forsynet med et 
periskop. Denne minetype skulle få 
allierede overfladeskibe til at fore
tage en vædring af den »stilleliggende 
u-båd<<. For at få fjenden til at gå i 
fælden var minen ligesom vandæselet 
forsynet med støjmaskine. 

Som nævnt er kunstig tåge og røg 
en form for skjulende camouflage. En 
slags kunstig tåge anvendtes af the
banerne i deres kamp mod sparta
nerne omkring 300 f. Kr. Da de skulle 
angribe, sendte de en ganske lille 
styrke kavalleri i forvejen fra vind
siden for at hvirvle sandet op i en 
mægtig sky. I skjul af denne ~uk
kede pludselig hovedstyrken op til et 
tilintetgørende angreb. 

I sØkrigen anvendtes røgen som vå
ben første gang i 1895 i den kinesisk
japanske krig, da japanernes torpe
dobåde angreb i ly af et røgdække. 
Sin virkelige betydning fik den kun
stige tåge i den fØrste verdenskrig, 
hvor den bl. a. blev anvendt i Jyl
lands-slaget. Også i begyndelsen af 
den anden verdenskrig er den kun
stige tåge med held blevet anvendt. 
Da det norske krigsskib »Stord« del
tog i kampen mod det tyske slagskib 
»Scharnhorst«, benyttede nordmæn
dene med stort held kunstig tåge, som 
fik tyskerne til at fyre ud i den tom
me luft. 

Når et skib befinder sig tæt under 
land eller i havn, er det betydeligt 
lettere at camouflere end på åbent 
hav. Man kan f. eks. ved hjælp af 

Sluttes side 34 



l-U. S"-\1 ooKASERNE 
UDDRAG AF VAGTRAPPORTEN 

fra 

Vagten 1 X-bylejren fra den 14. til 15. februar 
eller 

Som nogen åbenbart mener, at det går til i en lejr. 

21.00. Overtaget vagten. 
21.30. Den udsendte patrouille melder, at soen er meget 

urolig. 
21.45. Visiteret hos dyrene. Koen havde ikke lagt sig og 

blev noteret til fratagelse af foderkager i to dage. 
Soen gør tegn til at ville fare. Beordrede at retræ
ten skulle blæses med nedsat styrke. 

22.30. Afgivet melding til lejrchefen, der beordrede vag-
ten forstærket med 3 mand (landmænd). 

22.45. Udstillet en post for gevær ved soens leje. 
23.00. Patrouillen melder, at koen har lagt sig. 
23.30. Alarmering fra post for gevær ved soens leje. 

Lod vagten træde til gevær og udstillede 1 dob
beltpost ved hver ende af soens leje. Tog selv 
standplads bag soen. 
Melding med skitse indsendt til lejrchefen. 

24.00. Modtaget 12 smågrise, hvoraf 3 dØdfØdte og en 
ædt af soen. Herunder blev en af dobbeltposterne 
bidt i hånden. 

01.00. Inddraget den ene dobbeltpost. 
06.00. Vækket koen. 
06.30. 1 mand af vagtforstærkningen malket koen. 
08.00. Hejst flaget. 
08.30. Begravet de fire dØde grise under militær honnør. 
10.00. Ladet vagtforstærkningen hjælpe med at læsse 

svin til slagteriet. Herunder brækkede menig 454 
benet, og grisen lØb væk. 
Tilkaldte chefen, der slog militær alarm. 

13.00. Gået tur med koen. 
21.00. Afløst. 

Hansen, korporal. 

Kl. 121.30 
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FOR HÆRJlN OG SØVÆRNE~ 

God teknisk boksning og dramatik prægede 
sØværnets mesterskaber 

Et par af kampene ville pynte på ethvert bokseprogram 

DET var en hårdtslående weltervæg
ter, Vagn Jørgensen, der satte præg 
på søværnets boksemesterskaber. Ban 
har tidligere startet for Horsens At
letklub og haft omkring 50 kam~e. 
Blandt hans bedste resultater er en 
sejr over den tidligere sjællandsme
ster Frans Smuda. Vagn Jørgensen 
er fighter, og begge sine kampe vandt 
han på knock-out. Først gik det ud 
over 8572 P. Christoffersen, der var 
færdig i 2. omgang. I finalen så det 
i første omgang ud til, at modstande
ren, søkadetasp. Holm, kwme holde 
ham lidt på afstand, men i anden 

Fra Ietvægtskampen mellem Bill Blinger og 
H, Christensen. Kamplederen, Eigil Chri
stoffersen, ser til, at der ikke begås ulov-

ligheder. 

De 5 mestre opstillet pli, række. Fra venstre 
"Bill Biinger, Vagn Jørgensen. Erland Helt, 

Vilhelm Nielsen og Henning Olsen. 
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Formanden for idrætskomiteen, kommandør 
Frederiksen, overrækker præmien til Erland 
Helt. Med ryggen til ses stævnets leder, 

kvartermester B. C. Larsen. 

omgang satte Vagn Jørgensen tem
poet vældigt op, og efter et hårdt 
klip på hagen gik Holm i gulvet. Det 
var end ikke nødvendigt at tælle over 
ham. 

Konkurrencerne havde desværre 
ikke overvældende tilslutning, bl. a. 
fordi kun boksere, der tidligere har 
været i ringen, kunne deltage, men 
til gengæld var kvaliteten god. Flere 
af kampene ville have gjort sig ved 
ethvert stævne i landet. Foruden 
Vagn J Ørgensen boksede art. mek. 
math Bill Biinger; Gefion, og 14112 
Henning Olsen, Lindholm, et par fine 
kampe. 

Bill Bilnger vandt i letvægtsfinalen 
over 7958 H. Christensen, og Henning 
Olsen, der var rykket op i sværvægt, 
vandt sikkert med 3-0 over 7516 
Erik Andersen, der iØvrigt var i be
siddelse af gode evner. 

Endelig er der grund til at frem
hæve art. math Erland Helt, der med 
sin gode tekniske boksning vandt sik
kert over bedre fysisk udrustede mod
standere. Han vandt i den fØrste kamp 
3-0 over 1725 Orla Petersen, og i 
finalen opgav underkanoner Knudsen 
i 1. omgang på grund af beskadiget 
hånd. Underkanoner Knudsen havde 
i den anden indledende kamp vundet 
på knock-out i 1. omgang over 14012 
Poul Bech. Letsværvægt blev vundet 
af 13842 Wilhelm Nielsen, der besej
rede 14227 Åge Nielsen. 

Efter stævnet overrakte komman
dør Frederiksen præmierne og tak
kede deltagerne for udmærket boks
ning. IØvrigt er der grund til at frem
hæve arrangementet, der klappede 
fint, og det var glædeligt at se, at 
D. A. B. U. havde stillet dommere og 
kampleder til rådighed. 

SØofficersskolen 
vandt håndbold 

Under stor interesse har søværnet 
afviklet håndboldturneringen. Der 
deltog 14 hold fordelt i 2 puljer. Fra 
den første gik I. S. K. I og Arresødal
lejren og fra den anden pulje gik 
I. S. K. II og SØofficersskolens 1. hold 
videre til en slutpulje. Det endelige 
resultat blev, at SØofficersskolen 
vandt en sikker sejr. Men turneringen 
var meget spændende, og boldspillet 
var betydeligt bedre, end man har 
set tidligere år. Af de værnepligtige 
hold var det navnlig ArresØdallejren 
og Middelgrundsfortet, der over
raskede med et fortrinligt spil. 

søværnets 
b1-ydemesterskaber 

Inden for søværnet er der desværre 
ikke så stor interesse for brydning, 
som man kunne ønske, og til mester
skaberne havde der da også kun 
meldt sig få deltagere. 

I fjervægt varidt 7167 Hansen over 
mine-mek. W. Johansen og derefter 
over int. math. Holm Jensen, begge 
gange på fald. I kampen om 2. plad
sen vandt Johansen over Holm Jen
sen på fald efter 7,30 min. 

I bantam vandt 6517 Kropsager 
over 8038 H. Nielsen, i weltervægt 
kastede mine-underkvartermester 
Hansen 8233 B. Olsen efter et par 
minutters kamp, og i mellemvægt 
stod der en langvarig kamp mellem 
8219 Olesen og matros math Rasmus
sen. Resultatet blev, at Olesen vandt 
på fald. 

Stor tilslutning til 
søværnets bordtennis
konkurrence 

En af de forholdsvis nye idræts
grene herhjemme, bordtennis, er ved 
at vinde stor tilslutning. Også inden 
for søværnet bliver denne morsomme 
sport dyrket med flid, men alligevel 
var det lidt af en overraskelse, at der 
meldte sig 32 spillere i single og 9 
par i double til søværnets konkur
rencer. Efter en lang række indle
dende kampe i single kvalificerede 
fØlgende sig til slutpuljen: 8143 Ole
sen, flyverkadet DjØrup, kaptajnlØjt
nant Holm, sØkadet Schiltt, 14207 
Gregersen, underkvartermester An
dersen, 7734 TØnning og 7805 MØiler. 

Det endelige resultat blev, at kap
tajnløjtnant Holm blev nr. 1, fl,yver
kadet Djørup nr. 2 og søkadet Schutt 
nr. 3. 

Double-turneringen vandtes af 
kaptajnløjtnant Holm og søkadet 
Schutt med 7734 Tønning og 7805 
Møller på 2. pladsen og kystkadetasp. 
Petersen og 14207 Gregersen på 3. 
pladsen. Efter præmieuddelingen blev 
der spillet en kamp mellem den tid
ligere danmarksmester Knud Runckel 
og kaptajnløjtnant Holm, der tabte 
2-1. 



Til militært marathonløb i Schiueiz 
518 soldater står opstillet til start en tidlig søndag morgen i den lille schweizi~ 

ske By, Frauenfeld, nord for Ziirich. En forventningsfuld stilhed breder sig 

over feltet. Så lyder starterens kommando, og startskuddet lyder. 518 veltræ~ 
nede mænd med stormoppakning begiver sig ud på den 43,8 km lange rute. 

Det 14. militære marathonløb i Frauenfeld er i fuld gang. 

Et udskænkningssted midt på ruten. 

MarathonlØh har man kendt fra de 
gamle grækeres tid1 og distancen på 
43,8 km har man bevaret op til vore 
dage. Men militært marathonløb med 
oppakning er noget specielt for 
Schweiz, og det kræver gigantiske 
kraftpræstationer af hver enkelt 
mand. Det er betegnende for dette 
sejge folk, at kun 27 af 518 deltagere 
måtte udgå af lØbet. Alle de Øvrige 
fortsatte til den bitre ende. 

Alle kan deltage. 

mer af politikorpset og grænsevagt
korpset. Det betyder faktisk, at alle 
kan deltage, fordi alle er soldater. 
Påklædning og udrustning var som 
til stormangreb, dog uden stålhjelm. 
Oppakningen, deri også geværet, var 
anbragt på et tornyster, som delta
gerne bar på ryggen, og støvler var 
obligatoriske. På ruten, der gik gen
nem et stærkt bakket terrain, var 
der opstillet kontrolposter og ud
skænkningssteder, hvor deltagerne 
kunne få udleveret the og ovomaltine. 
Disse stationer blev betjent af pige
spejdere, mens drengespejderne blev 
benyttet som ordonnanser for dom
merkomiteen. 

Deltagerne fik ved starten udleve
ret et kontrolkort, og efter at det var 
afstemplet et enkelt sted på ruten, 
blev det afleveret ved målet og 
stemplet med løbetid og ankomstnum
mer og derefter videregivet til regi
strering. 10 damer sad klar med de
res skrivemaskiner klat' til at skrive 
stencils til den duplikerede rangliste, 
der var klar til udgivelse en times 
tid efter, at lØbet var afsluttet. 

Alle, der gennemførte lØbet under 
7½ Time, fik overrakt en smuk me
daille - de første 28 i sølv og resten 
i bronce - og desuden fik hver af 
medaillemodtagerne et smukt trykt 
kort udfyldt med navn og lØbetid og 
underskrevet af generalinspektøren 
for hærens uddannelse, oberstkorps
kommandant Frick, og lØbets præsi
dent 

Idrætsmænd i uniform 

På kasernen udleveres der the efter løbet. 

54-årig deltager fuldførte i pæn tid. 
Frauenfelder-lØbet blev vundet af 

Hans Frischknecht, der deltog på det 
schweiziske olympiadehold, i den im
ponerende tid 3 timer 38 min. og 18 
sek. Ikke færre end 415 nåede i mål 
i lØbet af 7 ½ time. En af dagens stør
ste præstationer udfØrte løbets æld
ste deltager, den 54-årige Anton Mar
bach, der placerede sig som nr. 246 i 
tiden 5 timer og 34 minutter. 

Endelig er det værd at lægge mær
ke til, at deltagerne selv skulle be
tale deres togbillet og forplejningen, 

.mens udskænkningen på ruten var 
gratis. Løbet vidner om den trænings
tilstand, de hjemsendte soldater er i 
besiddelse af, og det er tvivlsomt, om 
et sådant lØb kunne gennemføres i 
andre lande. 

LØbet er åbent for hjemsendte be
falingsmænd og menige af alle tre 
aldersklasser og desuden for medlem- Træn - men pas på overtræningen! 

Interesserede tilskuere følger løbet. 

Af premierlØjtnant H. Dencker 

DET er en kendsgerning, at langt de 
fleste idrætsmænd, der bliver ind
kaldt til militærtjeneste, i den sæ
son, de er soldater og ofte også i den 
efterfølgende, opnår resultater, som 
er betydeligt ringere end dem, de tid
ligere har præsteret. Mange gange 
skyldes dette naturligvis, at idræts
manden er af den opfattelse, at de 
anstrengelser, han som indkaldt dag
ligt udsættes for, er tilstrækkelige til 
at skabe den normale form. Men re
sultaterne viser altid det modsatte, 
og selv de få, der efter en dag med 
megen lØb og måske et par timers 
gymnastik, har vilje og energi nok til 
at koble yderligere et hår<l.L ti·ænings
arbejde på om aftenen i garnisons
byens civile klubber, vil som regel 
blive skuffet. 

Da den fysiske træning indenfor 
hæren tilsyneladende har mange lig-

bedspunkter med den, der foregaar i 
den almindelige idrætstræning, er det 
kun naturligt, at størstedelen af 
idrætsmændene står uforstående 
overfor deres svigtende resultater. En 
stor del af dem mener, at det skyldes 
manglende personlige hensyn til de
res idrætj de finder, at de ikke har 
lejlighed til i det omfang, de kunne 
Ønske det - f. eks. i gymnastiktimer
ne - at dyrke de særlige øvelser og 
anvende de specielle træningsmeto
der, der gavner netop deres sports
gren. Der er sandsynligvis noget rig
tigt i denne paastand, der kunne sik
kert nok tages lidt mere hensyn ad
~k.illige steder, end tilfældet er i Øj c
blikket, men idrætsmanden maa her 
huske paa, at hvor der er tale om en 
ensartet optræning af store menne
skegrupper som soldater, maa de in
dividuelle hensyn træde noget i bag-
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grunden - og det kan de uden at 
gØrP. alt.for stor skade på idrætsman
dens form. 

Sandsynligvis findes hovedårsagen 
til dette ubehagelige fænomen et helt 
andet sted; nemlig i musklernes reak
tion overfor de påvirkninger, de bli
ver udsat for under soldatens fysiske 
træning. 

Musklerne har jo til opgave sam
men med nerverne at frembringe al 
bevægelse, og hos en veludviklet 
mand udgØr de mere end halvdelen 
af hans vægt. Samler man imidlertid 
idrætsmænd, der dyrker forskellige 
idrætsgrene, vil man straks opdage, 
at deres muskler er af højst forskellig 
form og meget uensartet udviklet. 
Hos redskabsgymnasten, bryderen og 
vægtløfteren bemærker man med det 
samme, at alle muskelgrupperne i 
overkroppen er kolossalt udviklede; 
meget ofte i en sådan grad, at det 
er direkte uskønt. Hos f. eks. løberen 
og fægteren derimod er de samme 
muskler udviklet på en ganske nor
mal måde. 

Dette viser, at de fleste idrætter 
udvikler ensidigt, men det fortæller 
os tillige, at hvis man Ønsker at gøre 
sig særligt gældende indenfor en el
ler anden idrætsgren, så er det gan
ske bestemte muskler, man skal læg
ge særlig vægt på at få trænet op. 
Denne træning må ikke være tilfæl
dig, men må lægges sådan til rette, at 
musklerne får den form, der passer 
bedst til vedkommende sportsgren, 
idet det har vist sig, at det ved nogle 
idrætsdiscipliner er de korte og kraf
tige muskler, der er brug for, medens 
det ved andre gælder om at få »frem
bragt« lange og slanke muskler. 

Ordet »frembragt« er anvendt, fordi 
man jo i hØj grad er i stand til at 
ændre en muskels form og styrke; 
noget vi bl. a. udnytter med held i 
den formgivende gymnastik: de ikke 
særligt yndede, men dog overordent
lig vigtige fritstående øvelser. Bliver 
en muskel brugt -til hårde, kraftgi
vende øvelser vil den efterhånden 
blive kortere, stærkere og i stand til 
at arbejde hurtigt. Omvendt er det 
muligt ved stadig at strække den ud 
over dens normale længde at gøre 
den længere. 

Indenfor hæren tilstræber den fy
siske træning først og fremmest at 
skabe en udholdende soldat, og end
nu er et af de mest anvendte midler 
hertil en næsten daglig længere løbe
tur i et forholdsvis moderat tempo. 
Denne temmelig ensidige lØbetræning 
vil naturligvis påvirke lungerne, men 
også benmuskulaturen og alle de 
muskelgruppe1\ der træder i funk
tion ved lØb, vil blive udsat for en 
forandring ved næsten hver eneste 
dag i 10 måneder at blive brugt på 
den samme måde. Musklerne vil 
gradvis blive mere udholdende, men 
samtidig mere uegnede til at udføre 
arbejde, der kræver hurtige reaktio
ner. Deres evne til at )>eksplodere« 
vil blive mindre. Og denne evne kræ
ves jo næsten ind.en.ror alle sports
grene. 

F. eks. stiller alle spring og korte 
sprinterløb maksimale krav til de an
vendte musklers kraft, medens til 
gengæld kravene til åndedræt og 
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distancelØb stiller store, men ikke 
maksimale krav til muskelstyrke, 
derimod til åndedrættet. Ved lang
distancelØb bliver kravene til musk
lernes hurtighed endnu mindre, hvor
imod en fodboldspiller eller en bok
ser vel nærmest maa kunne sammen
lignes med en sprinter. - Det ses ty
deligt, at den militære træning virker 
i en for de fleste idrætsmænd uhel
dig retning, og forhåbentlig forstår 
man nu bedre, at en springer eller 
fodboldspiller mister hurtigheden og 
spændstigheden, medens en 5 eller 10 
kilometer lØber ikke påvirkes syn
derligt af sin indkaldelse, hvis han da 
ellers passer sin træning. 
kredsløb er forholdsvis små. Mellem-

Muskelmæssigt virker soldatertræ
ning altså ensidigt, og Ønsker man 
at undgå en dØd sæson, så er der 
kun een ting at gøre: at træne. Og 
vel at mærke, træne således, at de 
uheldige virkninger ophæves. Om 
dette er muligt fuldtud vides ikke, 
men givet er det i hvert fald, at de 
Øvelser, der må lægges særlig vægt 
på, er sådanne som giver kraft og 
hurtighed. - !Øvrigt er der intet i 
vejen for, at den idrætsmand, der er 
klar over, i hvilken retning de sejge 
og langsomme soldaterbevægelser 
virker, mange gange i den daglige 
tjeneste kan frigøre sig for dem og 
benytte de bevægelsesformer, der an
vendes indenfor hans idræt. 

Kostbesværligheder og forstyrrende 
indgriben i det træningsprogram, som 
enhver fornuftig idrætsmand arbej
der efter, kan naturligvis også være 
medvirkende til dårligere præstatio
ner, men på disse punkter er det næ
sten altid muligt at lempe sig til ret
te. Langt mere betyder det sikkert, at 
det for en soldat meget sjældent vil 
være muligt at få indskudt de hvile
dage, som er nødvendige, for at træ
ningen kan virke opbyggende, og det 
samme er tilfældet med den hvile
periode, der normalt bØr følge enhver 
konkurrencesæson. En soldat er jo 
faktisk at sammenligne med en 
idrætsmand i konstant hård træning. 

Derfor bør der også sluttelig 
nævnes en fare, som sikkert truer 
soldateridrætsmænd i langt højere 
grad, end de kammerater, der ikke 
er indkaldte: overtræningen. Hvor 
meget der skal til, inden denne kro
niske sygdomslignende træthedstil
stand indtræffer afhænger naturlig
vis af den enkeltes konstitution, men 
da mange uddannelsesenheder sikkert 
i forvejen kØrer lige på kanten af en 
overtræning, er det givet, at der kræ
ves ret stor forsigtighed i aftentræ
ningen. 

Dennes intensitet vil altså afhænge 
af de anstrengelser, som tjenesten by
der, men sker det alligevel, at der 
indtræffer symptomer på overtræ
ning - ulyst til træning, søvnløshed, 
dårlig appetit, uomgængelighed og ir
ritabilitet - så er den eneste rette 
behandling at hØre op med trænin
gen, indtil man igen fØler sig oplagt 
til at gå i gang med sin idræt. Den 
daglige tjeneste kan det jo nu en
gang ikke lade sig gøre at blive fri 
for, blot fordi man er så heldig at 
være idrætsmand. 

H. Dencker. 

Fodfolket vandt 
befalingsmændenes 
idrætsstævne 

Befalingsmandsskolerne holdt det 
årlige idrætsstævne lØrdag den 5. 
marts. Stævnet var denne gang ar
rangeret af ingeniørtroppernes befa
lingsmandsskoler, og chefen for 
pioner- og telegrafskolen, oberst 
Maare, fungerede som stævnets præ
sident. Der var mødt ca. 130 aktive 
deltagere fra de fire befalingsmands
skoler, og stævnet fik et udmærket 
forløb med gode præstationer. Stæv
net omfattede skydning, terrainsport" 
gymnastik og håndbold, og sammen
lagt vandt fodfolkets kornet- og 
lØjtnantsskole en fortjent sejr og fik 
derved overrakt krigsministeriets; 
evigt vandrende pokal for anden 
gang. 

I skydning vandt a. b. s. en sikker 
sejr med ialt 1145 points, i. b. s. fik 
1058, f. k. & 1. 931, og r. b. s. 842; 
points. Bedste individuelle skytte med 
gevær var 4814/SØrensen, i. b. s. med 
92 points, med maskinpistol 20/Lo
rentzen, f. k. & 1. 121 p. og med re
kylgevær 1983/Pseil, a. b. s. med 
123 p. 

Terrainsport, der omfattede kort
læsning, afstandsbedømmelse og
håndgranatkast, blev vundet af f. k. 
& 1., nr. 2 blev i. b. s., og derefter
fulgte r. b .. s og a. b. s. 

Også gymnastikkonkurrencen blev 
vundet af fodfolket, der opnåede gen
nemsnitskarakteren 7,30, mens a. b. s_ 
fik 7,19, r. b. s. 6,91 og i. b. s. 6,54. 
2529/Thomsen fra a. b. s. blev bedste• 
gymnast med 8,42 points. 

Endelig blev håndboldturneringen 
vundet af fodfolket med 2 vundne og 
1 tabt kamp, r. b. s. blev nr. 2, i. b. s. 
nr. 3 og a. b. s. nr. 4. 

I hver øvelse var der udsat en 
række præmfier til de bedste hold 
og de bedste individuelle præstatio
ner. 

Afstandsbedømmelse. 



Peter skriver, at lejren er tip-top. 
Han synes vældig godt om befalings

mændene og kammeraterne, men har 
brug for flere penge til ammunition. 

Hvor i alverden har De været henne 

mand? Det er over en halv time si
den Deres maskine styrtede ned? 

Blev De så klar over, at det var al
vor, da jeg gav ordre til at dykke? 

--

UHLIG TEGNER 
OG FORTÆLLER 

~ ~ -- ------- ,:....,.__ 

Jeg har nok hørt om søfolk, der 
ikke kan svømme, men dette her er 
dog et nummer for stærkt! 

Ville De være rar og trække peri

skopet ind, lille frøken? 

Ja, det er jo altsammen meget godt 87, men har Du nogensinde hørt om en 
syrenbusk, der farer af sted med 60 km i timen? 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Spremen 

Spurgte i dag officianten om en 
dansk soldat kunne blive straffet for 
noget, han ikke havde gjort. Fik et 
absolut benægtende svar. Meldte der
paa, at jeg ikke havde redt seng, 
pudset støvler, gejlet livrem og ... 
Nåede ikke at remse mere op. Alene 
officiantens blik overdøvede min 
stemme - -

Den fØlgende omstilling var en 
drØj omgang. Må nok hellere være 
mindre åbenhjertig en anden gang. 
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Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 14 

Ved løsningen af denne opgave anvendes 
det gamle »aa« i stedet for »å«, 

Vandret: 

1. Befordringsmiddel. 7. Morskab. 8. Ar. 
10, Depot. 12. Damp, 13. Forretningsudtryk. 
14. Skråning. 15. Soppe. 17. By, 19. Gud. 
20. Musikudtryk, 22. Fugl. 24, Drengenavn. 
25. Ren, 28. Redskab, 30. Smile. 31. Dyr. 
33. Eksisterer. 34. To ens. 35. Skik. 

Lodret: 

1. Er en »klokker«. 2. Drengenavn. 3. Til
med. 4. Raseri. 5. Ubekendt. 6. Spil. 9. 
Blomst. 11. Slut 15. Beklædningsgenstande. 
16. Pigenavn. 18. Hest. 19. Støje, 21, Kryd
deri. 23. Stedord. 26. Foderstof. 27. Tanke. 
28. Tal. 29. Retning. 32. Kort. 

Løsningen indsendes senest 20. april i 
konvolut mærket »Kryds og tvæs« til Folk 
og Værn's redaktion, Vester voldgade 117, 
København V. 

Konstruktør (15 kr.): 

Sygepasser 148/48, S. Jensen, Kø
benhavns militærhospital. 

Løsning på opgave nr. 13 

E V "R "E 

"L A T E L 
A N E 
·v 
E 

R 

A T 
T A 
I K 
K 

Vinder (10 kr.): 

Menig 31/48, J Ørgensen, 1./1. FPB, 
Lejren på SØgaard pr. Kliplev. 
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rf),e cud det ... 

1. Ved ladning af maskinpistol S. ta
ges der ladegreb og sikres: 

a. Før påsætning af magasinet. 

b. Efter påsætning af magasinet. 

2. Når gruppen falder ned i enkelt

kolonne tages der front: 

a. Skråt fremad til venstre. 

b. Skråt fremad til hØjre. 
c. Lige frem. 

3. Kappen knappes til venstre i de: 
a. Lige måneder. 

b. Ulige måneder. 

4. Formålet med hullerne i overrøret 
på maskinpistol S. er at: 

a. Gøre pistolen lettere. 
b. AfkØle piben. 

c. Lette rengøringen. 

KNOLD OG SPRØJT 

5. Mellem den fØrste indsmøring og 
næste rengøring af geværlØbet ef
ter skarpskydning går der: 
a. 12 timer. 
b. 8 timer. 
c. 24 timer. 

6. Ved beskydning søges fjenden i: 
a. Smeldets retning. 
b. Knaldets retning. 
c. Fløjtets retning. 

7. En »stikker« skyldes: 
a. Svigtende påtænding af fæng

hætten. 
b. Svigtende påtænding af krudt

ladningen. 

8. Ved skydning med bajonet på fal
der træfningen: 
a. HØjere. 
b. Lavere. 
c. Normalt. 

Se svarene side 34. 
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En hjælp til fritidsudvalget Folk og Værn udsender ,

1 

en pjecerække om un• 
derholdning til soldater-En værdifuld instruktion, der søger 

væk fra lavkomikken. fester. 
Ved H. P. Jensen. 

ET af de mest brydsomme hverv in
den for afdelingerne i hær og søværn 
er lagt på fritidsudvalgets skuldre. 
Ganske vist er det som oftest de 
kvikkeste hoveder, der modtager 
denne udnævnelse, men ved tilrette
læggelsen af fester, kan der l~t op
stå vanskeligheder af forskellig art. 
Flest ved underholdningen. Hvorle
des skal den tilrettelægges, og hvad 
skal der opføres? Disse og mange 
flere spørgsmål melder sig omgående, 
og for begyndere i faget kan de tit 
være uoverstigelige hindringer. 

Ud fra disse betragtninger er Folk 
og Værn begyndt på udsendelsen af 
en pjecerække, der give"r klar besked 
på alle disse spØrgsmal, og da de 
uden tvivl vil blive modtaget med 
stor interesse har vi henvendt os til 
pjece-rækken.'s redaktion, der består 
af kontorchef Salling, Folk og Værn, 
og formanden for »Fællesrepræsenta
tionen for det kunstneriske Amatør
teater« forfatteren Kaj Nielsen. 

- Med udsendelsen af disse pjecer 
- foreløbig er der planlagt 6 - vil 
vi fØrst og fremmest gerne hjælpe 
fritidsudvalgene i deres ar:bejde, _og 
dernæst vil vi forsøge at give anvis
ning på hvordan en underholdning 
kan lav~s uden at være lavkomisk 
eller ligefrem underlØdig. Derf9r be
høver det ikke at være kedeligt -
tværtimod. Man undervurderer som 
oftest publikum, der nok i alminde
lighed ler af svigermor-vitserne, 
fordi man trænger til at le, men det 
behøver ikke at betyde, at publikum 
ikke kan goutere det vittige og ele
gante eller det lØdige. 

- Hvad indeholder de fØrste 6 
pjecer? 

- Hele serien har vi kaldt »Un
derholdning og fester« - VE:_jledning 
foI' fritidsudva_lg. Titlerne er 1 række
fØlge: 

1. Programforslag. 
2. Rammen om festen. 
3. Scene, tribune og teaterteknik. 
4. Oplæsning. 
5. Revy og kabaret. 
6. Skuespil. . . 

Pjecerne er skrevet af KaJ Nielsen 
og lØjtnant R. A. Rose, og reklame
konsulent Kimer, Folk og Værn, har 

illustreret med vignetter og de tek
niske tegninger, der er påkrævet. 
Desuden er der udkast til program
mer, plakater og udsmykni1;g._ . 

- Pjecerne kommer altsa ikke til 
at indeholde egentligt underhold
ningsstof? 

- Det gør de ikke, men der er 
henvisninger til, hvordan man kan 
skaffe stoffet, og Folk og Værn lig
ger desuden inde med mange ting, 
som kan bruges. 

- Hvornår og hvorledes udsendes 
den fØrste pjece? 

- Det sker omkring 1. april, idet 
vi ad kommandovej en sender den til 
fritidsudvalget i hver afdeling i hæ
ren og søværnet, og hvis disse ud
valgsmedlemmer ikke har mo?-taget 
den første pjece inden 1. maJ, kan 
man roligt henvende sig til Folk og 
Værn-officeren. Vi understreger dog, 
at pjecerne ikke bliver udvalgsmed
lemmernes ejendom; de skal ved 
hjemsendelsen overdrages de nye 
hold. 
---
Der er ingen tvivl om, at ma~ fr~ 

forfatternes side har bestræbt sig pa 
at gøre det hele så let som ;Dl:ligt 
for fritidsudvalgene, og man ma habe, 
at initiativet bliver til både gavn og 
glæde for soldaterne. 

Torskegilde m.m. 
hos 

Randers-dragonerne 
EN aften i januar arrangerede »Folk 
og Værn« i samarbejde med skatte
kontoret i Randers »En aften med 
Randers skattekontor« på dragonka
::;ernen. SamUige e::.kat.lroner gav mø
de, og desuden var en del indbudt€: 
med borgmester Alfred Andersen 1 
spidsen til stede. Skat er jo som be
kendt et kedeligt emne at behandle, 
men det viste sig, at man udmærket 

Hr. Olesen til »torskegilde«. 

kan få en fornøjelig aften ud af det, 
når de rette folk kommer til. 

Alle roller blev udfØrt af persona
let på skattekontoret, men efter op
førelsen at dømme skulle man tro, at 
det var rigtige skuespillere, man 
havde for sig, så glimrende var fore
stillingen. Som indledning aflagdes 
der besøg på en restaurant, hvor et 
par herre over en Øl diskuterer indi
rekte skat, og det ender med, at de 
bliver så forfærdede over, hvad de 
skal betale i skat, at de omgående 
bestiller 2 skattefri, hvortil tjeneren 
svarer: »Ja, så må det blive 2 glas 
vand«. 

Herfra sprang man over til selve 
skattevæsnets lokaler, hvor man fik 
Øjnene op for, at dagen ikke gik med 
driveri men tværtimod var fuldt op
taget ~f arbejde. Dernæst et kik ind 
hos en privatmand, herr Olesen, der 
efter bedste skattesnyderteknik skrev 
selvangivelse. En anden scene viste 
en ritmesters belærende foredrag for 
nogle dragoner om, hvorledes man 
udfylder sin selvangivelse rigtigt .. Og 
så kom - ak og ve - torskegilde 
hos skattevæsnet, og her måtte såvel 
hr. Olesen som en dragon give møde, 
og som det i reglen går, - skatte
væsnet har jo altid fat i den rigtige 
ende - de 2 deltagere i gildet måtte 
omend modvilligt bØje sig for de 
kendsgerninger, som det efterhånden 
lykkedes skattesekretæren at lokke 
ud af dem. Især denne scene vakte 
vild jubel i salen. 

Bagefter afholdtes en skatte hvem
ved-hvad, hvor forskellige dragoner 
fik stukket spørgsmål ud, og langt 
de fleste svarede rigtigt på de ofte 
ikke helt lette spørgsmål. Aftenen var 
helt igennem vellykket, og man gik 
fra festen med større forudsætninger 
for at udfylde sin selvangivelse rig
tigt og de få, der allerede havde 
skr~vet den, er nok gået hjem for at 
se den igennem endnu en gang, for 
man skulle jo nØdigt modtage en in
vitation til torskegilde - ihvertfald 
ikke fra skattevæsenet. »Kbh.<< 

Ritmesteren forelæser om selvangivelsen. 
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Et samlingssted for soldater af alle årgange 

1. regiments mindestue i Århus har siden besættelsen SØnderjylland den 9. april og for de faldne fra den 29. 
august. været besøgt af ca. 2000 soldater. Mindestuen ledes af et udvalg, der består af Jens Chri
stensen, Philip Poulsen og Niels Gaarsdal, alle fra Arhus. 
På regimentets mindedage, bl. a. Sankelmarksdagen og 
DybbØldagen, samler man værnepligtige fra Århus gar
nison i hold på 25. Efter en kort hØjtidelighed serveres 
der kaffe, og aftenen slutter med underholdning og kam
meratligt samvær. Desuden arrangeres der hver jul en 
fest for de soldater, der ikke kommer hjem på orlov, og 
også gamle soldater kan arrangere sammenkomster i 
stuen. Siden besættelsen har stuen været besøgt af ca. 
2000 soldater, og den har derved givet et vægtigt bidrag 
til at skabe kontakt med gamle og unge soldater fra 
1. regiment. 

UNDER besættelsen arbejdede 1. regiments soldaterfor
ening på at få indrettet en mindestue i Arhus. Det lyk
kedes at finde et egnet lokale på hotel »Jylland« i Studs
gade, og indvielsen fandt sted i 1942. Den ledende mand 
i arbejdet var Jens Christensen, Arhus, der med stor vel
villighed fra pressens og gamle soldaters side fik samlet 
de fornødne midler, og resultatet blev ualmindelig smukt. 
Stuen, der kan rumme 25-30 mand, er udsmykket med 
billeder fra historiske slag i 1848 og 1864, gamle våben, 
og et lille bibliotek rummer ca. 75 bind krigshistorie. 
Desuden er der ophængt to mindetavler for de faldne i 

Gamle soldater har fundet sammen i stuen og opfrisker gamle 
soldaterminder. 

Så smukt er mindestuen udsmykket. Til venstre ses stifteren, 
Jens Christensen. 

Kamp i byer 
Forsvar 
Fortsat fra side 16 

Organisationen af de indre for
svarsformationer, der i alle kam
pens faser tillod modstød mod de 
fjendtlige styrker, som havde haft 
held til at trænge ind, samt angreb 
på fjendens svage punkter, specielt 
når der hos ham opstod lakuner og 
udækkede flanker. 

To afdelingers og reservernes ak
tion for at generobre den tidligere 
holdte stilling. Modangriberne støt
tedes af panservogne, tungt artilleri 
og flammekastere. 

Endelig bØr nævnes den megen 
brug af infanteriild, eliteskytter, 
mitrailleuser og artilleri på nært 
hold og af tropper, som faldt fjen
den i ryggen. 

Den moralske faktor er meget be
tydningsfuld. Den tillader selv min
dre garnisoner at yde langvarig mod
stand, omend de er omringede, og de 
kan endda bibringe fjenden enorme 
tab og bryde hans fremstød. Stalin
grad afgiver et eksempel herpå: Dens 
forsvarere fulgte en uskreven lov -
ethvert støttepunkt, hver eneste brøk-
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del af et tabt hus b!ev ikke overgivet 
uden ordre, om det så også var fuld
stændig Ødelagt af fjenden. Det var 
denne udholdenhed, der skænkede 
sejren. Tchouikov. 

Med malerbøtte og pensel ... 
Fortsat fra side 26 

fragtskibe til attrap- eller dummy
skibe. Det vil sige, at de forsynede 
skibene med falske trebenmaster, ka
nontårne, skorstene o. s. v., der alt
sammen var af træ. På lang afstand 
virkede dummy-skibene meget skuf
fende, og flere gange blev de angre
bet af tyske u-både. Et af dem blev 
oven i købet torpederet og sank. Disse 
skibe blev udlagt, når de rigtige skibe 
var til reparation. Også under den 
sidste krig anvendte de forskellige 
mariner attrap-skibe, som fik fjen
den til at tro, at modstanderens store 
skibe altid var på deres post. Dummy
hØstakke o. 1. forvandle et stort han
garskib til en idyllisk Ø eller ved 
stilladser og maling få det til at ligne 
en stor kajbygning. Disse former for 
sløring nærmer sig dog dem, der an
vendes af hærene, og de skal derfor 
ikke omtales videre her. Blot ~kal 
det som eksempel nævnes, at den 
norske torpedobåd »Sleipner« under 
tyskernes angreb på Norge undslap 
til England efter at have ligget skjult 
i Leirvågen et helt dØgn som en del 

af det granbevoksede klippelandskab. 
Da norske hurtigtsejlende motorbåde 
under krigen aflagde besøg i hjem
landet for at landsætte sabotører eller 
torpedere tyske fartøjer, vovede de 
sig ofte helt ind i bunden af fjordene, 
hvor de i flere dage lå camouflerede 
ved hjælp af måtter o_g net, der fik 
dem til at ligne store klippestykker. 
Ofte passerede lokalkendte lands
mænd forbi i ganske kort afstand 
uden at observere noget usædvanligt. 
Til andre tider blev de dog inviteret 
med om bord til en kop ægte kaffe, 
men det er en helt anden historie. 

Den sidste krig frembragte bl. a. 
nye opfindelser som radar og asdic, 
som til en vis grad overflØdiggØr kun
stig tåge og camouflagemaling. Men 
camouflagekunsten udvikles også. 
Nye former for krigslist fØdes stadig 
i øvede sØkrigeres hjerner. Der er 
ingen tvivl om, at der vil være brug 
for camouflage, så længe der er no
get, der hedder krig. 

Otto Ludwig. 

Svar på De ved det . .. (side 32) 

I. a 5. C 

2. b 6. b 

3. b 7. b 

4. b 8. b 
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MILITÆRPOLITISl(E REALITETER 
FORSV ARSKONFERENCEN arran
geret af socialdemokratiska ungdoms
forbundet i Stockholm den 16.-17. 
februar vil ikke straks blive glemt, 
thi her viste det sig nemlig at for
svarstanken er trængt dybere og dy
bere ind i dette ungdomsforbund. Var 
den konference der afholdtes for 10 
år siden lidt af et eksperiment og et 
vovestykke, hvor arrangørerne ud
satte sig for at blive angrebet af deres 
egne folk, var forholdet nu ganske 
and er ledes. Den sidst afholdte konfe
rence viste nemlig tydeligt, at den 
socialdemokratiske ungdom var be
sjælet af en både ægte og levende 
forsvarsvilje, og at de betragtede det 
som en selvfØlge, at de hjalp med til 
at styrke forsvarsviljen og -effekti
viteten. - Her udvistes en modenhed 
der indgØd respekt. De var i stand til 
at tage mod kritik, var modtagelig 
for andres synspunkter og opfattelse. 
At de naturligvis også selv kritisere
de, både mere og mindre velbegrun
det siger sig selv. Det hører jo ung
dommen til at gå til yderligheder 
samt bruge store ord, men her kan 
vist ingen sige sig fri, alle har vi vel 
på et eller andet tidspunkt forbrudt 
os på lignende måde. Dette bØr alle 
de tænke på, der er tilbøjelige til at 
tilskrive enkelte overdrivelser som 
et sindets forstokkethed. 

Til gengæld lyttede man med så 
megen større glæde til forstående ud
talelser, der faldt om den »udstrakte 
hånds« politik. Thi faktum er jo, at 
vi i Sverige må opbygge forsvars
viljen på et ærligt samarbejde, et 
ærligt håndtryk, mellem civile og mi
litære. Vi må forsøge at befri os for 
forældede forestillinger og indgroede 
hemninger. På dette punkt har de po
litiske såvel som andre ungdomsfor
bund en vigtig mission at udføre, thi 
deres medlemmer er ro. h. t. forsvars
spØrgsmålet mere frigjorte i opfat
telsen, end tidligere generationer var. 

I disse ungdomsforeninger samles 
eliten af svensk ungdom, og denne 
har igen mulighed for at påvirke sine 
jævnaldrende uden for foreningerne. 
At socialdemokratisk ungdomsfor
bund med sine mange medlenunet til
fulde kender dette sit ansvar og har 
tilsinds at indfri det fremgik tydeligt 
af udtalelserne på konferencen. Det 
er derfor både forkert og uheldigt at 
et Stockholm-blad efter konferencen 
gjorde gældende, at socialdemokra-

Kommentarer~:til Socialdemokratiska 
Ungdomsforbundets konference 
Efter det svenske »Ny militær ticlsskrift« gengiver 
vi denne artikel. 

tiska ungdomsforbundet kun havde 
grebet til forsvarsspØrgsmålet som 
»nødhjælpsarbejde«. Slige på
stande skaber ikke forståelse, befor
drer ej heller erkendelsen af at for
svarsspørgsmålet er et problem, der 
må holdes uden for al partipolitik og 
partijargon. Kun gennem en alsidig 
og fordomSfri belysning af forsvars
spørgsmålets forskellige perspektiver 
gavnes sagen, og ikke ved blot stæ
digt at vedblive at gentage gamle 
klicheer. Dette gælder navnlig den 
militærpolitiske side af sagen, som i 
altfor hØj grad har været lukket land 
for almenheden. Oplysninger om dis
se spørgsmål har en dobbelt mission. 
Dels skal de give almenheden en klar 
belysning af sammenhængen med 
udenrigspolitiken, dels virke som en 
psykologisk forberedelse i tilfælde af 
krig. 

Af rigsdagsdebatten den 9. februar 
om den nordiske forsvarspagt frem
gik det tydeligt, hvorledes man har 
rendyrket udenrigspolitiken. På trods 
af at de militære elementer var kær
nen i spØrgsmålet, blev de ikke gjort 
til genstand for en grundig analyse. 
På baggrund af dette kom den mili
tærpolitiske redegørelse, suppleret 
af chefen for flyvevåbnet, chefen for 
forsvarsstabens og den øversbefalen
des foredrag på socialdemokratisk 
ungdomsfOrbunds konference til at 
betyde et realistisk og nyttigt islæt i 
en tidligere altfor ensidigt fØrt de
bat. Specielt med hensyn til de mili
tære faktorers dominerende betyd
ning har de militære chefer et særligt. 
ansvar for at den fagmæssige bedøm
melse når ud til almenhedens kend
skab, og når det fra officiel side ikke 
hidtil har været særlig magtpåliggen
de at få disse spørgsmål trukket 
frem i lyset, må det fØ1Ps som f'n 
pligt for de militære at oplyse folke
opinionen, som "i mangel af bedre vi
den er behæftet med »overtro« ved
rørende neutralitetspolitiken. Derfor 
var det af stor værdi, at den militære 
opfattelse af sagerne på denne kan-

ference blev lagt frem til almen be
skuelse, og de klare og virkeligheds
betonede synspunkter kunne da hel
ler ikke bestrides. -

- En sådan åben forsvarsoplysning 
har imidlertid også en anden betyd
ning, nemlig at være en psykologisk 
forberedelse til en eventuel krig. Vil 
en demokratisk stat undgå at blive 
lammet af et lignende chok som det, 
der indtraf den 9. april 1940 i Dan
mark og Norge, må en sådan forbere
delse anses for nødvendig. Choket 
ramte en dårligt orienteret og ikke 
forberedt falkeopinion, derfor blev 
virkningerne så hårde. Var Sverige 
blevet angrebet, var resultatet stort 
set formodentlig blevet det samme. 

Det kan muligvis godkendes at de 
nordiske statsmænd i fØrkrigsårene 
vanskeligt kunne forudse den 2. ver
denskrigs udbrud, og derfor undlod 
at foretage de nødvendige forbere
delser. - Men med en situation, som 
den tegner sig idag, kan man ikke 
have overbærenhed med en sådan 
passivitet, dertil er erfaringerne fra 
krigsårene i altfor frisk erindring, og 
tegnene på den udenrigspolitiske 
front altfor tydelige. I en situation 
som den nuværende er spørgsmålet 
om en fast modstandsvilje en levende 
realitet. I den totale krig engageres 
et helt folk i krigsførelsen, og dette 
bevirker, at det psykologiske bered
skab må fremtræde som en livsvigtig 
opgave, som det særlig påhviler re
geringen at lØse. Det er ikke tiden 
for dØvende melodier om at vort be
redskab er godt nok:1 og at vi kan 
klare os selv. Nej modstandsvilje må 
opbygges på realiteternes grundvold, 
og dette kan kun ske ved i god tid 
åbent at fremlægge fakta. Derved 
undgås chocket og hvad der fØlger 
i dets spor. 

Ved den omtalte konference blev 
det gjort gældende, at der ikke fra 
militær side skulle tales så meget of
fentligt om vor militærpolitik, og vort 
behov af hjælp udefra, thi dette kun-

Sluttes Side 21. 
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OLDATERNES TJENER 

BYGNINGEN på billedet over denne 
artikel er en soldater-klub. Desværre 
ikke modellen til en dansk, men en 
levende og fuldt arbejdende engelsk 
klub i nærheden af et par store træ
ningslejre i grevskabet Kent. 

Forleden havde Folk og Værn-bla
det lejlighed til at kigge indenfor og 
se, hvordan den er indrettet, og hvor
dan alt er lagt an på at give solda
terne chancer for at slappe af i deres 
fritid og leve noget, der i hvert fald 
har mindelser om et privatliv. 

Klubben er stor, og dens virksom
hed omfattende. Den er bestemt til at 
opfylde så mange Ønsker fra solda
terne som muligt. Hvis man trænger 
til at få sine pressefolder frisket op, 
er der et rum med strygeborde og 
strygejern til rådighed. Hvis man har 
lyst til at se en film, går man op på 
første sal. Der ligger biografen. 

Til de stilfærdige er der daglig
stuer med magelige møbler, ild i pej
sen, blomster på bordene og de sidste 
nye aviser, ugeblade og tidsskrifter. I 
forhallen ligger side om side med et 
oplysnings-bureau en papir-kiosk, 
hvor man kan hente brevpapir og 
konvolutter, inden man gaar ind i 
skrivestuen. I bibliotekets reoler står 
blandt andet et meget righoldigt ud
valg af faglitteratur. 

Er man sulten, har man en restau
rant i huset, et stort, lyst rum med 
små borde, hvor man kan spise god 
mad uden at have ret mange penge 
på lommen. Og skulle man under sit 
besøg i klubben blive overmandet af 
tørst, findes der også en kro, hvis 
udvalg spænder fra sodavand over 

æblemost til Øl. Af disse tre varer er 
Øl efter indhentede oplysninger den 
mest efterspurgte. 

De soldater, der ikke er at træffe 
nogen af de steder i huset, hvor vi 
hidtil har været, er muligvis på besøg 
i forskønnelsesafdelingen, som de har 
dØbt den del af klubben, der blandt 
andet omfatter en badeanstalt og en 
frisørsalon, får et slag billard eller 
bordtennis i spillestuen, hører et fore
drag eller deltager i en studiekreds. 

Ægtemændene blandt soldaterne 
behøver ikke spilde et par værdifulde 
orlovsdage på rejsen hjem. Deres ko
ner tager i stedet ned til dem og bor 
sammen med dem i en særskilt flØj 
af klubben, indrettet til hotel med 48 
værelser og med sin egen hall og sine 
egne dagligstuer. 

• 
Alle under officersrang indenfor 

hæren, flåden og luftvåbnet har ad
gang til denne soldaterklub. Officerer 
skal have særlig tilladelse for at 
kunne komme ind. Til daglig ser man 
kun uniformer i huset, men det sker 
jævnligt, at der holdes gæsteaftener 
for soldaternes civile venner og især 
veninder. På disse aftener er biograf
salen - der også bruges til teater- og 
revy-forestillinger for op til 500 til
skuere - forvandlet til en balsal. 

Navy - Army and 

Air Force lnstitutes 

NAAFI 

Således er der sørget for, at Eng
lands sønner får tilfredsstillet både 
åndelige og timelige behov. Og ud
over maden, Øllet og besøget hos fri
søren er alle klubbens bekvemmelig
heder helt og holdent til fri og gratis 
disposition. 

• 
Nu må De ikke tro, at der her er 

trukket et særligt tilfælde frem. 
Denne klub er ikke noget enestående, 
- der ligger mange paralleller til den 
rundt om i England, og i alle dele af 
verden, hvor engelske soldater fær
des, finder man klubber, der ganske 
vist ikke i hvert enkelt tilfælde er 
slet så store og mangesidede som 
denne, men som arbejder ud fra nøj
agtigt de samme Ønsker om at skaffe 
soldaterne muligheder for at få no
get godt ud af deres fritid. Klubberne 
er en naturlig del af deres soldater
tilværelse, i virkeligheden deres ejen
dom. 

Det skyldtes altsammen den om
stændighed, at tre unge officerer en 
dag i 1894 tabte deres tålmodighed og 
besluttede at blande sig i noget, der 
strengt taget lå udenfor deres regle
ment. Den engelske hærs kantiner 
blev dengang drevet af private for
retningsmænd, der havde begravet 
deres samvittighed, hvis de nogen
sinde havde haft en, og som nu tjente 
formuer på soldaterne. Varerne, man 
kunne kØbe, var de ringest mulige, 
priserne til gengæld på hØjde med 
en luksusrestaurants. Lokalerne var 
mørke og uhumske, og kantine-op
varterne var selv ude om, at deres 
titel blev den almindelige betegnelse 
for en gennem-upålidelig person. 

Her lå med andre ord et rigt ar
bejdsfelt for reformivrige folk som de 



tre officerer. De fik samlet 8000 kr. 
sammen og dannede »Det ko-opera
tive Messe- og Kantine-Selskab«, hvis 
formål var at indkøbe kantinevarer i 
så store mængder, at priserne kunne 
skæres ned til en rimelig hØjde, og 
bruge hele fortjenesten til at gøre 
varerne endnu billigere. 

Soldaterne sørgede selv for, at det 
lille selskab fik succes. Fem år senere, 
under boer-krigen, lå dets årsomsæt
ning på mellem 5 og 6 mill. kr., un
der den første verdenskrig svulmede 
det op til en omfangsrig sammen
slutning af hær-kantiner og soldater
klubber på alle fronter, og i 1921 kom 
de to andre våbenarter med, og man 
dannede NAAFI: Navy, Army and 
Air Force Institutes, flådens, hærens 
og luftvåbnets kantiner. 

NAAFI blev de tre våbenarters 
ejendom, og på bomærket satte man 
ordene »Servitor servientium«, de 
tjenendes tjener . 

• 

Af Journalist 

MOGENS NIELSEN 

Denne organisation blev i mellem
krigstiden smedet så solidt, at den 
kunne bære en udvidelse til det 20-
dobbelte, da den sidste verdenskrig 
begyndte. NAAFis stab i krigsårene 
var en hær på over 96.000 mennesker, 
hovedsageligt kvinder og unge piger, 
som blandt andet arbejdede i de 7000 
faste kantiner og klubber, de 500 
transportable kantiner og de hundre
der af teltkantiner efter at være 
blevet uddannet i organisationens fem 
træningslejre. NAAFI havde sine eg
ne fabriker, for eks. 40 bagerier, en 
PØlsefabrik, kaffebrænderier og ba
conrØgerier. For fremskaffelsen af 
råvarerne sørgede en verdensom
spændende indkøbsafdeling. 

Den ene væg i restauranten er eet stort vindue. 

I dag går det mere stilfærdigt til 
indenfor NAAFI, men meget af det, 
som blev oprettet på grund af krigen, 
findes den dag i dag. Det gælder 
blandt andet marineskibenes kantiner, 
som i de største skibe har udviklet 
sig til regulære klubber. 

* 

Undersøger man NAAFis pengesa
ger, opdager man, at regnskabet lØ
ber rundt efter præcis de samme 
principper som dem, de tre unge 
officerer fandt frem til for 55 år si
den. NAAFI er en ko-operativ sam
menslutning, og har ingen aktionærer, 
tjener ikke een eneste privat inter
esse og kan anvende hele overskuddet 
ved driften af sine forskellige fore
tagender til at holde sine priser nede 

og til at skaffe soldaterne det, som 
NAAFI selv kalder »særlige bekvem
meligheder«. 

Den klub, hvorfra billederne til 
denne artikel er hentet, er en af disse 
»særlige bekvemmeligheder«. Den er 
helt og holdent bygget og monteret 
af NAAFI, som står for ledelsen af 
den. 

* 

Jeg besøgte klubben sammen med 
en flok danske marinere, der havde 
fri adgang på lige fod med deres en
gelske kammerater. Danskerne listede 
forblØffede rundt og så på herlighe
derne, og da vi forlod klubben, sagde 
en af dem: 

- Det er noget i den retning, vi 
går og mangler derhjemme ..... 

Mogens Nielsen. 

En af dagligstuerne står parat til at modtage trætte soldater. Hall'en med vægdekorationer og grønne planter byder 
soldaterne velkommen. 
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SIDEN SIDST 
Glimt.fra 

0 

HÆR OG FLADE 

T 

1. I anledning af den 9. april afsløredes på Blidsmandsstrædes ka
serne en mindetavle med navnene på. de af 1. feltartilleriregiments 
befalingsmænd og menige, der faldt under krigen. Ved højtidelig
heden blev der talt af bl. a. chefen for regimentet, oberst Stagård, 
ligesom en menig og nogle at de på.rørende havde ordet. 

2. Folk og Værn har for generalkommandoen optaget in
struktionsfilmen. »Kend dit ansvar«. Filmen er beregnet 
som instruktion for trainafdelingens chauffører. 

3. Sjællandske division har holdt forårsøvelser i Nord
sjælland. Het• ses et billede fra de hæftige kampe i 
terrainet omkring Slangerup, hvor en soldat prøver at 
rive vognkommandøren ud af mandehullet. 

4. Efter paraden for Kongen og Dronningen rejste 17. 
bataillon til Tyskland, og der var naturligvis stor 
nfskod på bnncgfirllopludocn i Slnscloc. 

5. TøjhusmusæP.t har å.bnet en enestående særudstilling 
af kongelige guldkareter. Her ses et af udstillingens 
klenodier: Enkedronning Juliane Maries stadskaret for
spændt med 8 heste, med kusk på bukken og tjenere 
bagpå i fuldt liberi. 



6. Flåden har fra januar til april haft sin første 

vintereskadre på øvelsestogt i danske farvande. 

Kongen inspicerede eskadren i Arhusbugten og 
er her lynskudt om bord på minestrygeren 

MR 173, Ved Kongens højre side stAr jagtkap
tajnen, kommandør H. C, M. Andresen. 

7. og 9. På holmens gymnastiksal afholdtes den 

25. marts et svensk-dansk boksestævne, der re

sultere('le i en sejr på 5-0 til de danske boksere 

8. Ved kvartermesterskolens eksamen fik kvar

termester Jarlskou overrakt en sabel i flidspræ

mie ol 1Jltol01w chef, kommimilørkaptnjn Ernst. 
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VED 
KONGELUNDSFORTET - helt ude 
på Amagers sydlige spids - hØrer 
ikke til de varmeste steder i Dan
mark. Vinden piber ind fra alle ver
denshjørner, og temperaturen kan 
alle årets kolde tider aflæses med 
ordet: hundekoldt. Så gør det godt at 
tænke på sommerdage, hvor Køben
havns gader gisper af varme, mens 
man i et mere frit og ubesværet 
åndedrag kan nyde de ultraviolette 
strålers strøm. 

Endnu i sin renæssance - men dog 
allerede et af Danmarks mest mo
derne kystforter - fremtræder Kon
gelundsfortet ikke som nogen skøn
hedsåbenbaring; overalt bygges der 
og laves om. Tyskernes besættelse og 
de danske orlogsgasters systematiske 
Ødelæggelse den 29. august af mest 
muligt for at intet værdifuldt skulle 
falde i fjendehånd, har ikke undladt 
at sætte spor. End ikke kanonerne 
kunne »die Wehrmacht« lade stå, 
men flyttede dem til Gniben på 
Sjællands Odde, hvor de endnu er. I 
stedet har fortet fået en bestykning, 
som i givet fald vil kunne være sin 
opgave voksen. 

Man går fra borde. 

Fortets værnepligtiges officielle be
tegnelse er orlogsgaster, selv om tje
nesten ikke har meget med sØlivet 
at gøre, ikke stort mere end den sØ
luft, der blæses ind fra Køge bugt. 
Også i andre forhold træffer man 

s 

AMAGERS 

ENDE 

FOLK OG VÆRN besøger Kon

gelundsfortet, og i artiklen for

tælles om fritids-studiekredse, 

voksende pladsforhold, bedre 

mandskabsuddannelse - og gdr. 

Hansens æbler. 

marinens specielle udtryk. Det hed
der således at gå fra borde, når man 
passerer fortets store gitterport; så er 
man i land og har landlov ... hvis el
lers Økonomien tillader een at gøre 
den trafikalt set ret bekostelige tur 
ind til København. Man skaffer, hvil
ket betyder at man spiser. En orlogs
gast kan udmærket godt have andre 
-gast-betegnelser. Han kan være 
straffegast, snejegast (de særligt 
dovne) og messegast, som gør tjene
ste i fortets messer og kabysser. 

Pladsforhold, der vokser. 

Fort-mandskaberne har alle dage 
og i alle lande været forfordelt med 
plads. Det lille område, som et fort 
må optage, tillader ingen luksus og 

Ødslen med store rummelige mand
skabsbarakker, spisesale og opholds
rum. På Kongelundsfortet har for
holdene indtil for ganske nylig været 
yderst trange. Nu har kystdefensio
nen i samarbejde med foreningen 
»Dannevirke« taget initiativet til op
stilling og indretning af en barak, in
deholdende kantine, bibliotek, skrive
stue og et stort opholdsrum med kla
ver, alt udstyret med smagfulde mo
derne mØbler. De værnepligtige skal 
selv sørge for at holde orden og ren
lighed i nyerhvervelsen, et par mand 
skal se efter, at ingen tilsmudser 
eller beskadiger mØblerne, og en bib
liotekar får overdraget fortets ud vi
dede bibliotek. I et marketenderi vil 
der kunne kØbes kager, sodavand og 
Øl af skatteklasser, der ligger på 
niveau med de indtægter en værne
pligtig har. 

To tredjedele dygtiggør sig. 

Faste aften- og natøvelser kombine
ret med de vanskelige landgangsfor
hold har fået mandskabet til selv at 
tage initiativet til oprettelsen af stu
diekredse med bistand af Folk og 
Værn. Der er engelsk for begyndere 
og viderekomne samt maskinskriv
ning, to fag, som har samlet den stør
ste tilslutning; endvidere skilteskriv
ning, bogføring, sang og gymnastik. 
Ialt deltager to tredjedele af besæt
ningen i at dygtiggøre sig personligt, 
mens værnepligten står på. Med den 
nær liggende Kofoeds skole er indle
det et gensidigt frugtbart samarbejde 
med filmsforevisninger, teater o. s. v. 

Bedre udnyttelse af tjeneste 
fra 1. april. 

Uddannelsen ved kystdefensionen 
er nu ledet ind i nye baner. Tidligere 
har alle eksercerskoler kun varet to 
måneder; nu udstrækkes de til tre, 
idet man derved undgår den forcere
de oplæring og bedre kan lægge væg
ten på grundighed. Efter eksercer
skolen, der nu afsluttes med at hver 
mand prøves psykoteknisk, fØlger ar
tilleriskolen, og der afsluttes med en 
efterskole med udvidet felttjeneste og 
forøvrigt stadig repetition af de lærte 
kundskaber og færdigheder. Der ind
føres endvidere samfundslære som 
fag, og der åbnes mulighed for korn
mentering og debattering af døgnets 



aktuelle begivenheder i ind- og ud
land under ledelse af officererne. Med 
den nye ordning undgår man, at 
mandskabet går omkring uden stadig 
at trænes i krigsmæsige opgaver, en 
ting der indtil nu fra tid til anden 
har været udsat for kritik. 

Sammenhold mellem de værneplig
tige lægger man overordentlig stor 
vægt på, og de folk, der træffer sam
men på indkaldelsesdagen, forbliver 
sammen til hjemsendelsen finder 
sted efter ca. 10 måneders forløb. Det 
kammeratskab og sammenhold, der 
skabes gennem den daglige omgang, 
tillægger man meget stor betydning. 

Også nyordnet befalingsmands
uddannelse. 

Fra 1. april bliver der ved kystde
fensionen tale om en nyordning af 
befalingsmandsuddannelsen. Gennem 
mange år har man i hØj grad måttet 
støtte sig til værnepligtige befalings
mænd, og man håber ved i stedet at 
anvende mather - som i det øvrige 
søværn - at opnå større stabilitet i 
tjenesten. Lynæsfortet hejste 1. april 
kommando, og for fremtiden vil al 
befalingsmandsuddannelse finde sted 
her. Matherne, der begynder som 
math-elever, har mulighed for at 
avancere til underkvartermestre, 
kvartermestre og endeligt materiel-

Dybbøl Mølle 
For tiden er man i gang med ret 

omfattende ombygningsarbejder ved 
DybbØl MØlie. Som måske bekendt 
resulterede et mØde den 27. maj 1920 
mellem andelsselskabet DybbØl MØile 
og Danske soldaterforeningers fæl
lesudvalg i, at den historiske mølle 
blev en selvejende institution, der 
forpligtede sig til at indfri en gæld 
på 39.000 mark, der påhvilede møl
len med tilliggende. 

Nu er den gamle mØllelade fra 1864 
revet ned og en ny og mindre er 
under opførelse. De samlede bygge
udgifter er anslået til ca. 38.000 kr. 
og hertil kommer en eventuel er
hvervelse af et areal vest for flag
masten til etablering af bedre ad
gangsforhold. Udgiften er anslået til 
ca. 5000 kr. og desuden skal der til
bagebetales 7000 kr., som institutionen 
DybbØl MØile har lånt ved SØnder
borg amtskommune, alt i alt 50.000 
kr. Heraf har Sønderborg by og Søn
derborg amt hver indbetalt 12.500 kr. 
RestbelØbet har Danske soldaterfor
eninger påtaget sig at fremskaffe, 
hvilket svarer til ca. 50 øre pr. med
lem. 

mestre for dermed at indgå i officers
linien. 

Gdr. Hansens æbler. 
Er pladsen trang, er til gengæld 

forholdet mellem de værnepligtige 
indbyrdes og mellem værnepligtige 
og officerer og befalingsmænd det 
bedst mulige. Besætningen er ikke 
større end alle kommer til at kende 
hinanden, og opfører man sig godt, 

Hestepærerne eksploderede 
Englænderne tog under sidste ver

denskrig et for tyskerne højst for-· 
bavsende nyt våben i brug - nemlig 
hestepærer. 

Tyskernes fremrykning i Nordafri
ka forsinkedes nogen tid lang af små 
mystiske sprænglegemer, som Øde
lagde bilernes dæk og mandskabets 
fØdder. Eksperter blev tilkaldt, og 
det blev bragt for dagens lys, at eng
lænderne indkapslede små spræng
ladninger i hestepærer af metal og 
malet akkurat som tørrede heste
pærer. 

Med en god portion engelsk humor 
som bagtanke var englænderne fikse 
nok til at strø de små hilsener ud 
mellem de rigtige »pærer«, således at 
tyskerne måtte iagttage den største 
forsigtighed, når de trådte på jorden. 
De kunne aldrig vide sig sikre, om 
de nu trådte på en af naturens små 
foreteelser eller en af englændernes 
kunstige do. 

tager officererne mindre hårdt fat i 
det daglige arbejde. 

Også omegnens befolkning står man 
sig godt med. Det bevises alene af 
lejrens nabo, gårdejer Hansen, der 
som tegn på sin velvilje hele som
meren og efteråret har forsynet for
tet med æbler, ikke stykvis, men lige
frem anmodet fortet om at afhente 
adskillige kasser æbler, som er stillet 
ind på belægningsstuerne til fri af-
benyttelse. H. G. A. 

Det første 
besøg ■ ■ ■ 

Det første besøg hos venner 
og familie i de nye kvarterer 
i byens periferi behøver ikke 
at blive nogen besværlig op
dagelsesrejse, hvis De bru
ger POLITIKENs splinter
nye københavnskort bog
form. Bedre kan et kort over 
millionbyen næppe laves. -
Formatet passer lige til lom
men Kr. 4,50. 

I nllø 
hoøla~er oø 

kiosker. 
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JEG l(ENDTE NODERNE 
før jeg kunne læse 

Samtale med musikdirigent Tage Christoffersen, 5. 

regiments musikkorps, som netop har fejret et sjæl

dent jubilæum. 

NU skal De ikke smøre for tykt på. 
Når alt kommer til alt, er jeg jo kun 
en lille mand, der tillader sig at op
dage, at det er 25 år siden, han be
gyndte sit arbejde! 

Ophavsmanden til bemærkningen 
er musikdirigent Tage Christoffersen, 
5. regiments musikkorps, og årsagen 
er en samtale, som »Folk og værn« 
har haft med ham i anledning af, at 
han den 15. april fejrede 25 års ju
bilæum som musikdirigent i hæren. 
En sjælden begivenhed. 

Musikdirigent Tage Christoffer
sen er af gammel musikerslægt. Fa
deren var musikdirektør, og flere 
brØdre er musikere. En overgang var 
der seks brØdre i samme militære 
musikkorps. Tage Christoffersens to 
sønner, som nu er i korpset, er sjette 
generation af musikere i slægten. 

MUSIKDIREKTØR SOM 32-ARIG 

- Jeg er blevet flasket op med mu
sik fra ganske lille, siger musikdiri
genten, og jeg kendte noderne, før 
jeg kunne læse. Det var fra starten 
givet, at jeg skulle være musiker, og 
mit mål blev at ende først som mili
tærmusiker og senere som musikdiri
gent. Jeg fik mine Ønsker opfyldt og 

har nået mit mål - og jeg er glad 
for det. 

I de forlØbne 25 år har Tage Chri
stoffersen forstået at skabe respekt 
om sit navn. Han er meget populær 
og er kendt over hele landet som en 
dygtig musiker, musikdirigent og mu
siklærer. Han startede tidligt, alle
rede som 32-årig fik han ansættelse 
som musikdirigent ved 2. regiment i 
Sønderborg. Ved 25 års jubilæet er 
Tage Christoffersen ansat ved 5. re
giments musikkorps, der midlertidigt 
er stationeret i Næstved. Korpset blev 
flyttet hertil under besættelsen, da 
tyskerne rykkede ind på Vordingborg 
kaserne. 

- Er De glad for Deres arbejde? 
- Ja, det er et herligt liv, og jeg 

har også altid været glad for de vær
nepligtige, jeg har haft i korpset. Fle
re af dem er fortsat senere, og det 
tyder jo på, at de også har været til
fredse. I Øjeblikket består musikkorp
set af 15 faste musikere og fire vær
nepligtige. 

STOR INTERESSE BLANDT SOL
DATERNE FOR HØJERE MUSIK 

- Det er en krævende tjeneste at 
være militærmusiker? 

5. rcuiments nnwi7c7wrps mider ledelse af musikdirigent Tage Ch1·istoffersen fotogra
feret under en koncert i Næstved, 
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- Jeg kendte noderne~ for jeg kunne læse. 

- A ja, men den er afvekslende, 
fordi vi jo kommer langt omkring og 
oplever en masse. Vi rejser over hele 
Sjælland og til Burnholm hver 3. må
ned for at give koncerter, dels for ci
vilbefolkningen 0g dels for soldater
ne. Den faste rutefart går til luft
værnsregimentet i København, inge
niØrregimentet i København, garniso
nen i Slagelse, marinerne i Korsør, 
flyverne i AunØ og til Bornholm. Og 
så spiller vi selvfølgelig også for vort 
eget regiment i Næstved! 

- Hvordan modtager soldaterne 
musikkorpset? 

- De er altid glade for, at vi kom
mer, og deres smag ligger gennem
gående på et forbavsende hØjt plan. 
Jeg har f. eks. bemærket det ved de 
mandskabsaftener, vi har haft i vin
ter, og hvor soldaterne selv har fået 
lov at vælge det program, vi skulle 
spille. Det var således ikke sjældent, 
at »Finlandia« blev foreslået. Det sy
nes, som om der virkelig er stor in
teresse for den højere musik blandt 
soldaterne, og det forbavser mig fak
tisk, at smagen er undergået en så 
stor forandring. Tidligere ville Øn
skerne have været betydeligt mere 
populære. 

- Det hØrer sig til, at man har et 
jubilæumsønske ... 

- Mit er bedre ansættelsesforhold 
for militærmusikerne! Og så kan jeg 
heller ikke lægge skjul på, at har
moniorkestret er min store lidenskab. 
Jeg har tidligere med held startet et 
par. Det havde været mig en mægtig 
tilfredsstillelse, om jeg kunne have 
sluttet af med et 24 mands harmoni
orkester, når jeg om et par år falder 
for aldersgrænsen. 

Jens Eilertzen. 



Den 5. april blev prins Harald bisat i Roskilde domkirke. 12 gardehusarofficerer 

stod vagt ved kisten, medens prins Haralds gamle afdeling - en eskadron garde

husarer i galla - paraderede uden for kirken. I Roskilde vajede flagene på halv, 

og tidligt havde en mængde mennesker taget opstilling udenfor afspærringerne. 

Hele formiddagen strømmede det ind med kranse og blomsterdekorationer, og da 

kisten blev indsat i Chr. d. 9.s kapel, var der smukt pyntet i de mange farver. 

Der var bl. a. kranse og dekorationer 

fra kong Håkon, kong· Farouk af 

Ægypten, hæren, hærens officers

korps og fra rigsdagen m. m. 

FOTO OG TEKST: RU BÆK 

1. Kisten var smykket 
med et dannebrogsflag 
med split og foran stod 
Gli.icksborgernes våben
skjold. Ovenpå kisten lå 
prins Haralds sabel og 
gardehusarhjelmen med 
den hvide fjerbusk samt 
fløjlspuden med hans 
ordener. 

2. Til venstre foran ki
sten sad den nærmeste 
familie, og til højre sad 
kong Håkon, kongepar
ret, prinsesse Ingeborg, 
prinsesse Margaretha, 
prins Axel, prins Erik 
og prins Viggo, Kongelig 
konfessionarius provstM. 
Neiiendam talte. 

3. Dronningen ankommer 
til højtideligheden. 

4. Til venstre ses kong 
Håkon, der ankom sammen med 
kong Frederik, han gør honnør 
for gardehusar-eskadronen. 

5. Generalløjtnant Ebbe Gørtz an
kommer til kirken sammen med 
generalmajor E. Møller. 

6. Professor Niels Bohr og vice
admiral Vedel. 

7. Undtagen udenrigsministeren 
og handelsministeren, der begge 
var bortrejst, var hele regeringen 
tilstede. Her ses forsvarsminister 
Rasmus Hansen og statsminister 
Hans Hedtoft. 
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MARINE MIN ISTER I ET 
JEG sad for nylig hos en ven og lyt
tede til pressens radioavis. Nyhederne 
var læst op, og vi var så småt be
gyndt at diskutere de sidste sports
nyheder, da vi i et Øjebliks pause 
pludselig hørte speakeren sige: ... og 
så har vi en meddelelse fra marine
ministeriet. Ponton med tre meter 
hØje opstandere sunket ca. 12 sømil 
retvis ... her blev speakeren brat af
brudt, idet min ven med en irriteret 
mine lukkede for strømmen. - Hvor
for skal vi dog altid plages med de 
søfartstelegrammer i radioen, vrisse
de han. - De kunde jo lige så godt 
blive sendt ud over Lyngby radio 
eller en anden af skibenes radiosta
tioner. 

- Nå, nå, hids dig ned, sagde jeg, og 
dadl ikke radioen, fordi den hjælper 
de søfarende. Er du ærlig talt klar 
over, hvilken omfattende organisa
tion, der står bag de korte meldinger, 
som irriterer dig og mange andre 
~landkrabber« så uendeligt? 

Næ, det havde han egentlig aldrig 
tænkt over. 

- Så er det sandelig heller ikke for 
tidligt, du bliver orienteret, min kære 
kværulant, sagde jeg, og idet jeg blidt 
tvang ham til at sætte sig ned igen 
ved at spænde ben for ham, gav jeg 
ham historien. 

- Som du sikkert ved, er trafiken 
i vore farvande overordentlig stor, og 
en naturlig følge heraf er, at man har 
organiseret et omfattende sikkerheds
system, hvori indgår fyr- og vager
væsenet, lodsvæsenet, redningsvæse
net, marinens skibe, marineministe
riets efterretnir,tgsstation samt en ræk
ke andre institutioner. Efterretnings
stationen - eller E-stationen, som 
den hedder i daglig tale - danner 
centrum i hele dette system og er 
nærmest at ligne ved en edderkop, 
som sidder midt i sit net og har fØ
ling med alle tråde helt ud til de 
fjerneste kroge. Blot er E-stationens 
net et sikkerhedsnet, hvis tråde skal 
hjælpe skibene på rette vej og ikke 
mod fortabelsen. Men lad mig tage en 
ting ad gangen. 

Grundlaget for al navigation i vore 
snævre farvande er den opmåling af 
havbunden, som indledtes i 1700-tal
let, og hvorpå søkortene er baseret. 
Den sidste grundlæggende opmåling 
fandt sted efter genforeningen med 
Sønderjylland og omfattede de søn
Ue1jy::;k.e farvanUe. Der foregår Uog 
stadig revision af ældre opmålinger, 
idet de moderne navigationsinstru
menter stiller større krav til søkor
tenes nØjagtighed. 

Efterhånden som søkortene udar-

bejdedes, og det fastsloges, hvor der 
var farlige grunde for sejladsen, blev 
disse afmærket med bøjer, og her er 
det, fyr- og vagervæsenet træder ind 
i historien. 

Dette »væsen« har til opgave at 
holde skik på de ca. 5000 bøjer og sø
mærker af forskellig art, som findes 
i de danske farvande, og i et storm
pisket hav er det næsten lige så van
skeligt, som det er for en underkvar
termester at styre en deling » basser« 
den sidste måned fØr hjemsendelsen. 
Seks inspektionsskibe er året rundt 
engageret ved dette arbejde, og i nær 
fremtid sættes endnu et skib ind. Hver 
bØje har sin betegnelse og sin bestem
te plads, hvor den også er afsat i sø
kortet; ligeledes benævnes sej1ruter
ne, hvoraf der er omkring 70, ved 
numre. Jeg skylder dig at sige, at de 
nummererede sej !ruter er et efter
krigsfænomen. 

Det er de minestrøgne ruter, som 
man forelØbig må anvise skibsfarten. 

Der kommer forhåbentlig nok en 
dag, hvor vi kan sejle frit omkring 
igen. 

Når du nu hØrer en melding af f. 
eks. følgende ordlyd: Lysspirtønde nr. 
4, rute 25, slukket! er der sket fØl
gende: 

På motorfærgen »Moromark«, der 
sejler mellem.Fåborg og Moromark ... 
rute 25, indskØd min tilliØrer . . . ja, 
netop, på »Moromark« har man altså 
observeret, at en lysspirtØnde i ruten 
er slukket. Man beregner dens posi
tion, og søkortet siger, at det drejer 
sig om lysspirtønde nr. 4. Via Ring
sted radio sendes straks en melding 
til E-stationen, som foruden at sende 
den til admiralitetskontoret sender 
den til Ritzaus bureau, hvorfra den 
går ud i den førstkommende radio
avis, og hvor du hØrer den, hvis du 
da ikke skynder dig at lukke. 

Efterspillet er dette: På admirali
tetskontoret fører man kontrol med 
alle marinens skibes positioner, og 
man er derfor i stand til straks gen
nem E-stationen at oplyse det nær
meste inspektionsskib om fejlen, I 
dette tilfælde bliver det sandsynligvis 
»Kattegat"t, som er stationeret i Kor
sør, og det varer ikke længe, fØr lys
spirtønde nr. 4 atter sender sit lille 
fornøjelige blink ud over Lillebælts 
bølger. 

Det kan også ske, at en bØje under 

storm rives lØs og kommer i drift, og 
da er den straks betydelig farligere, 
idet såvel dens fraværelse fra den 
sædvanlige plads som dens nærværel
se på et tilfældigt sted kan lede ski
bene på gale veje. Når en drivende 
bøje observeres fra et skib, beregnes 
dens position i længde- og breddegra
der, ligesom vind og strøm noteres, 
og det står nu til inspektionsskibene 
at bringe sagen i orden igen. Driven
de vrag, som navnlig efterkrigstiden 
har kunnet opvise mange af, opspores 
på samme måde, og med mindre vra
get kan bjerges, springes det simpelt
hen bort. 

Det farligste drivgods, skibene kan 
støde på, er dog de lumske miner. 
Når en sådan hornet fyr observeres, 
er der fart på meldingerne, og sam
tidig med at advarsel udsendes i ra
dioavisen, sendes en speciel minewar
ning over Lyngby, Blåvand og Ska
gen radio. Endvidere alarmeres det 
marinedistrikt, i hvis område minen 
er fundet, og minestrygerne stikker 
Øjeblikkeligt i søen. Når minen er 
fundet, bliver den enten sprængt på 
stedet eller slæbt ind på lavt vand og 
demonteret. 

Fyrdirektoratet udsender hver dag 
en situationsoversigt, naturligvis gen
nem E-stationen, som oven i købet 
fØj er de sidste indlØbne meldinger til, 
så oversigten bliver så aktuel som 
overhovedet mulig, inden den via ra
dioavisen og de tre kystradiostationer 
sendes ud til skibene. 

E-stationen er også med i den in
ternationale organisation til sikkerhed 
på søen, hvilket betyder, at meldinger 
af interesse for udenlandske skibe, f. 
eks. ændringer af vigtige bØj er o. I., 
udsendes som navigation warning og 
gennem det engelske admiralitet i 
London går ud over de engelske kyst
stationer. Det er nemlig således, at 
mange udenlandske skibe overhove
det kun lytter på de engelske statio
ner. 

Søkortarkivet udsender endvidere 
en ugentlig beretning - efterretnin
ger for søfarende - hvori alle mel
dinger noteres, omend de også kun 
har interesse for en snæver kreds. 

Endelig kan jeg fortælle dig, at fyr
og vagervæsenet også forestår af
mærkningen ved Færøerne og Grøn
land. Navnlig ved Færøerne er der 
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Benarbejder, udført af menig 48163, Christensen, Teleg:r.afdetachementet, under ophold 
ved Den danske brigade i Tyskland. 

TILBUDT 225 KR, FOR HUSFLIDSARBEJDET 
Arbejdsrig vinter for hærens husflid 

ATTER er en vintersæson forløbet, 
og resultaterne for arbejdet i husflid, 
bogbinderi og benskæring foreligger 
nu og er blevet bedømt. 

Denne sæson har atter vist betyd
ningen af det arbejde, der gøres for 
at beskæftige soldaterne i de lange 
vinteraftener, og resultatet er blevet 
ovenud godt. Dette er blot enkelte 
arbejder blandt mange andre. Til
slutningen har være kolossal; sidste 

Forts. fra forr. side 
nok at gøre efter krigen, og til som
mer går man i gang med bygningen 
af ca. 25 nye fyr på Grønlands vest
kyst, idet man forudser en stigende 
trafik i dette område i fremtiden. 

Her gjorde jeg en pause for at se, 
om min tilhØrer fulgte med. Det gj or
de han. - Fortsæt, sagde han, det 
lyder faktisk meget interessant. 

- Nuvel, nu kommer vi også til 
den mere spændende del af historien: 
Hvorledes »apparatet« fungerer, når 
et skib er i havsnød. 

Kystradiostationerne, og forøvrigt 
også marinens egne radiostationer, 
lytter altid på en bølgelængde, der 
kaldes nØdfrekvensen, og hvorpå alle 
nødsignaler udsendes. Når en hava
rists nøjagtige position er fastslået, 
alarmeres E-stationen, og samtidig 
med at redningsvæsenet kaldes, un
dersøger admiralitetskontoret, om 
nogle af marinens skibe er i nær
heden af det nødstedte skib. Er det 
tilfældet, får de gennem E-stationen 
direktiver om at ile til hjælp. 

år ca. 2000 deltagere, i år 2800, heraf 
alene ved bogbinderi ca. 750, og det 
er ikke de dårligste arbejder, der er 
udført dernede. Sær lig skal nævnes 
menig nr. 48163 Christensen fra tele
grafdetachementet i J ever. Han har 
udført ca. 28 vel indbundne bøger, 
en mængde smukt udført benarbejde 
og en dejlig ketcher, alt ved den har 
han selv udført, såvel metalarbejdet 
som knytning af nettet; han har væ-

der nogle vragrester på vandet, når 
det når frem. 

Til slut må vel også nævnes, at i 
en såkaldt sundalarm deltager for
uden alle de her nævnte institutioner 
også søpolitiet og redningskorpsene. 
!Øvrigt bragte »Folk og Værn« for et 
par måneder siden en artikel om ma
rinen på eftersøgning. 

Der blev et Øjebliks pause, efter at 
jeg havde afsluttet min beretning. Så 
sagde min ven eftertænksomt: - Det 

ret en mere end flittig elev, som til
lige har forstået at anspore sine kam
merater. 

I år har man for fØrste gang under
vist i benarbejde, og resultatet er 
langt overgået alle forventninger; 
her er der muligheder for den en
kelte mands opfindsomhed. Et par 
arbejder skal særligt omtales, et par 
fra Fredericia og et par fra Randers. 
En menig i Fredericia havde frem
stillet en dejlig motor båd, i hvilken 
der var indlagt en lille elektromotor. 
En dragon fra Randers havde udskå
ret en lille æske i ben med motiver 
på siderne, små kugler som ben og 
en nydelig udskåret blomst på låget. 
Et meget smukt stykke husflidsarbej
de, hvortil han havde anvendt 76 ti
mer. En guldsmed vurderede dette 
arbejde og tilbØd den menige 225 kr 
for æsken - men den var ikke til 
salg. 

A. D. Jensen, kaptajn. 

Motorbåd med indlagt elektromotor, 
udført af en menig i Fredericia, 

er egentlig pudsigt, som oplysninger 
om en ting kan få menneskene til at 
skifte mening om den ... 

... ja, ikke sandt, sagde jeg, der var 
faktisk mange ting, man i dag kunne 
ønske fuld oplysning om, måske det 
kunne få menneskene til at skifte me
ning om meget væsentlige ting; men 
det er jo en anden historie. Nu har 
du fået historien om »marineministe
riet meddeler« ... og det har læserne 
også. Knud V. Johansen. 

Det sker imidlertid også, at havari
stens radio forstummer, før det er 
lykkedes kyststationen at opfa_nge 
hans position, og så er situationen 
kritisk. Man må nu på kyststationen 
forsøge nogenlunde at beregne, hvor
fra signalerne kommer, og gennem 
E-stationen alarmeres nærmeste ma
rinedistrikt til eftersøgning. Ofte ta
ges også flyvemaskiner i brug, idet 
disse jo har langt mere overblik over 
havoverfladen end skibene på vandet. 
Som oftest lykkes det at lokalisere 
det nødstedte skib, men det hænder 
også, at redningsmandskabet kun fin- Patruljebåden rykker ud. 
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, den populæreste soldat i den amerikanske hær 

HVIS man stiller en GI-Joe den 
opgave at nævne de tre berømteste 
.nænd indenfor den amerikanske hær, 
vil han uden tøven opremse: Eisen
hower, McArthur og - Sad Sack. 
Det er endda muligt, han vil putte 
Sad Sack helt frem i spidsen - det 
er i hvert tilfælde givet med mindst 
90 procents sikkerhed, at han ikke 
vil glemme menig Sad Sack ... me
nig, siger vi. Kan det virkelig have 
sin rigtighed, at der i den amerikan
ske hær findes en GI'er, hvis berøm
melse kan stå mål med selve Ike's? 
Og hvis han virkelig er så berømt, 
hvordan kan det da gå til, at han 
stadig er menig og ikke har fået en 
masse snore på ærmet? 

Det er muligt, De kender Sad Sack, 
det er lige så tænkeligt, De ikke gØr 
det. Han lever i bedste velgående, er 
nu som under krigen indrulleret som 
menig i U. S. A.s hær og har stadig 
en hunds chance for at blive forfrem
met. Han er blandt GI-J oe'er popu
lær som ingen anden, og alligevel 
ville der lyde et ramaskrig, den dag 
man 11rl]Pvr>r0dc Sad Sack sergent 
snorene. Sad har ikke udsendt sine 
krigserindringer, man har aldrig hØrt 
ham skryde sine bedrifter over nogen 
radiosender, der er ikke blevet op-

14 

Af Willy Breinholst 

taget nogen film over hans liv, og han 
ejer ikke så meget som skyggen af 
en medaille - skønt han måske er 
den amerikanske soldat, der oftest 
har været i allerforreste ildlinie. 

Må vi fortælle Dem Sad Sacks livs
historie? Han blev fØdt i ... nej, vent 
lidt. Vi må hellere begynde med hans 
far. Menig Sad Sack's ophav hedder 
George Baker, han er en ung mand 
E!ndnu, kun et par og tredive. Han be
gyndte sin karriere som reklameteg
ner, opdagede ret hurtigt, at han var 
i besiddelse af en god del humoristisk 
sans, og udnyttede den i sine rekla
metegninger med det resultat, at teg
nefilmskongen Walt Disney fik Øje 
på ham og uden stort besvær over
talte ham til at tage plads ved et 
tegnebord i Disneys studier i Holly
wood. Her sad han, til han i 1941 røg 
ind i hæren. Herhjemme er ikke me
get at stille op for en tegner, der 
puttes i trØjen, anderledes i U. S. A. 
Der var rig anvenUebe for Baker's 
humoristiske streg også indenfor hæ
ren. Han blev sat til at lave tegne
film af instruktiv art til signalkorpset. 
En dag udskrev krigsministeriet en 

konkurrence, der gik ud på at tegne 
en let karikeret udgave af GI-Joe, 
tegningen skulle være morsom, men 
samtidig menneskelig. George Baker 
puslede sig ved tegnebordet frem til 
en pudsig lille, forknyt fyr med kar
toffelnæse og flyverøren. Han sendte 
sin tegning ind og opnåede at få præ
mie, dog hverken fØrste, anden eller 
tredie præmie. Redaktøren af et stort 
New Yorker blad fik fingre i Bakers 
lille kartoffelnæse-fyr, satte ham på 
sit blads forside og blev ikke så lidt 
forbavset, da det pågældende num
mer af bladet bogstavelig talt blev 
revet bort af soldater, der fandt for
sidetegningen så morsom, at den om
gående måtte op på væggen på be
lægningsstuen. 

Nu fik krigsministeriet i sommeren 
1942 den gode ide at starte et humo
ristblad YANK, der skulle distribu
eres til de amerikanske soldater -
ligegyldigt hvor i verden de befandt 
sig. George Baker blev forfremmet til 
sergent og overflyttet til YANK, hvor 
han fik til opgave at lave en tegne
:;erie. Han lagde forgæves hovedet 1 

blØd i nogle uger, men kom så i tan
ker om den præmierede kartoffel
næse-fyr med flyverørerne, fandt 
ham frem, kikkede lidt på ham - og 



forstod, at her var den helt rigtige 
tegneseriefigur. Nu gjaldt det fØrst og 
fremmest om at få fyren dØbt, det 
voldte en del vanskeligheder at finde 
frem til det rette navn, men omsider 
lykkedes det. Inspireret af de tung
sindige træk, der grupperede sig om
kring kartoffelnæsen, dØbte man ham 
>>Sad Sack«, og i løbet af kort tid blev 
menig Sad Sack fantastisk populær. 
Snart kunne man finde hans navn på 
snuden af utallige bombemaskiner og 
jagere, og tanks, jeeps og transport
lastvogne dØbtes med kridt eller ma
ling: Sad Sack, og på steder hvor 
mere end tre soldater var samlede, 
startede man en Sad Sack-klub 
den ene Sad Sack-klub skØd op af 
jorden efter den anden. 

Sad Sack's far, sergent George Ba
ker, fik efterhånden en bunke læser
breve, selv fra de fjerneste egne af 
verden, hvor der fandtes amerikanske 
s6ldater, og alle var de glade for lille 
Sad Sack, og mange fortalte sergent 
Baker om pudsige ting, der var pas
seret ved deres kompagni eller i deres 
afdeling - eller som de selv havde 
været ude for - ting, som de, når 
de modtog et senere nummer af 
YANK, ofte forbavsedes over at se, 
at Sad· Sack nu også havde været 
igennem - og serien blev omgående 
revet ud og sat op med fire tegne
stifter eller gemt dybt nede i bryst
lommen. 

Hvordan er nu menig Sad Sack 
som soldat? vil De måske spørge. 
Tjae! Han er en mærkelig lille, pligt
opfyldende, altid uheldig fyr. Han si
ger aldrig noget, ikke et ord er no
gensinde kommet over hans læber, 
han parerer ordre; i stedet for at sige 
»Javel« gør han honnør, han retter 
sig altid pænt op, når en befalings
mand er i nærheden, han gør alt for 
at blive en god soldat - han har 
været i trøjen nu i seks år, og det er 
endnu ikke lykkedes ham! Han er 
aldrig ulydig, aldrig ude på skæg, al
drig ond, aldrig vrangvillig. Hvis han 
kan, hjælper han gerne - han kan 
bare ikke, alt går skævt for ham, han 
hader ikke sit gevær, han kan bare 
ikke forliges med det. Han hader ikke 
sine overordnede - han kan bare 
ikke gøre det, de sætter ham til. Han 
gør det, men på en forkert måde. Al
drig af ond vilje, altid kun fordi det 
ligesom ikke ligger for ham at gøre 
det rigtigt! 

Sådan er Sad Sack. Han er menig 
den dag i dag, endskønt han næ
sten altid er fremme i forreste ild
linie. Hvis vi kender Sad Sack ret, 
vil det blive en sorgens dag for ham, 
hvis man finder på at gøre ham til 
sergent - og han vil føle sig som 
den ulykkeligste mand i verden, hvis 
krigsministeriet engang kalder ham 
op for at overrække ham tapper
hedsmedaillen. Han vil komme, han 
vil rette sig op, han vil gøre pænt 
honnør, og han vil tage mod medail
len - men han vil aldrig finde ud 
af, hvor eller hvordan han skal an
bringe den ... 

DEN liggende PILOT 
Af James J. Strebig, Associated Press, specielt for »Folk og Værn<<. 

DEN amerikanske luftflådes piloter 
skal nu til at ligge ned under deres 
arbejde. En pilot kommenterer dette 
således: »Nu har vi siddet op under 
arbejdet, siden den amerikanske re
gering købte sin fØrste maskine i 1909, 
og vi er blevet godt trætte af det.« 

Naar man imidlertid nu vil gå over 
til andre systemer, er det ikke så me
get piloternes magelighed, man vil 
pleje, som hensynet til f. eks. de af
gørende cockpit-ændringer, som nød
vendiggøres af jet-maskinerne, og det 
kraftige pres, piloten udsættes for un
der farten, og med henblik herpå har 
det amerikanske luftvåbens medicin
ske laboratorium foranstaltet en lang 
række forsøg, som bl. a. resulterede i, 
at man anbragte piloten liggende på 
maven i næsen af en B-17 »flyvende 
fæstning<< med observatøren siddende 
ved siden af, mens reservepiloten an
bragtes i det regulære cockpit. Yder
ligere forsøg planlægges med en lig
gende pilot i TF-80-»Shooting Star«
maskinerne. 

Det leje, man har konstrueret til 
piloterne, er resultatet af en række 
omfattende >>antropometriske« under
søgelser over bekvemme stillinger, 
som uden ubehag kan indtages i et 
længere tidsrum. Det største problem 
er at finde frem til et leje, som ikke 
hindrer pilotens overblik og kontrol, 
og som samtidig er mageligt. Den sid
ste konstruktion synes at tilfredsstille 
alle tre krav. 18 personer, herunder 
10 piloter, tilbragte hver 8 timer i 
træk på forsøgsarbejdet, uden at det 
virkede ubehageligt, og to piloter 
gennemgik derefter en 12 timers
prøve. 

Lej et består i hovedsagen af et 
nylon-net, der er udspændt over ram
mer med buede sider, så lej et får 
nogenlunde samme omrids som pi
loten. Fra knæ til skulder har det en 
vinkel på 30 grader, og fra knæ til 
ankler er benene hævet 30 grader den 

anden vej. Stillingen ligner meget 
den, en person indtager, når han lig
ger på knæene med overkroppen 
støttet af albuerne og tæerne let be
rørende gulvet. Legemsvægten for
deles jævnt over hele nylonfladen. 
Der er ingen fare for, at piloten skal 
dumpe igennem, for et nylon-net som 
det anvendte kan bære ca. 30.000 
pund, svarende til vægten af 150 
200-pundige piloter. Pilotens hoved 
støttes af to kind-puder af vaske
skindsdækket svampegummi, ligesom 
armene hviler på polstringer af svam
pegummi på to metalbakker, hvis ene 
ende har pistolgreb og kontrolappa
rater. Armlænene kan i sig selv be
væges op og ned og til siderne. Pi
lotens fØdder hviler mod pedaler til 
kontrol med bremsning og styring. 
Selve lejets arrangement tillader utal
lige reguleringer. Et af de vanskelig
ste problemer i denne forbindelse har 
været den tilstrækkelige støtte for 
pilotens underliv, men dette spørgs
mål er lØst ved anbringelsen af en 
koncentrisk plade, der kan variere 
strækket i nettet. Hovedunderstøttel
sen er beregnet på, at piloten kan 
lØfte sit hoved og dreje det i alle ret
ninger. I Øjeblikket anstilles forsøg 
med også at kombinere hovedunder
støttelsen med en hjelm. 

En række af de problemer, som sta
dig er under overvejelse, gælder fØl
gende: 

1. Pilotens påklædning må ændres, 
så der ikke er lommer, sømme, knap
per o. 1. foran, som kan fØre til irri
tationer under den liggende stilling. 

2. Faldskærmen må arrangeres så
ledes, at piloten ikke kommer til at 
ligge på remmene. Selve faldskærmen 
kan ikke bæres under flyvningen, så 
der må udvikles et arrangement, så 
piloten hurtigt kan få fat i den. 

3. Der må indføres arrangementer, 
så piloten hurtigt kan frigØre sig. Man 
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HÆRENS afdelinger har, samtidig med at der er indført embleme 
til afløsning for de nuværende afdelingsmærker, fået supplerend 
navne. Således har 17. bat. fået tilladelse til atter at bære sit gaml 
navn, Dronningens Livregiment, og til at bære Dronningens navne 
træk i sin fane, som blev overrakt bataillonschefen, oberstlØjtnan 
P. Gyth, af Dronningen ved en storstilet parade på banegårdsplad 
sen i Slagelse den 31. marts umiddelbart fØr bataillonens afrejse tl 
Tyskland. Paraden overværedes af bl. a. H. M. Kongen, der kom i si.i 
egenskab af general, forsvarsminister Rasmus Hansen, chefen fo 
generalkommandoen, generalløjtnant Ebbe Gørtz, chefen for sjæl 
landske division, generalmajor Bjerregård, og chefen for Kongen: 
adjutantstab, oberst Freisleben samt byens højeste civile og mili• 
tære embedsmænd med amtmand TopsØe, borgmester Melgård oi 
politimester Mou.ridsen i spidsen. 

Paraden havde naturligvis samlet en tusindtallig tilskuerskare 
der med begejstring tiljublede Danmarks kongepar. 

En stor dag både for bataillonen og for hele byen. 

Allerede ved 5,30 tiden begyndte de første forberedelser til fest
ligheden, idet de første politibetjente mødte frem for at begynde 
afspærringen af pladsen, samtidig med at håndværkerne lagde sid
ste hånd på den lille tribune foran stationsbygningen, og ikke længe 
efter begyndte de fØrste tilskuere at komme. Præcis kl. 9,15 mar
cherede Dronningens livregiment op med 4. regiments musikkorps 
i spidsen og svingede ind i feltkolonner, mens de lokale soldater
foreninger med deres faner stillede sig op med front mod batail
lonen. Og så gik det slag i slag. Først afleverede oberst!Øjtnant Gyth 
bataillonen til regimentschefen, oberst Harder Rasmussen, derpå 
til chefen for sjællandske division, generalmajor Bjerregård og se
nere til den kommanderende general, generallØjtnant Ebbe GØrtz 
og forsvarsminister Rasmus Hansen. (Nederst til venstre.) 

Kl. 10,02 ankom kongetoget. Efter velkomsten gik Kongen ud på 
paradepladsen, hvor han hilstes af honnørmarchen og tilskuernes 
hurraråb. Kongen modtog bataillonen og holdt derpå i fyndige og 
velvalgte ord en tale til soldaterne. (Midten til venstre.) 

Straks efter trådte Dronningen ud på tribunen, ligeledes hilst med 
honnørmarchen og fik overleveret sit livregiment. Dronningen gik 
fronten af, hvorpå Hendes Majestæt af den kommanderende general 
fik overrakt fanen, som Dronningen gav videre til oberstlØjtnant 
Gyth (midten til højre), mens Kongen og forsvarsminister Rasmus 
Hansen og de hØje officerer havde taget opstilling på tribunen. 
(Nederst til hØjre.) 



/ 

Dronningen henvendte sig derpå til bataillonen i en kort 
og klar tale, idet hun bl. a. udtrykte sin stolthed over 
de stærke bånd, der var blevet knyttet mellem hende 
og livregimentet. Efter at oberstløjtnant Gyth i varme 
ord havde tolket bataillonens tak, svingede musikkorp
set ud i spidsen, og til tonerne af dronning Ingrids 
Honnørmarch marcherede bataillonen forbi tribunen og 
aflagde kompagniets honnør. (Herunder.) 

Foto: 

Rubæk & Schiønnemann 

* 

Tekst: Per Nielsen 



Helt udenfor pro
grammet gik kon
geparret nu rundt 
langs afspærrin
gerne og hilste på 
de mange tusinde 
tilskuere og på de 
fremmødte solda
terforeningers re
præsentanter. (I 
midten og øverst 
til venstre.) 

Kongebesøget 
sluttede med en 
lille hØjtide!ighed 

i banegårds
restauranten 

(Øverst til hØjre), 

hvor kongen satte 
sit navn i livregi
mentets gæstebog. 
(Nederst til ven
stre.) 

Men særtog 8329 
ventede, og de 
kongelige gæster 
tog snart afsked, 
fulgt til salonvog
nen af borgmester 
Melgård. (Nederst 
til hØjre.) 
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Mange søfolk skylder 

MARINEDISTRll(TERNE· deres liv 
I artiklen fortælles om de danske marinedistrikters samfundsvigtige 

indsats og om deres arbejdsomrfider 

»ØSTSJÆLLANDSKE marinedistrikt 
har sendt en kutter til assistance«. 
Det er en sætning, som utallige gange 
er hØrt i radio og læst i dagspressen. 
Hvadenten det drejer sig om skibsfor
lis, grundstødninger, strandinger, ef
tersøgninger eller lignende, deltager 
som regel i disse opgaver et eller 
flere af marinens fartøj er og er på 
denne måde til udmærket hjælp for 
skibsfarten. 

Bag ordet »marinedistrikt« ligger 
en ordning, som søværnskommandoen 
i 1945 efter befrielsen etablerede, men 
gennem mange år forinden havde Øn
sket at skabe. De lokale afdelinger 
skulle dengang i fØrste række sørge 
for overtagelse af tyske maritime ef
terladenskaber og opretholde en pa
truljering på dansk farvand. Arbej
det er gennem de forløbne år udvidet 
til i meget stor udstrækning at om
fatte også civile opgaver til gavn for 
skibsfarten. Ordningen har nu fået 
et udpræget permanent skær og vil 

DANMARK 

MARINED!STRIKTER 

l 

~ 

POLITIKREDSE 
•• • .,....., .. r"w""''"'"'"' ---·-'"'"'"""' __ ......................... .. 

sikkert yderligere befæstes i den 
kommende søværnsordning. 

Med bl. a. de franske marinedistrik
ter som forbillede bestemte søværns
kommandoen, at der i 1945 skulle 
oprettes følgende distrikter: Østsjæl
landske på Lynetten i København, 
Vestsjællandske i Korsør, Sydsjæl
landske i NykØbing F., Bornholmske 
i Rønne, Fynske marinedistrikt i Ny
borg, Nordjydske i Frederikshavn, 
Østjydske i Arhus med en afdeling i 
SØnderborg og Vestjydske marinedi
strikt i Esbjerg. Samtidig oprettede 
man i Godthåb på Grønland et mari
nekommando til varetagelse af be
vogtnings- og sikkerhedstjenesten på 
den fjerne ø. 

Arbejdet deler sig i den daglige tje
neste, som mest er baseret på hjælp 
til skibsfarten og de beredskabsmæs
sige opgaver med henblik på en krig. 
Under et eventuelt beredskab søger 
distriktschefen kontakt med andre 
kommando-enheder fra både hær og 

Et kort, der viser de forskellige marinedistrikters områ.de. 
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søværn, som befinder sig i hans om
råde, og der opretholdes forbindelse 
med kystforsvaret, en opgave som 
især er pålagt østsjællandske marine
distrikt i hvis område de fleste af 
kystdefensionens værker befinder sig_ 
Chefen for kystdefensionen er samti
dig leder af marinedistriktet. 

Daglig holdes kontakt med fyrski
be, strandfogeder, fyr, politi, havne
myndigheder, toldvæsen og lodsvæ
sen. Det fØrste par år efter krigens 
ophør var der et betydeligt arbejde 
med uskadeliggørelse af ilanddrevne 
miner, hvis antal dog efterhånden er 
nedsat noget. 

Distrikterne fungerer i mange til
fælde som en art søens færdselspolitL 
Den visitationsret, som fartøjernes 
chefer er udstyret med, er anvendt 
mange gange, mest over for uden
landske skibe, som er kommet ind på 
dansk område. Man holder et vågent 
Øje med den tyske småskibsfart, som 
er ved at vågne til live igen. I årene 
1945-47 opbragtes et stort antal ty
ske flygtninge, som pr. båd søgte fra 
Tyskland over til Danmark og Sve
rige, hvortil de som regel aldrig nå
ede på grund af manglende sØkund
skab. Efter et kortere ophold i et 
dansk fængsel befordrede politiet de 
landflygtige tilbage over landegræn
sen. 

Distrikterne sørger videre for, at 
de minestrøgne ruters afmærkning er 
i orden, rapporterer drivende miner 
og gods, der er farligt for sejladsen, 
uskadeliggØr minerne, afmærker vrag, 
o. m. a. Man deltager næsten altid 
i eftersøgninger til søs, enten af for
svundne personer eller udeblevne 
skibe, iler til hjælp ved ulykker på 
søen, og det er mange søfolk, der kan 
takke distrikternes kuttere for, at de 
stadig er i live. Østsjællandske mari
nedistrikt har haft mange opgaver 
med eftersøgninger ved sundalarmer, 
hvor det som regel er personer i små 
både, der er forsvundet. Ved efter
søgningen af »Torlak Viking« høstede 
distriktet megen anerkendelse for det 
dygtige og opofrende arbejde. 

Til tjenesten på søen anvendes et 
antal søgående kuttere af forskellig 
størrelse og type. Det regnes blandt 
værnepligtige som en meget fin 
»tjans« at blive udkommanderet til 
tjeneste om bord i en kutter. De 
snævre forhold bringer officer og 
mandskab nærmere til hinanden, 
man får det ret frit og arbejdet er 
tilmed spændende. Der hersker dog 
også inden for søværnet mangel på 
befalingsmænd, og det har bl. a. med
ført, at en række værnepligtige styr
mænd må gøre tjeneste om bord i de 
mindre kuttere som førere. 

H.G.A. 



SØVÆRNETS 
anden hovedskole 
Kvartermesterskolen 
afsluttet 

SØVÆRNETS anden hovedskole, 
kvartermesterskolen, kunne forleden 
efter afsluttede eksaminer holde af
slutningsparol for de 24 befalings
mænd, der har gennemgået og bestået 
skolen. 

Dermed tilgår der søværnet et nyt 
lille led i den hårdt tiltrængte gen
op bygning af befalingsmandskorpse
ne, og for de 24 befalingsmænd er 
det målet, som gennem en mange
årig tjeneste og uddannelse har været 
tilsigtet, der hermed er nået. 

Ansættelsen som kvartermester er 
- i lighed med officiant - ensbety
dende med fast befalingsmand i linien. 

Efter en syvårig praktisk tjeneste 
gennem graderne: Math-elev, math 
og underkvartermester er kvarterme
sterskolen en ret hård år lang teore
tisk slutspurt. Her undervises ikke 
blot i de militære specialfag, men en 
fremtrædende plads indtager civile 
fag som: Dansk, engelsk, tysk, mate
matik, samfundslære, pædagogik og 
psykologi, samt en foredragsrække 
over såvel militære som civile emner. 
Alle civile fag doceres af civile læ
rere. 

Søværnet synes således fuldtud at 
at kvalificere sine befalingsmænd til 
at være gode instruktører og vej le
dere for de værnepligtige, fra hvil
ket samfundslag de end måtte komme, 
og når der fra visse sider tales om 
ændring og modernisering af befa
lingsmandsuddannelsen, kan søvær
net vist på dette område melde hus 
forbi. 

Chefen for skolen kommandørkap
tajn R. Ernst gav ved afslutningshøj
tideligheden udtryk for sin store 
glæde og beundring for den enorme 
flid og interesse, der i det forløbne 
år var udvist, og som nu manifestere
de sig ved de gennemgående meget 
smukke eksamenskarakterer . 4 ele
ver havde bestået deres eksamen med 
udmærkelse (ug + i gennemsnit). 

Der er tradition for, at kvarterme
sterforeningen udsætter en sabel som 
præmie til den med udmærkelse bedst 
beståede elev. Denne eftertragtede 
udmærkelse tilfaldt maskin-ukvtm. 
af 1. grad Jarlskou, der havde opnået 
den særdeles fine gennemsnitskarak
ter 9.00. 

Efter chefsparolen foretog kom
mandørkaptajn Kålund, der er chef 
for søværnskommandoens personel
kontor den egentlige udnævnelse med 
overlevering af det ansættelsesbrev, 
der nok giver visse rettigheder, men 
samtidig angiver uafviselige pligter 
for den, der som sin livsgerning·væl
ger at tjene som befalingsmand i sø
værnet. 

Søofficer 
Ca. 1. juli d. a. antages unge mænd til uddannelse tll søofficer. For 

at komme i betragtning ved antagelsen kræves det, at ansøgeren har 
dansk indfødsret, at han ikke før 1. januar 1950 er fyldt 21 aar, og at han 
har bestaaet enten 

1) studentereksamen (matematisk-naturvidenskabelig linie) 
eller 2) studentereksamen (sproglige linier) samt yderligere 

a. adgang-seksamen til "Polyteknisk Læreanstalt", Danmarks tek
niske Højskole, eller 

b. den tillægsprøve, som giver sproglige studenter rettigheder som 
matematiske studenter, 

eller 3) en til studentereksamen svarende eksamen samt eventuelt en 
tillægsprøve. 

Ansøgninger skal indsendes senest 1. juni_ til søofficersskolen, hv9rf!a 
anmeldelsesblanketter og iøvrigt alle oplysninger kan faas ved skr1ft1Jg 
henvendelse. 

I hele uddannelsestiden erholdes gratis undervisning, kost, logi, fri 
overmundering samt løn. For undervisningsmateriel betales en mindre, 
aarlig afgift. 

SØOFFICERSSKOLEN 

HOLI\-IEN 
J{øbenllavn K. Telefon Central 16,172 

Militærpolitiske realiteter 
Fortsat fra side 3. 

ne skabe modlØshed. - Et sådant for
søg på at reducere de militære op
lysninger og unddrage folket, hvad 
det bØr vide er et vidnesbyrd om, 
hvorledes en forstokket udenrigspoli
tisk tankegang kan resultere i absur
de konklusioner. - En sådan fortielse 
og mørkelægning i fredstid af de mili
tærpolitiske problemer skaber netop 
i en krigs første fase lammelse og de
faitisme. Tåler det svenske folk ikke 
i fredstid at hØre sandheden, hvor
ledes skal det så gå i en krigstid? -
Hvorledes vil det være muligt i til
fælde af krig pludselig at skabe helte
modige soldater, udholdende mod
standere og djærve sabotører af men
nesker, der tidligere var svøbt i bom
uld og vat?'Kunne det være rigtigt at 
de skulle stille op til den sværeste 
af alle prøver, uden træning? 

Det ligger i sagens natur at vore 
egne militære hjælpemidler og vor 
egen forsvarsvilje er de vigtigste fak
torer til at hævde vor selvstændig
dighed. Dette er forøvrigt gået folk 
så meget i blodet og er så klart de
monstreret ved den vældige oprust
ning under sidste krig, at man ikke 
behøver komme nærmere ind her
på og heller ikke behøver vi frygte 
en bristende offervilje hos folket. 
Men billedet ville være ufuldstændigt, 
om man ikke samtidigt redegjorde for 
den svenske militærpolitiks interna
tionale sammenhæng og uddrog de 
saglige slutninger deraf. UtilbØje!ig
heden hos de hØj ere myndigheder til 
på et tidligt tidspunkt at afgive ori
entering om disse emner har gjort 
det umuligt for offentligheden at 
skaffe sig fornØdent kendskab til de 
udenrigspolitiske forhold. Denne kon
ference i socialdemokratisk ungdoms
forbund og de der afgivne militær
politiske oplysninger har muligvis 
virket som en sprængbombe i en fo
restillingsverden, hvor man så længe 
har vægret sig ved at se realiteterne 
i Øjnene. 

Den liggende pilot 
Fortsat fra side 15. 
påtænker i denne forbindelse at ind
føre et »kapsel-cockpit«, som kan fri
gøres fra maskinen, og en bundud
gang, gennem hvilken piloten kan ud
kastes. 

4. Et »seletØj«, som fastholder pi
loten og beskytter ham mod pludse
lige rystelser og stød. 

Forøvrigt er den maveliggende stil
ling for piloten kun ny i dens mo
derne udformning. Det kan således 
nævnes, at flyver-pionererne brØdre
ne Wright foretog deres første flyv
ninger liggende på maven. I midten 
af trediverne genoptog tyskerne til 
en vis grad »mavestillingen«, og siden 
har der med mellemrum været an
stillet forskellige forsøg i samme ret
ning. Men fØrst nu udfoldes der vir
kelige bestræbelser på at lØsc de pro
blemer, som sikrer piloten en behage
lig stilling, der samtidig giver ham 
fuld bevægelsesfrihed. Og fØrst der
med banes vejen for den virkelige 
afløsning af den siddende pilot. 
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Fuldbefarne bøger 
Et besøg på et par maritime 

biblioteker 

Af Otto Ludwig 

I et moderne, demokratisk samfund 
er det ganske naturligt, at der findes 
biblioteker, hvor borgerne på lige fod 
har ret til for et minimalt belØb at 
hjemlåne bØger. Denne ret gælder na
turligvis også de unge mænd, der bli-

.. ,er indkaldt til militærtjeneste, men 
forskellige forhold gør det vanskeligt 
for dem at benytte sig af den. Derfor 
har forsvaret gennem »Folk og Værn« 
etableret et samarbejde med folke
bibliotekerne til fordel for soldaterne, 
og flere steder har disse biblioteker 
oprettet filialer på kasernerne. 

Men hvad nu med de orlogsgaster, 
der gør tjeneste f. eks. i grønlandske 
farvande? Er de helt afskåret fra at 
læse biblioteksbøger i fritiden? Nej, 
der ydes hele søværnets personel, 
hvor det end befinder sig på kloden, 
en fin biblioteksservice, idet der på 
hvert orlogsskib og hvert fort findes 
en efter forholdene stor bogsamling, 
som regelmæssigt udskiftes. 

De danske folkebiblioteker begynd
te deres virksomhed i 1880'erne, meri 
da havde søværnet allerede i mange 
år haft et bibliotek. Så tidligt som 
i 183'1 var der planer fremme om at 
starte et »Laanebibliotek for søeta
tens Mandskab«, men først i 1852 kom 
tanken rigtigt til udfØrelse, da man 
startede et skibsbibliotek i skolebyg-
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ningen på Christiansholm. Dette bi
bliotek sorterede under søtøjmesteren, 
som hvert år uddelte bØger til de ud
rustede skibe. Om bord på disse var 
det gerne kanoneren, der havde an
svaret for bØgerne. Bibliotekets fØrste 
bogsamling var en gave fra private. 
Samlingen var ikke særlig stor, men 
fritiden om bord var til gengæld sik
lært heller ikke overvældende. Ud
prægede læseheste har dog nok på 
den sidste halvdel af et togt manglet 
læsestof, fordi der til at begynde med 
ikke var mulighed for at bytte bØ
gerne inden for et år. Fra Christians
holm flyttede biblioteket under nav
net »Bibliotek for Marinens Under
klasser« over i søværnets underoffi
cersskole, hvor det havde til huse, 
indtil skolen blev nedlagt. Bogsam
lingen blev derefter underlagt »Ma
rinens Bibliotek«. 

»Marinens Bibliotek« er et meget 
gammelt foretagende. Dets historie 
går tilbage til 1763, da søværnets lek
tor i matematik, professor Hee, blev 
sendt på en studierejse til udlandet, 
hvor han foruden at supplere sin ma
tematiske viden skulle studere vand
bygningskunst. Rejsen gav året efter 
anledning til, at han skulle holde fo
relæsninger for søofficererne i de fag, 
han havde studeret i udlandet. I dag 
kunne man næppe tænke sig stude
rende søofficerer uden bØger, men 
fØrst i 1765 bevilgedes der en sum til 
indkøb af bøger for officererne, der 
fulgte forelæsningerne. I virkelighe
den var disse bøger spiren til »Mari
nens Bibliotek«. BØgerne opbevaredes 
til at begynde med i admiralitetsbyg
ningen, men senere flyttedes biblio
teket fra sted til sted, indtil det fandt 
husly i SØkvæsthuset på Christians
havn, hvor det stadig er beliggernle. 

Marinens Bibliotek er nu et rent 
fagbibliotek, der fØrst og fremmest 
er beregnet på at betjene søværnets 
befalingsmandspersonel og andre per-

soner, der studerer sømilitære spØrgs
mål og søkrigshistorie. For snart 30 
år siden udskiltes skønliteraturen fra 
bogsamlingen, og )>Marinens Skibs
bibliotek« indgik i ))SØfartens Biblio
tek«, da dette blev startet i efteråret 
1939. Mange af bØgerne fra Marinens 
Bibliotek kommer stadig på langfart, 
idet større orlogsskibe medfører en 
samling fagbøger til brug for befa
lingsmændene. Hovedparten af bø
gerne har dog deres plads i SØkvæst
huset. Der er vel ca. 25.000 bØger. 
Desuden har Marinens Bibliotek ca. 
20.000 bØger samlet hos forskellige af 
søværnets institutioner i særlige sam
linger, der netop har tilknytning til 
de respektive institutioner. Lånere 
kan eventuelt rekvirere bøger fra dis
se underafdelinger gennem hovedbi
blioteket. 

Bogsamlingen rummer mange gam
le, sjældne og kostbare bøger. Man 
har bØger fra omkring år 1600. Et af 
de værdifuldeste af bibliotekets vær-



ker er en samling rejsebeskrivelser 
udgivet af »The Hakluyt Society« fra 
1846 og frem til vore dage. Samlingen 
er komplet, og der findes kun to af 
den i hele landet. Bibliotekaren, kom
mandørkaptajn H. F. Kiær, fortæller 
om et eksempel på, hvor kostbare 
flere af bibliotekets bøger er, at et 
værk, som biblioteket har komplet, 
for nogen tid siden blev averteret til 
salg fra Amsterdam for flere tusinde 
kroner. Og så manglede der endda et 
bind af det. Men iØvrigt er det jo 
næsten umuligt at bedømme en bog
samlings værdi. 

Marinens Bibliotek ejer desuden en 
værdifuld samling af håndskrevne 
dagbøger o. 1., som opbevares i et 
sær ligt brandsikkert rum, som blev 
bygget i bibliotekets kælder under 
krigen. Endvidere har man en meget 
fin .samling arktisk literatur, en be
tydelig samling håndbøger og en stor 
samling avisudklip om sømilitære 
emner. 

Bibliotekaren fortæller, at folk, der 
søger oplysninger om et sØhistorisk 
emne, sjældent går forgæves til bi
blioteket. I Rigsarkivet er hele sø
værnets arkiv indtil 1848 tilgængeligt 
for alle, og for tidsrummet efter dette 
årstal kan man få speciel tilladelse 
til at studere arkivsagerne. 

Men lad os ryste støvet fra arki
verne og de gamle skrifter fra os og 
vende tilbage til et mere saltvands
frisk emne, de evigt sejlende bØger: 

»Søfartens Bibliotek« udlåner bØger 
til alle danske søfarende i handels- og 
orlogsmarinen, herunder søværnets 
etablissementer i land. 

Handelsflådens mænd havde indtil 
starten af dette bibliotek ikke været 
nær så godt stillet med hensyn til lån 
af bØger som orlogsmarinens personel. 
En del år havde sømandsmissionen 
forsøgt at bØde på denne brist ved at 
sende boggaver ud til handelsskibene. 
Som oftest var det kasserede bØger, 
der var blevet skænket som gaver. De 

Lederen af Søfartens bibliotek, kiaptajn K Juel-Hansen, ved et af de bogslrnbe, 
der udsendes med skibene, 

var derfor ikke alle lige lØdige, hvad 
indholdet angik. Når disse bØger hav
de vandret fra for til agter eller om
vendt og var blevet endnu mere 
slidte, end de var i forvejen, byttede 
man dem med et andet skibs ligeså 
lasede bØger. 

Æren for, at SØfartens Bibliotek 
endelig så dagens lys som bibliotek 
for samtlige søfarende fra skibsdren
gen til kaptajnen og fra den værne
pligtige til admiralen, tilfalder skibs
reder Knud Lauritzen. 

Som et forsøg havde Knud Laurit
zen forsynet først eet og senere flere 
af sit eget rederis skibe med bogska
be, og da forsøget kronedes med held, 
forelagde han en plan om at slå alle 
de maritime biblioteker sammen til 
eet. Den 16. august 1939 blev planen 
til virkelighed. Der dannedes en bi
blioteksstyrelse, hvori også marine
ministeriet fik sæde, og Marinens 
Bibliotek var mellem stifterne. Fra 
Marinens Skibsbibliotek tilgik ca. 
10.000 bøger, men mange af disse 
havde forlængst bogstavelig talt af
tjent deres »værnepligt«, og 2000 af 
de ældste )>veteraner« blev sendt til 
papirmøllen. Andre blev solgt ved 
auktion eller skænket bort, bl. a. til 
grønlandske fangststationer. 

Arbejdet på biblioteket, der fik bo
lig i Nyhavn 44, kom snart godt i 
gang. Midlerne til driften blev skaffet 
til veje bl. a. fra stat og kommuner. 
F. eks. indvilgede marineministeriet i 
at give et årligt tilskud. Det sam
me gjorde mange rederier samt for
eninger og enkeltpersoner inden for 

handelsmarinen og søværnet samt 
privatpersoner eller firmaer i land. 

Den anden verdenskrig forårsage
de naturligvis megen forstyrrelse i 
arbejdet for biblioteket. Mange bØger 
blev ved besættelsens begyndelse af
skåret fra foreløbig at vende hjem 
igen, og snart begyndte torpederin
ger, bombeangreb og minesprængnin
ger at tynde ud mellem skibene og 
dermed mellem bøgerne. Men biblio
teket fortsatte ufortrødent udlånene. 
Dets standardbogkasser fandt vej til 
alle skibe under dansk handels- eller 
splitflag. De søfarende fik således på 
frivagterne lejlighed til at stifte be
kendtskab med den bedste moderne 
skØnliteratur. 

Til orlogsskibe, fyrskibe og forter 
var der den 29. august 1943 udlånt ialt 
4.156 bind, hvoraf 1726 gik tabt ved 
flådens sænkning. I finansåret 1943-
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44 var det samlede udlån 74.965, og 
for marinens vedkommende var det 
15.307, hvilket viser, at hver bog i 
søværnet gennemsnitlig blev læst me
re end 5 gange. 

Da søværnets personel blev inter
neret efter 29. august, tilbØd bibliote
ket straks marineministeriet at fort
sætte udlånet til personellet, der 
imidlertid fik læsning gennem for
skellige boggaver; alt personel blev 
snart efter hjemsendt, og marinen fik 
ikke anledning til at benytte sig af 
det smukke tilbud. 

Men udlånet til handelsmarinen 
fortsatte trods stadige tab af bØger. I 
1945 fik marinen atter brug for læse
stof til personeUet, hvilket en over
gang sammen med den store efter
spørgsel fra de efter krigen hjemven
dende handelsskibe har forårsaget en 
stor mangel på bøger. 

Udlånet foregår på den måde, at 
skibene henter bogkasser på biblio
teket eller rekvirerer dem fra en el
ler anden provinshavn, hvortil de så 
bliver sendt. I ethvert skib er der 
foruden »den vandrende del« (skØn
literaturen), som stadig ombyttes, en 
»fast del«, der består af håndbøger. 
Denne del af samlingen er anbragt i 
skabe, der til stadighed forbliver om 
bord. Blandt d_en »faste del«s mest 

Et kig ind Søfartens bibliotek. 

populære bØger er »Hvem-Hvad
Hvor« og »Engelsk Kursus paa 100 
Timer«. I marinens skibe varetages 
hvervet som »bibliotekar« af en befa
lingsmand, af orlogspræsten eller af 
de værnepligtige teologer. Skibsbib
liotekarerne skal fØre regnskab med 
udlånene til brug for bibliotekets ud
lånsstatistik og iØvrigt påse, at bøger
ne behandles ordentligt. 

Bibliotekets bogbestand udgjordes i 
1948 af 32.452 bind. I 1947-48 for
Øgedes bogbestanden med ca. 4.200 
nyindkØbte bøger samt ca. 900 bØger, 
der indkom som gaver. Både han
dels- og orlogsflåde vokser dog sta
dig, og der vil derfor blive brug for 
endnu flere bØger i fremtiden. 

SØfartens Bibliotek har iØvrigt og
så en meget fin studiesamling, som al
tid forbliver i land. Under krigen var 
en del af denne samlings sjældne bø
ger evakueret bl. a. til kælderen i 
Ø. K.s bygning, men ved schalburg
tagen her led biblioteket et meget 
fØleligt og tildels uerstatteligt tab. 

For Øjeblikket er det bibliotekets 
populære leder, kaptajn E. Juel-Han
sens, største Ønske, at den store og 
nyttige bogsamling snart må kunne 
flytte hen i nye og større lokaler, 
hvilket er en absolut nødvendighed, 
for at biblioteket kan opfylde de 
stedse voksende krav til det. 

De to maritime biblioteker fØrer 
en ret upåagtet, skønt betydnings
fuld mission. Mange orlogsgaster har 
grund til specielt at være SØfartens 
Bibliotek taknemmelige, fordi det 
hjælper til at slå mange kedelige 
timer ihjel på frivagterne, og fordi 
det med sine bØger er med til at 
holde kontakten vedlige med livet 
uden for tjenesten. Bøgerne fØlger 
den indkaldte fra kaserne til skib og 
på sejlads fra syd til nord. Bibliote
kets arbejde er et glimrende eksem
pel på frugtbringende samarbejde 
mellem folk og værn. 

Otto Ludwig. 

Carl M. Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 

Bryar:ceriet STJERNEN * 
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l-U. S"\1 °sKASERNE 
EN SØNDAG EFTERMIDDAG 

I LEJREN 
1. fodfolkspionerbataillons 2. kompagni, der er på 

grænsebevogtning i Sønderjylland i den lille landsby 

St. Jyndevad, er i hovedsagen henvist til at more sig 

selv i fritiden, men skal man dømme efter disse bil
leder, lader det til, at pauserne kan udfyldes. 

På billede nr. 1 ses et hold »basser« ifærd med en kort-dyst; 
det er Whist, der bliver spillet, og kammeraterne følger 
spændte udfaldet af styrkeprøven. 

2. - På kakkelovnen i stuen har en kedel vand i længere tid 
stået og snurret, og da der ikke bare skal tænkes på under
holdning, men også på livsfornødenheder, kommer den the. 

der er sendt hjemmefra, 
på bordet, og det blive:
en »dejlig kop the:<, med 
Wienerbrød og stænger, 
som »Tuttemor« alias 28 
Jensen sørger for. 
(nr. 3). 

4. - Hen under aften 
foretrækker nogle at 
søge landsbypigernes 
gunst. og her er 35 ved 
at gøre sig klar til at 
besøge pigen, medens 
7 misundelig udspørger 
ham om hendes udseende. 

5. - Det er dog ikke alle 
som kan gå i byen. -
Her sidder en mand i 
»brummen« og længes 
ud; han har dog ikke 
tabt humøret, hvilket til 
dels fremgår af billedet. 
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gclscrnc har noget med idræt at gøre, 
bortset fra at det vil være langt det 
sundeste, siger kaptajnen. 

C)~ 

FOR HÆREN OG SØVÆRN~ 

»Stjerner« og rå naturtalenter. 
Tidligere har man været ude for 

vanskelige »stjerner<~, et par meget 
selvsikre fodboldspillere, dygtige, 
men lige så forkælede. En kom til en 
udenlandsk kamp og havde ikke støv
lerne med, for i hans rige klub var 
der særlige folk til at tage sig af den 
slags, som en respektabel divisions
spiller ikke selv burde tage sig af. Conseil international du sport 

""" 1 
Rå naturtalenter finder man ka'ske 

også, når flere kommer med i mili
tæridrætten. Man har fØr oplevet, at 
en mand, der aldrig havde set en 
pigsko, pludselig lØb og lØb uden at 
levne de gamle trænede idrætsmænd 
den mindste chance. !Øvrigt er det 
tanken med den ny organisation, at 
der efter hver hjemsendelse kan blive 
en forøget tilgang af medlemmer til 
de civile klubber. 

Militair's turneringer 

NU i Stockholm, til august her og 
sidst i september et eller andet sted i 
Frankrig stiller vore udvalgte folk i 
den internationale sportsturnering for 
at være med i afgørelsen om, hvilket 
land, der i år har de bedste fægtere, 
svømmere og atletikfolk. Allerede i 
april indledede terrainlØberne ved 
Haag-mesterskaberne, og der lod vi 
os tillige for første gang repræsentere 
med et boksehold. 

Svømning. 
Vi må interessere os mest for 

svømningen i år. Skaf et vandpolo
hold, nogle til 100, 400 og 1500 m fri 
svømning, til 100 m rygsvømning, 
200 m brystsvømning, 3 X 100 m 
tvungen holdkapsvømning, 4 X 200 
m fri svømning og endnu nogle ud
springere til 3 meteren og tårn. Kra
vene er desuden også meget store 
med hensyn til det rent praktiske 
arrangement, der sandsynligvis bliver 
i København. Det vides dog ikke end
nu, hvor mange udlændinge, man skal 
vente, men i al fald er det givet, at 
Danmark repræsenteres i fuld ud
strækning. 

Atletik. 
Om atletikstævnet i Frankrig kan 

der ikke siges stort ud over at der 
skal kæmpes i de sædvanlige discipli
ner og at de danske deltagere måske 
kan vente sig en meget fin overras
kelse fra ledelsen. 

Boksning. 
Som altid har man ogsa 1 ar haft 

føling med de civile klubber, og når 
vi nu er ved det samarbejde, må 
Dansk Amatør Bokseunion fremhol
des som et eksempel. Man skulle for 
første gang sende et dansk boksehold 
til den internationale militærsport, 
men ledelsen var ikke selv i stand 
til at finde emnerne, og listen over de 
indkaldte boksere gik derfor til 
DABU, som ikke blot fandt holdet 
frem, man påtog sig også at gøre det 
kampklar. 

Da bokserne i god tid blev samlet 
i København med kun træning som 
befalet tjeneste, var det DABU's træ
ner, Svend Lysgård, der overtog kom
mandoen. 

Ønske om en idrætsorganisation 
indenfor hær og søværn. 

For tiden er vor deltagelse i Con
seil International du Sport Militair's 
turneringer en temmelig civil affære. 
- Nej, hæren og søværnet kunne 
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selvfølgelig ikke selv opdrætte idræts
folk af en passende standard. Men 
det vil være vigtigt som propaganda 
for idræt indad til, om man sættes i 
stand til selv. at udtage holdene på 
bred basis. Nu er det tildels kun stjer
nerne, der får chancen. Som det er, 
svæver toppen til en pyramide højt 
i luften, og for dem i OksbØl og Ny
mindegab kan det være svært at få 
Øje på den. 

Idrætsofficeren i generalkomman
doen, kaptajn BØving, har forlængst 
haft alt det andet i tanken. Der Øn
skes en idrætsorganisation inden for 
hær og søværn, som forgrener sig til 
samtlige underafdelinger. Her skal 
alle med, og konkurrencerne vil til 
sidst lede op til mesterskaberne for 
hæren og søværnet, fØr man udtager 
landshold. 

Stort set vil holdene vel ikke blive 
forskellige fra dem, vi nu sender ud, 
men de stjerner, som eventuelt kom
mer med, må dog i det mindste kæm
pe for det. Og så er det fØrst, udta-

Det er mangelen på lærere og pen
ge, der endnu hindrer den militære 
idræt i at udnytte sit vældige mate
riale. Lærerne er under uddannelse 
og bevillinger til nye idrætsanlæg ved 
kasernen, som vi har dem i Randers 
og Høvelte t. eks, kan snart komme. 

Når tipstjenesten kommer og styr
ter millionerne i statskassen, hvor
under den militære idræt sorterer, 
vil visse folk straks være der for at 
finde en læk et eller andet sted. Der
ved kan man undgå det påtræn
gende problem, der vedrører tips
pengene og den store procentdel af 
idrætsungdommen, vi til stadighed 
har inde. 

T. 
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STANDERHEJSNING llOS INGENIØRERNE 
Ingeniørtroppernes Roklub åbnede den 2. april sæsonen med standerhejs
ning på bådehuset ved Svanemøllebugten. Roklubben, der er den eneste 
indenfor hæren, blev startet i fjor og tæller nu ca. 100 medlemmer. Allerede 
i løbet af den første sæson lykkedes det at gennemføre en del langture, og 
klubben hjemførte to københavnsmesterskaber. - På billedet taler klubbens 
leder, premierløjtnant Ove Lembcke, til soldaterne, før standeren hejses. 



Hvad kan betale sig: 
0 

AT GA ELLER LØBE? 

- som i sprintlØbene - er energi
forbruget naturligvis meget stort, 
men det staar som noget karakteri
stisk for disse hurtige lØb, at stofskif
testigningen fØrst rigtig kommer i 
gang, når lØbet er slut. De fleste, der 
har lØbet en 100 m ved, hvordan man 
fØrs_t begynder at puste, når målstre
gen er passeret. 

Nogle kendsgerninger om kraftforbruget 
ved gang og lØb 
Af premierløjtnant H. Dencker. Af alle forsøg, der er foretaget, 

fremgår det meget tydeligt, at den 
veltrænede har betydelige fordele 
fremfor den utrænede. Forholdet 
mellem deres energiforbrug er ved 
stærkt arbejde 10:15. I det hele taget 
gælder det ved gang og lØb som ved 
andre idrætspræstationer, at arbejds
Økonomien er betydelig ringere hos 
utrænede end hos trænede personer, 
og det er således, at vabler eller sår, 
Ømme skinneben o. s. v. også i hØj 
grad bidrager til at Øge kaloriefor
bruget under marchen eller lØbet. 
Antagelig fordi smerten hindrer 
musklerne i at blive brugt på den 
normale og mest fornuftige måde. 

DE fleste soldater, som har været ude 
på egen hånd i en terrainsportsØvelse, 
et orienteringsløb eller lign. og her 
har haft til opgave at tilbagelægge en 
vis strækning så hurtigt som muligt, 
har sikkert stillet sig selv det spørgs
mål: »Hvordan !Øser jeg nu denne op
gave mest praktisk? Skal jeg lØbe 
langsomt hele vej en, eller skal jeg 
gå hurtigmarch. Skal jeg gå alminde
ligt den fØrste halvdel af vejen og så 
lØbe hurtigt det sidste stykke inden 
målet? - Eller kan jeg finde en kom
bination af disse bevægelsesmåder, 
som giver mig mulighed for, når lØ
bet er endt, stadig at have kræfter 
til den afsluttende konkurrence, som 
skal vise, om jeg har forstået at Øko
nomisere med mine kraftressourcer?« 

For den enkelte soldat i en sådan 
situation, for idrætsmænd og iØvrigt 
for enhver befalingsmand kan det så
ledes have en vis interesse at vide, 
hvordan man mest Økonomisk til
bagelægger en bestemt strækning i 
gang eller lØb. 

Det er jo således, at jo større et 
arbejde der udføres, desto større er 
forbrændingen i organismen, hvilket 
vil sige, at man ved at bestemme 
stofskiftets størrelse under forskellige 
idrætsøvelsers udførelse kan konsta
tere, hvilken af dem, der stiller de 
største krav til idrætsudøveren, her 
soldaten. Et udtryk for stofskiftets 
størrelse har man i den optagne ilt
mængde, som for en voksen person i 
hviletilstanden udgØr ca. 250 kubik
centimeter pr. minut, men som vi se
nere skal se kan stige ganske kolos
salt. 

Sådanne undersøgelser har bl. a. 
fundet sted for gang og lØb, og det 
viser sie; da, at gang med hastigheder 
fra 2 til 5 km i timen er en forholds
vis »billig<( bevægelsesform, idet stof
skiftet ved disse hastigheder kun sti
ger til det tredobbelte af hvilestof
skiftet. Men sætter man herefter far
ten op, vokser kalorieforbrue;et ufor
holdsmæssigt meget, og ved hastig
heder omkring 10,5 km i timen er ilt
forbruget hos en utrænet person me
get nær 4 liter, altså 16 gange det 
normale. . 

Gang med en hastighed som den 
nævnte stiller således meget store 
krav til organismen, og det er da og
så således, at de fleste mennesker lØ
ber, når de skal bevæge sig så hur
tigt; simpelthen fordi gang virker be
tydelig mere trættende end lØb, 

Det er dog ikke alene erfaringen, 
der viser dette; også videnskabelige 
forsøg har godtgjort, at over en vis 
hastighed er energiforbruget større 
ved gang end ved lØb, medens om
vendt lØb kræver større energifor
brug end gang under denne hastighed. 
Almindeligvis ligger denne grænse 
ved 8 km i timen, hvilket altså vil 
sige, at det over denne fart er mest 

Økonomisk at lØbe, under den mest 
praktisk at gå. 

Dette betyder bl. a. - hvad jo og
så nogle soldater ad praktisk vej har 
indset - at det luntetrav, som adskil
lige kompagnier er eksperter i, og 
som efter deres egen mening skulle 
sætte dem i stand til at lØbe ube
grænset, i virkeligheden er langt me
re trættende end at løbe så hurtigt, 
at ovennævnte 8 km grænse passeres. 
!Øvrigt viser det sig, at kaloriefor
bruget er praktisk taget ens for ha
stigheder mellem 8 og 18 km. Dette 
er ensbetydende med, at hvis man 
f. eks. har til opgave at løbe en be
stemt strækning uanset tid, så kan 
en god løber gøre det på 2 måder. 
Enten ved at lØbe langsomt i lang tid 
eller hurtigere i kort tid; energifor
bruget vil være det samme. Skal man 
lØbe eller gå en given strækning er 
gang, sådan som man jo også havde 
ventet det, mest Økonomisk. Farten 
må da være omkring 5 km i timen, 
hvilket jo netop er den distance, som 
man i den militære marchtræning 
regner for normalpræstationen pr. 
time. 

Bliver lØbehastigheden meget stor 

Det bØr også nævnes, at forsøg, der 
er foretaget med folk, der bar byr
der, har gjort det klart, at disse byr
der pr. kg ikke kostede forsøgsper
sonen mere energi end 1 kg af hans 
egen vægt; dog kun til en vis grænse, 
nemlig 20 kg. Bliver denne overskre
det, tærer byrden uforholdsmæssigt 
meget på mandens kræfter. Dette be
tyder, at en soldat på march kun i 
undtagelsestilfælde bØr belastes med 
en udrustning, der vejer mere end 20 
kg. Ved hjælp af sådanne tal er man 
altså nu i stand til at udregne, hvil
ken distance med udrustning, der sva-

SØVÆRNET MA1'TE AYl.,EVERE POKALEN 
Den pompøse pokal, som orlogsværftet har udsat i håndboldtrekanten af 
Idrætsforeningen for søværnets officerer, Idrætsforeningen for søværnets 
kvartermestre og Orlogsværftets idrætsforening, gik i år for første gang til 

den civile forening. 

Kvn.rtermestrene kæmpede om at få pokalen til ejendom, og folkene fra 
værftet havde i lang tid koncentreret sig om chancen for endelig at få part 
i den. Slutresultat: 0. I. F. 11 points, I. S. 0. 7 points, I. S. K. 6 points. På 
billedet overrækker direktør Nielsen, orlogsværftet, pokalen til 0. I. F.s 

holdleder. 
Det udmærkede samarbejde mellem civile og militære sportsfolk på holmen 

skal nu udvides med turneringer i fodbold og atletik. 
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rer til f. eks. 50 km uden udrustning. 
Noget, der anvendes, når kompag
nierne tilrettelægger deres march
træning. 

Lange lØb og lange marchture stil
ler ganske naturligt meget store krav 
til organismen, og det er da også så
ledes, at legemets energidepoter ofte 
bliver fuldkommen tømte; den slap
hedsperiode, der ofte indtræffer, 
skyldes sikkert, at de forholdsvis små 
kulhydratdepoter er tomme, og som 
beskrevet i en tidligere artikel her i 
bladet (Idræt og Stimulanser) må 
man så ty til under marchen - pas
sende i et enkelt eller flere af hvilene 
- at tilfØre organismen en eller an
den sukkeropløsnmg, der JO hØrer bl 
de uskyldige stimulerende midler. 
Har du ikke prøvet det fØr, så tag 
næste gang du skal på marchtur, 
terrainsportsØvelse eller terrainlØb et 
par stykker sukker med i lommen. 
Virkningen er næsten Øjeblikkelig. 
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Teori

undervisning 

med 

indlagt 

humor 

Det er en kendsgerning, at de ugent
lige teoriundervisningstimer for man
ge soldater er ensbetydende med »en 
lille en på Øjet«. Hvor mange basser 
har ikke måttet stå midt på gulvet i 
en times tid, fordi de har nikket lidt 
med hovedet i begyndelsen af teori
timen. -

Selvfølgelig skal soldaterne fØlge 
med i undervisningen, men det må 
indrømmes, at det kan være vanske
ligt at holde Øjnene åbne, hvis man 
den foregående nat har været på 
6-7 timers øvelse. 

Men man kan let gøre undervis
ningen afvekslende og interessant. -
Man kan lægge lidt humør ind i teo
ritimen, kombinere de tørre facts 
med smil! Det fremgår i hvert fald af 
disse billeder, der er reproduktioner 
af farvestrålende tavler, som 17. ba
taillons motorkompagni i Holbæk har 
taget i brug. 

Tavlernes ophavsmand er menig 
814, J. V. Reeves, der i det civile liv 
er litograf ved Geodætisk institut. 
Med en humoristisk streg har han 
tegnet disse tavler, der er fuldkom
men korrekte, og der er næppe tvivl 
om, at de kendsgerninger, der illu
streres, »sidder bedre fast«, end hvis 
de var blevet terpet ind på alminde
lig måde. 

På rundtur i brigadeområdet 
Den danske brigade i Tyskland har 

udgivet en lille nydelig bog med tit
len: >>På rundtur i brigadeområdet«. 
Bogen, der nærmest er tænkt som en 
hjælp for brigadens befalingsmænd 
og soldater på ture og ekskursioner 
i det smukke område, der holdes be
sat. af danske tropper, indeholder et 
væld af smukke billeder ved fotograf 
P. Lund Larsen, mens redaktør Per 
May Nielsen har skrevet teksten. 

Bogen, der koster 75 øre, kan rekvi
reres gennem Folk og Værn, Vester 
Voldgade 117, 4. København V. 

* 
De glemte skjorten -! 

På initiativ af et byrådsmedlem, 
der som det offentliges kontrollerende 

GLEM 

repræsentant overværede forårets 
session i Arhus, har man her indført 
en lille reform, der betegner et brud 
på en meget gammel tradition. Gen
nem generationer er de værnepligtige 
fremtrådt for sessionskomiteen iført 
skjorte og har fØrst aflagt dette sid
ste klædningsstykke i selve sessions
lokalet, når de skulle lægeundersØges. 
Byrådsmedlemmet bemærkede, at de 
unge mænd i en masse tilfælde af 
lutter spænding og bevægelse over 
resultatet glemte skjorten, når de gik 
ut.l af lokalet, ug han foreslog, at de 
vordende soldater afførte sig også 
skj arten i for lokalet. Reformen blev 
omgående indført, selv om man altså 
derved bryder en m,eget gammel tra
dition. 



Hold stand bare et sekund endnu, 
Kitty, her er jeg! 

* 

Det er den skrappeste sØlØjtnant 
jeg har været ude for! Han sagde, 
det trak op til storm, og jeg idiot 
lod ham binde mig fast til masten. 

... 

Der er næsten ingen, der dumper 
til denne synsprøve! 

* 

L 

UHLIG TEGNER 
OG FORTÆLLER 

Tak, tak 67 ! RØr ! 

Af 
en rekruts 
dagbog 

ved Gunnar Sørensen 

Sergenten spørger os ofte ud om 
de mest mærkværdige ting. F. eks. 
spurgte han mig i formiddags om 
jeg kunne lide soldaterlivet efter den 
korte tid, jeg har været inde. Svarede, 
at maaske kunne jeg komme til at 
synes om det, men i Øjeblikket var 
der efter min mening for meget ek
cersits og renden omkring mellem 
måltiderne. 

Ved sengetid stod 23 ude i vaske
rummet og sang: » Underlige aftenluf
te«. Gav ham i mit stille sind ret, 
selvom jeg syntes, det var blasfemi. 

•• 

1. Antal hoveddele ved 7,7 mm gevæ
ret er: 
a. 5. 
b. 6. 
C. 7. 

2. Hvilken afdeling er dronningens 
livregiment: 
a. 5. Bataillon. 
b. 4. Bataillon. 
c. 17. Bataillon. 

3. Hvad hedder den funktionerings
fejl, hvor projektilet bliver sid
dende i IØbet: 
a. Forsager. 
b. Stikker. 
c. Klemmer. 

4. Det rigtige navn for en værneplig
tig i flåden er: 
a. Mariner. 
b. Marinesoldat. 
c. Orlogsgast. 

5. Hvilken afdeling har afdelingsvåb
net: Et skjold med Slesvigs to !Ø
ver lagt oven på et sværd: 
a. 10. bataillon. 
b. 12. bataillon. 
c. 13. bataillon. 

6. 47 mm morteren er: 
a. Svensk. 
b. Engelsk. 
c. Dansk. 

7. Ved automatisk skydning med ma
skinpistol s. står omstilleren i sin: 
a. Midterste stilling. 
b. Forreste stilling. 
c. Bageste stilling. 

8, I de lige måneder knappes kappen 
til hØjre og i de ulige til venstre, 
men den skal altid knappes til 
hØjre: 
a. Om søndagen. 
b. Ved parader. 
c. Under orlov. 

Se Svarene Side 3 1. 

Nej, nej, Marie! Sådan skal en 
seng ikke redes! 
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Socialforsorgen for orlogsgasterne ved besættelsen af ledige stillinger 
ved pladser? · 

- Der har - bl. a. i ungdomskom
missionen - været forslag fremme 
om det; men endnu foreligger der 
ikke noget konkret. 

har taget et betydeligt_omfang 
Lederen af forsorgsarbejdet, social

rådgiver E. Thisted-Jensen, fortæller 

om sit t1·avle virke med at hjælpe de 

værnepligtige og deres familier. 

FOR enhver ung mand, der indkaldes 
til aftjening af sin værnepligt, bety
der denne et afbræk i mange retnin
ger. Han omplantes ganske fra sit 
sædvanlige miljØ til et andet, hvor 
fællesskab og disciplin er de frem
trædende træk. Endvidere må han 
give afkald på en lang række god_er1 
som det civile livs indtjeningsmulig
heder bØd på. Hvis den værnepligtige 
er gift eller på anden måde har for
sørgerpligt over for et eller flere 
medmeruiesker, må hans kommune 
træde til og yde en særhjælp, så hans 
familie ikke lider nØd under indkal
delsen. 

Dette arbejde er nu kommet ind i 
faste rammer. Den værnepligtige kan 
allerede1 mens han er på eksercer
skole i ArresØdallejren ved Frede
riksværk opsøge socialrådgiveren, der 
kommer i lejren med faste mellem
rum og her forelægge de problemer, 
der ligger ham på hjerte. Man lægger 
vægt på en så hurtig behandling af 
sagerne som muligt og aflægger bl. a., 
hvis det er påkrævet og muligt et be
søg i den værnepligtiges hjem. Også 
efter udstationeringen holdes der kon
takt med de værnepligtige, et arbejde, 
der har skabt samarbejde med samt
lige marinedistrikter og andre for
lægninger, som søværnet har i land. 

Det er ifØlge sagens natur overvej
ende gifte værnepligtige, der søger 
om Økonomisk hjælp, og uanset at 
der i de ministerielle cirkulærer ta
les om »en form for erstatning for tab 
af erhvervsmulighed under indkal
delsen«, er spørgsmålet om ydelse af 
hjælp underkastet en trangsbedØm
melse, siger Thisted-Jensen, og fort
sætter: 

- Oprindelig var der jo kun tale 
om hjælp til de genindkaldte, men 
Ønsket om at sikre de værnepligtige 
en soldatertid uden Økonomiske be
kymringer medførte efter kapitula
tionen en udvidelse af bestemmelser
ne til også at omfatte ordinært ind
kaldte. 

- Også de ugifte? 
- Nej, normalt ikke; men vi har 

f. eks. haft tilfælde, hvor en ugift 
værnepligtig har haft en gammel far 
eller mor eller yngre søskende at 
sørge for, og i sådanne tilfælde kan 
der ydes hjælp, når det kan doku
menteres, at pågældende forud for 
indkaldelsen har forsørget dem eller 
bidraget til deres forsørgelse. 

- Hvilke forudsætninger betinger 
hjælpen? 

- Hvis der er tale om gifte, at 
ægteskabet er indgået i passende tid, 
fØr indkaldelsesordren er modtaget. 
Er det ikke tilfældet, kræves særlig 
vægtige grunde for ægteskabets ind-
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gåelse, for at hjælpen skal kunne 
ydes. Der må som allerede nævnt 
endvidere foreligge trang, og der må 
naturligvis tilvejebringes fornøden 
dokumentation. - At hustruen har 
arbejde udelukker ikke, at der kan 
ydes nogen hjælp, idet hendes ind
tægt normalt kun tages i betragtning 
med halvdelen. 

- Begrebet afbetaling har de fleste 
værnepligtiges bevågenhed. Den tro, 
at staten betaler alle afdrag, så længe 
man er i trøjen, er et yndet samtale
emne. 

- Særhjælpen kan udstrækkes til 
at omfatte afbetaling på f. eks. møb
ler og andre nyttegenstande, som er 
nødvendige i et hjem. Lad det dog 
være præciseret med det samme, at 
afbetalingskontrakten må være ind
gået en tid fØr indkaldelsen, altså 
ikke med henblik på denne, og det er 
indskærpet kommunerne at have op
mærksomheden henvendt herpå. 

- Dækker Deres arbejde andre 
områder af lignende karakter som 
det socialhjælpende? 

- Vi har en del sager vedrørende 
ansøgning om kongebrev, ordning af 
feriepenge - og sygekasseforhold, 
skattemæssige spØrgsmaal, bidrags
pligt o. s. v. - De værnepligtige kom
mer også ofte til os og taler om rent 
personlige spørgsmål; noget de dog i 
mange tilfælde har debatteret med 
deres officerer. Det er min opfattelse, 
at der - ikke mindst i marinens ski
be - er et ret enestående tillidsfor
hold mellem værnepligtige og offi
cerer, og der vises fra 
officerernes side stor 
forståelse med hen
syn til de værneplig
tiges sociale proble
mer. 

- Den tanke har 
tidligere været venti
leret, at man under 
en eller anden form 
skulleforsøge at hjæl
pe de indkaldte, når 
de stod foran hjem
sendelsen og havde 
vanskeligt ved at 
skaffe sig arbejde. 
Hvor langt er man 
nået med denne vig
tige opgave? 

- Vi har netop for
handlet med arbejds
direktoratet om disse 
ting.De offentlige ar
bej dsanvisningskon ~ 
torer varetager jo i 
forvejen denne opga
ve; men vi håber på 
et lidt snævrere sam
arbejde - eventuelt 
må der gøres lidt 
propaganda for at få 
de værnepligtige til 
at henvende sig til 
kontorerne. 

- Socialkontorerne har været ude 
for hård modvind; hvad mener De 
om deres administration af soldater-
hjælpen? · 

- Under forudsætning af, at social
kontorerne virker efter deres bestem
melse, finder jeg dem velegnede. 

Det vil altid være et utaknemme
ligt hverv at skulle administrere en 
hjælp som den, vi her taler om; men 
det er mit indtryk, at de fleste kom
muner stiller sig forstående overfor 
de værnepligtiges problemer og hjæl
per os på bedste måde. 

- Kender De den værnepligtiges 
syn på særhj ælp-ordningen? 

- Mange af dem, der henvender sig 
til os, er jo netop folk, som af en eller 
anden grund er utilfredse eller føler 
sig forfordelt med hjælp; men det er 
ikke desto mindre mit indtryk, at 
størsteparten er ganske godt tilfredse. 
Der er gennemgående indført en hur
tigere behandling af sagerne, en ting, 
der blev anket over straks efter 
hjælpens ikrafttræden, og vi er hyp
pigt ude for værnepligtige, der taler 
rosende om ordningen. 

-Har De selv haft glæde af arbej
det for de værnepligtige? 

- Absolut - bortset fra at der i 
perioder har været lidt rigeligt af 
det. - Vi har følt, at mange værne
pligtige virkelig har trængt til råd og 
vejledning, og vi modtager tit et ven
ligt takkebrev, når en eller anden 
sag er gået i orden, og det bevirker 
jo, at man med større glæde tager en 
sen nattetime med nu og da. 

Hans-Georg Andersen. 

- Der er ikke tale 
om, at værnepligtige 
vil få nogen forret 

Søværnets to socialrådgivere. Siddende socialrådgiver E. Thi
sted Jensen og stående fuldmægtig Kaj Larsen. 



Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 15 

Vandret: 
1. Ledning. 
6. Oversigt. 

11. Duft 
12. Sled 
13. Forkortelse 
14. Skælm 
16. Målfork 
17. Observerer 
19, Nedbør 
W. Lædertøj 
21. Overens 
23. Fornøje 
24. Halvø 
25. Tåge 
26. Anbragt 
29. Møbel 
32. Tugte 
33. Luftart 
35. Arter 
36. Ubekendt 
37. Drengenavn 

Ejefald 
39. Talje 
40. Med fornøjelse 
42. Bindeord 
44. Anskuelsen 
45. Fransk flod 

Lodret: 
1. Emballage 
2. Grundstof 
3. Rede 
4. Tysk flod 
5, Fisk 
6. Indlæg 
7. Træ 
8. Forstavelse 
9. Gift 

10. Luger 
15. Formode 
18. Kime 
20. Dekoration 
22. Skyd 
23. Dyr 
26. Stort 
27. Frøhinder 
28. Drengenavn 
30. Sort 
31. Le 
33. Branche 
34. Grænse 
37. Alene 
38. Vride 
41. Hvile 
43. Talord 

Konstruktør (15 kr.): 
(Bedes opgive navn og adresse til 

redaktionen.) 

Vinder (10 kr.): 

Løsning 
på 

opgave 

nr. 14 

Korporal H. E. Jørgensen, Teisens
vej 33, Odense. 

Svar på De ved det . . ,(side 32) 

1. b. 5. c. 
2. c. 6. a. 
3. b. 7. b. 
4. c. 8. b. 

• PSYKOLOGI S011 VABEN 
Af Elton C. Fay, A. P. 

FORUDEN at arbejde med forbedring 
af sin teknik til bekæmpelse af en 
fjende med bomber og granater be
skæftiger det amerikanske luftvåben 
sig også med studier over, hvorledes 
man besejrer fjenden ved psykologi
ens hjælp. 

USA's luftvåben har i adskillige 
måneder arbejdet med oprettelsen af 
en særlig afdeling for psykologisk 
krigsførelse, og forelØbig arbejdes der 
med en grundstamme på fire officerer 
og tre civile. Mens den umiddelbare 
interesse koncentrerer sig om forbed
ringen af de metoder, der anvendtes 
under den sidste verdenskrig med ud
kastning af »propagandabomber« bag 
fjendens linier til påvirkning, dels af 
civilbefolkningen, dels af de fjendt
lige tropper, er dette dog ikke pla
nernes fØrste mål. Problemerne går 
dybere og bevæger sig ind på om
råder som studier af folkeslag og de
res levemåde. Stort set er formålet 
at »indsamle, sortere og fortolke ma
teriale af sociologisk og psykologisk 
karakter«. Studierne skal også om
fatte undersøgelser over virkningerne 
af bombardementer af forskellige ty
per og deres indflydelse på et lands 
sociale Økonomi samt et folks vilje til 
at yde modstand under de givne for
hold. 

Indenfor den militære planlæggel
ses store område, som må dække de 

KNOLD OG SPRØJT 

Ni11e for/ær/re P~:.__J':,111-"~ 
døcte alle paa ~ 

fleste muligheder og bygge på ana
lysen af nationer, som en dag kan 
blive fjender, må valget af strategi og 
våben stemme nØje overens med fjen
dens anslåede slagkraft. Dette gælder 
såvel fjendens psykologi som hans 
ammunitionsanlæg, hære, luftstyrker 
og flåder. 

Psykologisk krigsførelse er et vå
ben, som kan bruges sammen med 
bomber eller i stedet for dem. Som 
svar på et stillet spørgsmål oplyser 
man indenfor de amerikanske luft
styrker, at »det er en integrerende 
del af luftkrigsfØrelsen, og en flyve
maskine kan meget vel medføre »psy
kologiske« bomber sammen med al
mindelige bomber«. 

Den umiddelbare interesse samler 
sig først og fremmest omkring måden 
for nedkastningen af propaganda
skrifter, adgangen til befolkede om
råder eller troppekoncentrationer, 
blandt hvilke skrifterne kan få det 
største antal læsere, og de flyvema
skinetyper, som er bedst egnede til 
formålet. 

Både den amerikanske hær, flåden 
og luftvåbnet har sih egen lille enhed, 
som specialiserer sig på området psy
kologisk krigsførelse og dennes an
vendelse i tilknytning til de respek
tive operationer. Disse »psykologien
heder« er koordinerede i det ameri
kanske forsvarsministerium. 

/!Pis /q rar di7, Jatl Yllrle 
/eq alrlrlq tJtltl om.bord I er 
~-~,-,___.-.._ J,t,'/J! 
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J uh ilæ ums gaver 
og Sportspræmier køber man 

hos Hofjuvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser . 

• A. MJCI IELSEN 
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orienterende, redaktionelle 
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INGEN ADGANG - for soldater 
AF VÆRNEPLIGTIG ALF GEERTSEN 

EN lille personlig oplevelse startede det hele, skriverierne 
i »B. T.« og »Nationaltidende«, diskussionerne mellem sol
daterne - og nu mit skriveri. 

Jeg havde en aften sidst i april været i Det kgl. Teater 
sammen med en bekendt og ville efter forestillingen 
gerne et eller andet sted hen. Endnu med hovedet fuldt 
af ballet og sØd musik ankom vi til en restaurant i byens 
hjerte, over gennemsnittet i kvalitet, - men også i priser, 
og skulle lige til at gå ind, da schweitzeren roligt, men 
bestemt lagde sin hånd på dØren og sagde, idet han så 
på mig med et koldt blik: »Ingen adgang for marinere!« 
De ord ramte. Her nægtede man mig adgang til et af de 
steder, hvor jeg, dersom jeg havde været civil, ville være 
blevet vist ind med et buk og en behandsket hånd fØrt 
til den guldtressede kasket. Det harmede mig, - så 
meget niere som en rekrut fra Livgarden kom ind i sam
me Øjeblik, som jeg blev afvist. 

Næste sted, en større danserestaurant, lidt under gen
nemsnittet, afviste og med ordene: »Desværre, der er 
intet at gøre for marinesoldater.« Her må underforstås 
»danske marinesoldater«, for efter hvad en marinesoldat 
har oplyst overfor dagspressen, har engelske marinesol
dater adgang. 

Men vi blev altså afvist. Først det tredie sted, vi prø
vede, lykkedes det os at komme ind. Men da var aftenen 
for min part spoleret, humøret borte, og kun en inde
stængt harme sad tilbage. 

Jeg har nu ligget som marinesoldat her i København 
i godt fem måneder uden bekendte og som eneste slægt
ning en broder, der har fuldt op at gøre med sine studier. 
Jeg er således en af de mange provinsianere, der må til
bringe fra nogle få måneder op til omtrent et år som 
soldat i København, og i den forløbne tid har jeg til en 
vis grad været henvist til at tilbringe min fritid enten 
i forlægningen eller på gaderne, i biograferne og restau
ranterne. Om det første sted, forlægningen, behøver jeg 
kun at sige dette, at der tilbringer ikke alene jeg, men 
alle soldater så megen tid, at fritiden, hvis den skal have 
karakter af frihed, ikke kan. tilbringes der. Tilbage er 
gaderne, stenbroen og asfalten, biografernes lænestole, 
som vi med vore noget små penge må betale fuld pris 
for, nogle enkelte soldaterhjem, hvor vi som på forlæg
ningen er omgivet af lutter uniformer, og resturanterne. 
Sådan ser billedet i hvert fald ud for de fleste af os. At 
der findes biblioteker, museer, og at Folk og Værn skaf
fer os billige billetter til en lang række gode koncerter 
og teaterstykker, ved jeg vel og siger: Heldigvis! 

For mange at se modtager hovedstaden os altså pænt. 
Der er steder, hvor vi kan tilbringe fritiden, når vi -
for mange af stedernes vedkommende - vel at mærke vil 
betale en klækkelig pris for det. Den side af sagen må 
siges at være så nogenlunde i orden, men heller ikke me
re. Men dette forhindrer desværre ikke, at vi gang på 
gang er udsat for stiklerier og små nålestik, som gør det 
surt for os at færdes udenfor forlægningen. Selv har jeg 
været udsat for adskillige tilfælde: 

To gange havde jeg og een gang en af mine kammera
ter indenfor et tidsrum af fjorten dage bestilt billetter til 
et af Københavns store biografteatre. Når vi kom og ville 
hente billetterne, beklagede man, men der var ingen bil
letter på vore navne og adressen på Holmen! - Der kan 
i enkelte tilfælde ske fejlekspeditioner, men tre gange 
synes at være for meget! 

Nogle gange har jeg - foruden de ovenfor nævnte til
fælde - været ude for at blive afvist på større køben
havnske restauranter. 

Men dette var altsammen ikke meget skriveri værd, 
hvis det kun gjaldt min egen person. Desværre gælder 
det alle marinesoldater og i visse tilfælde også landsol
daterne. Mange gange mærker vi umiddelbart en kold 
luft omkring os, og i en række tilfælde er vi direkte sat 
udenfor, fordi man - massen - store dele af befolknin
gen har en instinktiv modvilje mod soldater. Vi - og her 
støtter jeg mig til udtalelser af både marine- og land
soldater fra forskellige våbenarter, som jeg har talt med 
- mærker den kolde luft i sporvogne og S-tog, på gaden 
og ikke mindst på restauranterne, hvor tjenerne i mange 
tilfælde enten placerer os ved mindre gode borde, for
viser os til balkonen eller er utilfredse med de relativt 
små bestillinger og dito drikkepenge. 

Hvorfor er forholdene da sådan? Det er dog bl. a. de 
samme mennesker, som giver os den kolde skulder, der 
selv har været med til at bestemme, at vi, der ingen 
stemmeret har, skal aftjene vor værnepligt. Egentlig 
skulle man jo fra disse menneskers side vente en positiv 
indstilling overfor de værnepligtige. 

Mange gange må man desværre indrØmme, at det er 
soldaterne selv, der er skyld i, at de behandles, som til
fældet er, og man kan ikke undgå at se i Øjnene, at når 
marinesoldater mange gange regnes for ringere end land
soldaterne, er grunden den, at det hos marinerne i videre 
udstrækning end hos deres kammerater på landjorden 
har skortet på forståelse af, hvordan man bØr opfØre sig, 
når man er »i land.« Desværre er det jo sådan, at det er 
soldaten i den ikke alt for reglementerede uniform og 

Fortsættes side 24. 
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Hærordningen 
i Belgisk Congo blev 
grundlagt af danskeren, 
general F. V. Olsen 

Af 1·edaktØr C. C. Andersen 

KUNNE De tænke Dem at have ko
nen og de eventuelle bØrn med, mens 
De er )>i trøjen«? Og, hvis De er land
mand, også en del af besætningen 
derhjemme? Jeg tilgiver Dem, hvis 
De finder spørgsmålet tåbeligt, men 
ikke desto mindre findes der et sted 
i verden, hvor man tager kone, bØrn 
og besætning med, når man skal ind 
og »springe soldat«, og jeg har lige 
besøgt det. Det er i Belgisk Congo, 
det enormt store landområde i hjer
tet af Afrika. Der har man denne 
specielle hær-ordning, og den er fak
tisk startet af en dansk officer, nem
lig F. V. Olsen fra Kalundborg, der i 
slutningen af sidste århundrede drog 
ud til Congo-hæren, der dengang var 
en privat forretning, ganske som 
Congo iØvrigt var det. Det var den 
belgiske kong Leopold 2., der havde 
kolonien som sin specielle ejendom, 
og han sværmede for skandinaviske 
officerer til sin sorte hær. Olsen var 
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En af soldaterne fra Belgisk Congo_ der 
har lært at klæde sig p1i. 

en af de mange skandinaver, der lod 
sig hverve, og han var den, der drev 
det længst. I dag nævnes han med 
rette som en af Congo-armeens 
grundlæggere, og de principper, han 
lagde for hærens op bygning, følges i 
det store og hele stadig. 

Fem års rekruttid. 
Det er vist ikke for meget at kalde 

Congo-armeen for verdens ejendom
meligste. Den består udelukkende af 
sorte med hvide som officerer. Mens 
det før var sådan, at der var adgang 
for alle - eller så godt som alle -
nationers officerer til at træde ind i 
Congo-hæren, altså en slags fremmed
legion, er det nu en ren belgisk hi
storie og har været det i mange år. 

I fredstid består Congo-armeen af 
et par hundrede tusind mand og vel 
hen mod det dobbelte af kvinder, 
børn, grise, geder og hØns! Rekrut
tiden er fem år, så sådan set er det 
jo temlig fornuftigt af myndighe
derne, at de giver soldaten lov til at 
ta' familien med. Ellers ville tiden 
sikkert nok falde noget lang, ikke 
mindst for en Congo-neger, hvem fa
milielivet ligger meget stærkt i blo
det. 

Det var også det, der i sin tid fik 
general Olsen - Kalundborg-dren
gen endte nemlig som hØjt dekoreret 
belgisk general - til at træffe sin be- · 
slutning om, at familien skulle med. 
Så var soldaterne nemmere at styre, 
og det hele kom faktisk til at gå på en 

fald, hvis man måler kultur med eu
ropæiske alen. Soldaterne hentes ind 
til hæren fra alle egne af den ud
strakte koloni - 78 gange større end 
Danmark - og langt de fleste af dem 
kommer fra »buskene«, altså det al
lervildeste eller i hvert fald mindst 
civiliserede. De har ikke begreb skabt 
om stort andet end.at jage med bue 
og pil, grave rødder op, saa de lige 
har til dagen og vejen, og slet ikke 
disciplinære begreber af nogen art. 
Før den hvide mand kom til Congo, 
havde de måske nok stammevis en 
slags militærvæsen, men det var op
bygget på den såre primitive måde, 
at man bare forsvarede sig så mange 
som muligt mod de angribere, der 
kom for at Ødelægge ens landsby, 
stjæle ens koner og børn, eller hvad 
ærinde ufredsmand nu havde. Ofte 
var han bare ude efter en luns men
neskekØd eller nogle hoveder til sam
lingen derhjemme. Hverken angreb 
eller forsvar var organiseret. Det hele 
forløb så tilfældigt, som det nu kun
ne »flaske sig«. 

Den hvide mand skulle imidlertid 
bruge soldater, der forstod krigskun
sten, og derfor måtte han begynde -
og må stadig - fra bunden. Lære de 
indfØdte alverdens ting, der forekom
mer os andre så uendelig selvfølge
lige. Hvad mener De f. eks. om i uge
vis at skulle indterpe en deling, hvor
dan man klæder sig på? De fleste af 
soldaterne har, den dag de kommer 
i hæren, aldrig haft en trevl tøj på 
kroppen, aldrig et par sko på benene, 
eller en hue på hovedet. Det er ikke 
nok bare at klistre det på dem. De 
skal også lære at gå i det! Det kunst
stykke er meget sværere, end De kan 
forestille Dem! Så de fem år er ikke 
en dag for meget. Snarere tværtimod. 
I hvert fald set fra et militært syns
punkt. 

Hvor soldaterne er son 
meget lunere og mere hyggelig måde, 
end det ellers ville have formet sig! 

Det med de fem års rekruttid kan 
lyde drabeligt. Men for at forstå det, 
må man huske på, at Congo-negeren 
står på et meget lavt niveau, i hvert 

Et udsnit af kasernen med et 
par af negersoldaternes familie

hytter. 

Soldatertid er skoletid. 
Men de fem år er ikke lutter sol

dater-tid med udelukkende opøvelse 
i militære færdigheder. I den tid skal 
soldaten og hans familie også lære 
tusinder af andre ting. Der er derfor 



indenfor hver kasernes område byg
get skoler både for bØrn og voksne. 
Negerkvinderne lærer f. eks. på en af 
disse skoler alt om husholdning, lige 
fra almindelig rengøring over barsel
pleje til moderne syning. I andre sko
ler lærer de læsningens og skrivnin
gens vanskelige kunst. For soldaterne 
er der foruden de almindelige skoler 
med deres fag også specielle skoler, 
hvor de lærer at kØre bil, efter fØrst 
møjsommeligt at have lært, hvad en 
bil i det hele taget er, senere også 
lært færdselens mysterier. Eller de 
lærer et eller andet håndværk, så de 
virkelig får noget positivt ud af de 
fem år. · 

Soldaterne bor i den tid, de er inde, 
hos familien. Hæren sørger for spe
cielle boliger til negrene, så en kaser
ne i Congo fylder enormt. Det centra
le i den er naturligvis de militære 
etablissementer, men udenom dem 
ligger negerhytter (i den sidste tid 
er man også begyndt at bygge rigtige 
stenhuse til familierne, men i neger
hyttefacon, fordi negrene ikke vil bo 
i huse af andet udseende!) i massevis, 
specielle negerkøkkener, stalde, høn
sehuse o. 1., samt hospitaler, kliniker, 
(også fØdehjem), børnehaver, biograf, 
foredragssale samt butikker, hvor sol
daterne kan kØbe deres fornødenhe
der til latterlig lave priser. 

Foruden boligen - og naturalier til 
husholdningen - sørger hæren som 
oftest også for et stykke jord til hver 
enkelt soldat, saa han i tjenestetiden 
kan dyrke de frugter og rØdder, han 
er vant til i den del af kolonien, hvor 
han hører hjemme. 

Hæren køber koner! 
Under min rejse i Congo så jeg 

flere af disse kaserner, og overalt 

Mens soldaterne træner, lærer konerne syningens vanskelige kunst, Mange af kvindern~ 
har aldrig haft en trevl på kroppen, før de kom i lejren. 

kan man forestille sig, at også det kan 
give anledning til ballade i ny og næ. 
Hæren sørger derfor i så vid udstræk
ning som muligt for at få soldaterne 
gift. De køber simpelthen konerne til 
dem, ja for i Congo skal man nemlig 
fortsat kØbe konen, hvis man vil ha' . 
een. Såsnart en ungkarl får lyst til at 
gifte sig, går han til sin chef og beder 
om, at hæren vil kØbe den udkårne. 
Det er ikke småsummer, der hvert år 
står på Congo-armeens budget under: 
Køb af koner. Prisen for en jævn god, 

er megen overbærenhed. De .folk, der 
rejser ud til Congo-hæren som offi
cerer, udvælges meget, meget omhyg
geligt, og det er langtfra kun deres 
militære kvalifikationer, man regner 
med. 

,TORE BØRN 

Af straffeforanstaltninger har man 
stadig de rent korporlige. For en ræk
ke forseelser kan der idØmmes indtil 
otte stokkeslag på det blottede sæde, 
og afstraffelsen skal altid foregå for
an fronten ved morgenparaden. Ikke 
alene skal soldaten have sine klØ, men 
der skal samtidig gives hans kamme
rater klar og tydelig besked om, 
hvo1·for han får dem. Man har disku
teret at afskaffe denne form for straf, 
men det er hver gang blevet ved di
skussionerne. Fordi man simpelthen 
ikke ville kunne klare negersoldater
ne på deres nuværende åndelige sta
de uden klØ, noget nær det eneste 
her på jorden, de har respekt for. Og 
da ganske specielt, hvis kommandan
ten ved afstraffelsen sørger for, at 
den afstraffedes kone er mellem til
skuerne! Sluttes side 28. 

blev jeg hjerteligt modtaget, når 
kommandanterne hØrte, jeg var dan
sker. Alle havde de gamle officers
kammerater heroppefra, og jeg har 
fået et læs af hilsner med hjem til 
dem! 

Alle kommandanterne indrømmede 
uden undtagelse, at det at være offi
cer i Congo-armeen kan være noget 
svært til tider. Ikke fordi de ikke kan 
klare mandskabet, men konerne har 
man af og til ballade med. Enten er 
der j alousi-hallØj, eller konerne kom
mer i totterne på hinanden indbyrdes. 

- Og, sagde en dejlig type på en 
Congo-officer, hvad dælen skal et 
mandfolk stille op, når der er ballade 
af den art? Man kan altid ordne 
mænd, men kvindfotk? Så man skal 
ikke bare være officer, forstår De, 
også diplomat«. 

Der er altid en del ungkarle mel
lem soldaterne, og de er selvfølgelig 
som ungkarle er flest. Når dertil kom
mer, at negerkoners moral efter euro
pæiske begreber er temmelig elastisk, 

ubrugt kone ligger i dag på 30.-
40.000 belg. franc. 

KIØ er ikke afskaffet. 
Disciplinen i Congo-hæren er god. 

Under hele sidste verdenskrig stod 
den sin prøve på mange forskellige 
fronter i Afrika. Ganske vist var 
Congo ikke direkte berørt af krigen, 
men hæren blev sendt ud og kæm
pede på så godt som alle afrikanske 
fronter, ja, den nåede helt ind i det 
nære Østen, som de allieredes hjæl
pere. Også i krigstid havde man hele 
menageriet med, men man sørgede 
dog altid for, at det lå et stykke bag 
fronten! 

Officerskorpset er som nævnt ude
lukkende hvide. De sorte kan i Øje
blikket hØjest drive det til en stilling 
som underofficer, men engang med ti
den er det belgiernes mening at lade 
de sorte få adgang også til de hØjere 
officers-poster. 

Hærens reglement er egentlig ikke 
særligt strengt. Man er klar over, at 
det menneskemateriel, man har med 
at gøre, faktisk er store bØrn, så der 

Fra en af hærens butiker med fantastisk 
billige varer til soldaterfamilierne. Læg 
mærke til negerungen på den forreste kvin-

des ryg! 
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MARINENS HURTIGSTE FARTØJER 

KØBENHAVN-SKAGEN 
0 

PA 4 TIMER 

- uden at forhaste sig 

Kaptajnløjtnant K. Bang, der er chef for 

en af marinens motor-torpedobåde giver i 

denne artikel en beskrivelse af de små og 

far lige både. 

DET er ikke >>Morian Hansen« på 
vandcykle, det er heller ikke et nyt 
lavtryk under bevægelse nordøst 
over - langt mindre søslangen fra 
Lock N ess på pleasure cruise i Øre
sund. - Hvad er det da for mærke
lige skumkaskader, man ser derude? 
- Det er flådens motortorpedobåde! 
Pokkers til fart - men de skal og
så være ved Skagen om fire timer -
og så skynder de sig endda ikke. 
Pral, siger man - gemen sømands
overdrivelse - Nej, nøgne, tørre 
»M. T. B. facts«. Vi er ved Skagen om 
fire timer - såfremt da vorherre og 
mester vil. De 7500 sprælske heste 
nede under dækket er i fin form, så 
der skulle være gode chancer. De tre 
skruer pisker kølvandet op til kaska
der af skum, medens havfladen jager 
agterover uden for den skærmende 
sejldugslØnning. Nede under dækket 
larmer de 3 gange 20 stempler til ak
kompagnement af superchargerens 
hvæsen. De 7500 kåde heste tØjles af 
kontroltavlernes årvågne instrumen
ter og maskinisternes øvede hænder. 
- Vel er vi renlige i marinen - men 
her nede hos »hestene« får »Ørevok
set« lov til at trives. Maskinisterne 
fylder Ørene med vokskugler i mæng
der - kunstige selvfølgelig. Uden 
dette vil et længere ophold i maskin
rummene være en umulighed. Her er 
fingersproget i hØjsædet, og det fort
sætter, når mester af og til kigger op 

6 

på broen for at hØre, om vi nu har 
set den trekost derude om bagbord. 

Havfladen er som et spejl; men på 
dækket blæser en fygende storm. A. 
L.-skytset er indhyllet i skumkaska
der, vagtsaflØsningen på dækket ha
ger sig fremover gennem de snerten
de sØskvæt mod brobygningens læ. 
»Signal fra gruppebåden«. - Signal
gasten tvinger sig op mod vindpresset 
til sin platform. Lampernes blink for
binder et Øjeblik bådene tværs igen
nem skumtæppet. »Melder chefen, 
signal fra standeren, frontorden, na
turlig orden«. »Tak, det er vel«, sig
nalgasten glider atter ned i broens læ. 
- 50 omdrejninger op - 50 op til. -
Motorlarmen stiger til crescendo, de 
tusinder heste haler i tøjlerne, den 
skarpe stævn med de to truende tor
pedorØr lØfter sig en kende og kløver 
den blanke havflade i glitrende skum
kåskader. 

* 

Vi lever i fartens århundrede. -
Skagens rev fyrskib er sejlet agterud, 
det ligger endnu derude og hugger 
efter bådenes kraftige bovvand. Den 
mælkehvide kølvandsstribe bØjer syd
vest over - bådene duver i den svage 
nordsØdØnning. Forude dukker den 
karakteristiske silhuet af en fregat op 
- der har vi flagskibet. »Melder che
fen, signal fra flaget: indgå Hirtshals«. 
»Tak, det er vel«. Det blev altså til 

• 7500 hestes kraft 

e Hvor »ørevoksetc< trives 

• 50 km i timen i hård sø 

• En rædselsslagen havnefoged: 

• - og »mester<(S tommelfinger. 

et lille pust, inden vi skal ud at »slås« 
med eskadren. - Fart over feltet -
også under tillægningsmanøvren. 
Havnefogeden i Hirtshals ser med 
forfærdet mine på bådene, hvis skar
pe stævn nærmer sig kajen med for
uroligende hastighed. Hans ansigt rø
ber de tanker, der svirrer om Øde
lagte bolværker, rapporter og erstat
ningssager; han har dog ikke regnet 
med de 7500 heste - det har vi, og 
bolværket forbliver ubeskadiget. 

Det bliver skydevejr i eftermiddag, 
de blanke stålfisk bliver halet ud på 
deres klargØringsslidsker og kælet for 
af øvede hænder - i dag må vi se at 
få »erobret en skalp<<. 

En langstrakt dønning sætter ind 
fra sydvest. Oppe mod nord røber en 
svag røgfane »fjenden«s position. Vi 
går an, de tre motorer sætter i med 
et brØl. På broen stirrer chefen in
tenst i kikkerten mod den svage røg
sky derude i kimingen. Hans bedøm
melse af målets kurs og fart er af 
afgørende betydning for angrebets 
succes. »Fjenden«s konturer træder 
tydeligere frem, det hvide bovvand 
slikker op ad den skarpe, grå stævn. 
Han løber stærkt i dag. Der er tegn 
i sol og måne på, at han vil forsøge 
at narre os. Torpedoskytten gentager 
chefens praj om målets data. »Gør 
færdig« - portklapperne for torpedo
rørene åbner sig langsomt. »The 
seabeas« er klar til at stikke. - Den-



ne gang skal vi have ham. »Skyd når 
De kan«, torpedoskyttens fingre hvi
ler på det elektriske aftræk. »Så har 
jeg ham« - agterenden, skorstenen, 
masten og nu - skud« - torpedoen 
springer ud af røret, trykluftens sy
den overdøver et Øjeblik de 7500 
hestes hovslag. Den lange stålfisk ta
ger vandet med et voldsomt plask, 
den brummer som en uvan tyr, tager 
en dybdesvingning, viser et Øjeblik 
næsen over vandet, som om den ville 
tage mål af sit bytte og forsvinder 
derefter for vore blikke. Alle fØlger 
det boblende kØlvand i spændt for
ventning - vil vi få en »skalp« denne 
gang? Der gisnes for og imod - tor
pedobanen ses nu tydeligt på over
fladen i retning mod målet - det ser 
vist sort ud for ham denne gang -
vi får ham - ja, der er ingen tvivl. 
»Signal fra flaget, træfning nul«. 
>>Tak, det er vel« - godt at den er 
indstillet til at gå under hans bund 
den gæve »fisk«. Vi traf ham altså li
ge midtskibs - endelig en kende op
rejsning for de dage, hvor vi gik og 
mumlede »hellere ramme ved siden af 
end slet ikke ramme« - øvelse gør 
mester, siger man. »Mester« ja - hans 
hoved stikker op af maskinkappen, 
ansigtet er eet stort smil, hans opad
vendte tommelfinger gØr signalet fra 
fregatten ganske overflØdigt. Vi er 
alle i samme båd, og vi bliver alle 
lige våde - ja - himmel og hav, 
hvor kan vi blive våde. 

I dag er det den rene »sØndags
sejlads«. På søen glemmer man altid 
de sure timer, dog dukker alligevel 
en lille erindring op om en gemen 
»hverdagssejlads« vi oplevede sam
men, en vinternat i Østersøen - fuld 
storm - snefog - koldt og vådt, ja 
- navnlig vådt. 27 knob - eller 50 
km i timen - op i søen for at holde 
næsen oven vande. Hvem ville ikke 
hin nat med stor fortjusning have 
myrdet den mand, der opfandt motor
torpedobåden. Vandstanden faldt 
mindst 3 meter i Østersøen - så me
get saltvand slugte vi. Signalgasten 
fik et stØd af sin kære lampe - den 
var selvfølgelig akkurat lige så util
nærmelig som alle vi andre - han 
faldt af overraskelse og væltede che
fen ned af »klaverstolen« på broen -
der blev ikke sagt eet eneste pænt 
ord ved den lej lighed. Mester forsøgte 
at stikke hovedet op af kappen for 
at fortælle, at han ville af ved næste 
stoppested, men blev forhindret af en 
arrig, gråskægget sø, der lod hånt 
om ham og hans 7500 heste. Hvad 
hjalp det, at vi, efter at have været 
druknet i 8 timer endelig fandt en 
forholdsvis rolig lille havn, hvor vi 
kunne slikke vore sår og vende til
bage til livet, når ens sofa var fuld 
af skibsØl og underkvartermesterens 
dito af 25 kg kampgrå maling med 
mesters fine paradehue som en smuk 
dekoration oven i. Den nat vendte 
han ikke tommelfingeren opad, men . 
hvad - alt skifter jo også her i livet. 

K. Bang. 

VERDENS hurtigste JAGER 
I næste nummer starter Folk og Værn en konkurrence om, 
hvordan man kan kende luftfartøjer på lang afstand, hvilken 
type, hvilken nationalitet osv. Konkurrencen fortsættes i de 
følgende n'½mre, men med een opgave i hvert nummer. Instruk
tionen og den sagkyndige vejledning under hele konkurrencen 
stå?' søløjtnant L. Wessel-Wetlesen for, og sØlØjtnanten er også 
forfatter til denne artikel om verdens hurtigste jager. 

I lØbet af de sidste 2 år er den abso
lutte verdensrekord i vandret hastig
hedsflyvning gentagne gange forbed
ret. I dag indehaves rekorden af det 
amerikanske flyvevåbens (U. S. A. 
F.'s) nyeste jager, North American 
F-86, der den 15. september 1948 på 
U. S. A.'s forsøgsflyvebane ved Muroc 
Dry Lake i Kalifornien nåede en ha
stighed på 1079,8 km/t. 

I virkeligheden havde F-86 allerede 
den 5. september 1948 slået den be
stående verdensrekord - indehavet 
af Douglas Skystreak (D-558) - idet 
den i overværelse af tusinder af til
skuere under de amerikanske N atio
nal Air Races i Cleveland nåede en 
gennemsnitshastighed på 1077,3 km/t. 

Denne rekord kunne imidlertid ik
ke anerkendes, da der kræves 4 kon
trollerede lØb over den 3 km lange 
distance, og kontrolfotografiapparatet 
svigtede under 3 af de 6 lØb, som F -86 
foretog denne dag. 

Den 15. Sf!ptember svigtede fotogra
fiapparatet ikke, og rekordforsøget 
lykkedes. 

Mens Douglas Skystreak, der fØr 
havde rekorden, er et forsøgsluftfar
tØj, er North American F-86 en stan
dardjager, og den gennemførte sin 

rekordflyvning fuldt udrustet - klar 
til kamp. 

Men dette er ikke alt. 
SkØnt det benægtes af de amerikan

ske myndigheder, går der dog ved
holdende rygter om, at F-86 under 
dyk - ikke een, men mange gange -
har passeret lydens hastighed. Piloten 
under disse flyvninger, George Welch, 
har på forespørgsel udtalt: »Det er 
mig forbudt at diskutere dette spørgs
mål«. 

Det kan anføres, at det eneste ame
rikanske luftfartøj, som ifØlge offi
cielle oplysninger fra U. S. A. har 
passeret lydens hastighed, er det ra
ketdrevne forsøgsluftfartØj Bell X-1. 

Også englænderne har et forsØgs
luftfartØj, de Havilland 108, som un
der dyk har passeret lydens hastig
hed, og ligeledes opgiver russerne, at 
de har luftfartøjer, som flere gange 
har passeret denne hastighed. 

F-86 har pileformet bæreplan og 
hØjderor, bagudhældende klokkefor
mf>t si<leror samt een reaktor med 
indsugning i næsen og udstØd i agter
enden. Armeringen består af 6/12, 7 
mm rekylkanoner, raketter og ~t an
tal lette eller 2/454 kg bomber. Even
tuelt kan ekstra brændstoftanke med
føres under bæreplanet. 
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S DEN S OST 
1) 520 amerikanere ved Langelinje. København har atter haft 

flådebesøg, I dagene 2.-6. maj rn. to amerikanske de
stroyere ved Langelinjekajen, og under besøget blev der 
arrangeret turist-rundfarter for de 520 amerikanere, som 
besætningerne bestod af. Besøget havde ikke officiel karak
ter. men var kun et »rutine-besøg«, Et detachement pii 
12 marinere overværede højtideligheden i Ryvangen 5. Maj. 

2) Prins Knud i Yordingborg. Den 24. april overværede tron
følgeren, prins Knud, og prinsesse Caroline Mathflde en 
hjemmeværnsparade ved Højbygård sukkerfabrik ved 
Holeby i Sydlollandske hjemmeværnsforeninger. På tmen 
besøgte prins Knud også Vordingborg kaserne. Her er de 
kongelige højheder fotograferet under besøget på kasernen. 
I baggrunden ses garnisonskornmandanten, oberst Joest. 

3--4) l{ongen inspicerer. Kong Frederik foretog den 28. april 
inspektion på kystdefensionen. Kongen ankom til Lynetten 
ombord på en motortorpedobåd og ses (nederst til højre) 
på agterdækket sammen med viceadmiral Vedel og jagt
kaptajn, kommandør Andersen. 

Efter forevisningen af en af kystdefensionens bunkers gik 
kongen videre på sin inspektion (nederst til venstre) ledsa
get af chefen for kystdefensionen, kommandør Dahl og 
chefen for Lynetten, kaptajnløjtnant Bruun~Sørensen. 



glimt fra hær og flåde 

Danmarks befrielsesdag ble\' mindet på vær
dig måde overalt i Danm'.lrk. Om formiddagen 
fandt der en højtidet:ghed sted i mindelunden 
i Ryvangen, hvor der fandt kransenedlægnin
ger sted. Højtideligheden overværedes af en 
lang ræk~e prominente personer og detache
menter fra den danske og amerikanske flåde 
samt den danske hær, repræsentanter for 
faldskærmsfolk m. v. 

På øverste billede til højre ses fra højre 

5. MAJ 

den engelske militærattache, oberst Mallard, kommandør 
Dahl og kommandørens adjudant. I baggrunden til venstre 
Københavns kommandant. generalmajor Knudtzcn. 

Billedet til højre viser faldskærmsmanden, direktør Ole 
Lippmann, som nedlægger en krans, Desuden ses kaptajn
løjtnant Holck (i uniform) og løjtnant Hammerich. På bil~ 
ledet til venstre nedlægger generalmajor Knudtzon en 
krans fra den danske hær. 

FOTO: RUBÆK 
SCHIØNNEMANN 
POUL PEDERSEN 

Monum<>nt~afsloring på Arn ager. Om eftermiddagen afsløredes ved stadsgraven på Amager billedhuggeren Morten 
Nielsens fem meter høje granitmonument over friheds kampens faldne. På billedet nederst til venstre nc1~ 
lægger chefen for generalkommandoen, generalløjtnant E. Gørtz, en krans ,·ed monumentet. Til hojre et \'Ue over 
pladsen med det store monument til venstre i billedet. 
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i lØbet af mindre end 14 dage. - Ge
neralerne ved, at soldaterne i de to 
hære er omtrent lige kampdygtige, 
men de ved også, at den kommunis
tiske soldat marcherer langt bedre. 
Regeringsstyrkerne har deres force i 

stillingskrigen, medens de røde sol
daters uddannelse er foregået med 
hovedvægten lagt på overlegne 
marchpræstationer. 

Fysisk og intelligensmæssigt er de 
to hæres soldater nogenlunde ens ud
rustet, skriver major Riggs. På andre 
punkter er der imidlertid væsentlige 
forskelle. 

Kommunistiske soldater, der efter at være tl'!.get til fange, er samlet i nærheden 
af frontlinien. Udrustningen i forgrunden stammer fra de tilfangetagne soldater. 

Langt det overvejende flertal af 
soldaterne i begge hære kan hverken 
læse eller skrive, men på trods af 
dette, er den røde soldat forbavsende 

KINA~ KOMMUNISTER SEJRER 
PÅ DERES FANTASTISKE 
UDHOLDENHED 

Amerikansk officers rapport om de kæmpende hære 

i den kinesiske borgerkrig. 

Specialartikel til 

FOLK og VÆRN 

fra Associated Press 

BORGERKRIGEN i Kina er blusset 
op påny efter en pause, hvori de to 
hære hvilede ud på hver sin side af 
Yangtse floden. De fØrste krigshand
linger synes at vise, at de kommuni
stiske generaler har udnyttet våben
stilstandsperioden bedst. 

Chiang Kai Sheks hovedstad Nan
king faldt efter få dages kamp, mindst 
fire kommunistiske stødkiler satte 
over Yangtse og trænger stadig dy
bere ind i Midtkina og har nu besat 
Shanghai. Om det vil lykkes natio
nalisterne at standse de kommuni
stiske fremstød, kan kun tiden vise, 
men det synes i hvert fald givet, at 
kommunisterne får stadig større slag
kraft, og militæreksperterne begyn
der at hælde til den anskuelse, at og
så den kommunistiske strategi er den 
nationalistiske overlegen. 

Der har været fremsat mange for
klaringer på, hvorfor . billedet har 
vendt sig under ·den kinesiske bor
gerkrig, men ingen har været helt 
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tilfredsstillende. Der foreligger nu en 
rapport, udarbejdet af en officer i den 
amerikanske hærs efterretningstj ene
ste. Han har i nogle måneder sammen 
med andre amerikanske officerer 
været i kommunistisk fangenskab i 
Kina. Rapporten er et yderst interes
sant dokument, idet det indeholder et 
væld af nye oplysninger om de to 
kæmpende hære i Kina, ikke mindst 
om kommunisterne. 

Officeren, major B. Riggs, under
streger, at de rØde soldaters fantasti
ske udholdenhed, når det drejer sig 
om lange marcher, er en meget vig
tig faktor ved bedømmelsen af de 
kommunistiske sejre. Begivenhederne 
siden genoptagelsen af krigshandlin
gerne i slutningen af april er tydeligt 
præget af den kommunistiske taktik, 
som netop lægger hovedvægten på 
mandskabets udholdenhed. Det er i 
kraft heraf, at den kommunisti_ske ge
neralstab har kunnet presse"--"StØdki
lerne igennem til omegnen af det vig
tige jernbaneknudepunkt Hangchow 

godt inde i de kommunistiske lære
sætninger og doktriner. 

Dette hænger måske sammen med 
den måde, på hvilken soldaterne til 
Kinas røde hær hverves. Den røde 
soldat, er ikke, skriver majoren, som 
det ofte hævdes fra kommunistisk si
de, frivillig. 

Der er to hvervningsmetoder, af 
hvilke den ene indirekte bygger på 
det kommunistiske program for ud
stykning af jorden. 

Når kommunisterne har overtaget 
administrationen af et område, ud
renser de på en eller anden måde de. 
velhavende landbrugere. Disses jord 
bliver derefter uddelt til de fattige 
bØnder, som på denne måde bliver 
velvilligt indstillet overfor de kom
munistiske hære. Familien - der i 
Kina er en langt stærkere enhed end 
hos os - kommer således i taknem
melighedsgæld til det kommunistiske 
parti og den røde hær. De synes der
for, at det er ret og rimeligt at en 
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Oksetrukne kærrer, der af de nationalistiske tropper anvendes til at transportere ammunition og andre forsyninger frem til frontlinien. 

eller flere af familiens sønner træk
ker i trøjen og »hjælper til med at 
forsvare fædrelandet«. 

Den anden hvervningsmåde virker 
fremmed og vilkårlig på en europæer. 
De røde soldater omringer simpelt
hen en landsby og udtager alle unge 
mænd til militærtjeneste. Da straffen 
for desertører er meget stor, er det 
kun få, der forsøger at undslippe. De 
fleste kinesere akcepterer denne me
tode som et uundgåeligt onde - fØrst 
og fremmest fordi de ved, at den har 
været brugt i århundreder. 

Denne sidste metode har imidler
tid kun skaffet Kinas røde hær få 
soldater. Langt de fleste skyldes den 
good-will, der er skabt i befolknin
gen gennem det kommunistiske ud
stykningsprogram. 

Soldaterne i den rØde hær får in
gen lØn, men derimod tilstrækkelig 
fØde og en god tobaksration. Af og til 
får de en lille ekstraration med en 
eller anden særlig eftertragtet vare. 

Den nationalistiske soldat får der
imod løn. Da inflationen imidlertid 
dag for dag skrider frem, er hans lØn 
som regel intet værd, når han skal 
bruge den. 

Officererne i den rØde hær er alle 

kommunister. Mange af generalerne 
har gennemgået den kinesiske rege
rings militærakademier og har sene
re modtaget videre uddannelse i ud
landet. De er gode strateger. 

Af de ældre officerer er mange 
kommissærer. Det er deres opgave at 
sørge for, at hæren og soldaterne er i 
overensstemmelse med partiets dok
triner. De kommissærer, der er til
knyttet kompagnier eller batailloner, 
har ikke tilladelse til at blande sig i 
de taktiske beslutninger som træffes 
af den pågældende enheds chef. Imid-

lertid er der ved hærens øverste ho
vedkvarter og regimentsstabene kom
missærer, der øver indflydelse på den 
taktik, der skal fØlges. 

Major Riggs oplyser tilsidst i sin 
rapport, at der fra hærens øverste 
ledelse lægges stor vægt på, at den 
kommunistiske propaganda når ud 
til såvel alle soldaterne som civilbe
folkningen i de områder, der er besat 
af hæren. Propagandaen, tilfØjer ma
joren, er ikke alene pro-kommunis
tisk, men den er også anti-ameri
kansk. 

Svend Aage Nielsen: 

FRA VÆRNEPLIGT TIL KRIGSPLIGT 
Et Rids af en Udvikling igennem et Hundredaar, 

Format: 15 X 21 cm, 120 Sider, Pris Kr. 7,50. 
Den militære Udviklings Følger for de folkestyrede Lande og den demokrati:= 
ske Borger, der stilles som Ener over for Samfundsmagtens stærke Krav. Er 
han frit stillet eller bundet af forældet Vanetænkning? Den aktuelle Stilling 

søges belyst paa historisk Baggrund. 

Normann Hall Hansen: 

BILLEDER FRA ENEVÆLDENS HISTORIE 
Format: 15,5 X 21,5 cm, 112 Sider, Pris Kr. 8,75. 

Spredte Episoder fra vor Histories senere Aarhundreder, skrevet i en levende 
og fængslende Stil, som gør, at De vil læse Bogen med Fornøjelse. Af Indhol" 
det kan nævnes: Christian den 4's falske Søn. Eventyrersken Dina Skomagers. 
En Rædselsdag i dansk Teaterhistorie. Prins Jørgen af Danmark. Paladsrevolu" 

tionen i 1772. Kongens kongelige Fange; etc. etc. 

ROSENKILDE & BAGGER 
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JACK LONDON og andre forfattere 
ville have haft svært ved at tro på 
en moderne ekspedition til arktiske 
egne, - og vi andre har det såmænd 
også. Endnu klæber lidt af mindets 
stråleglans ved grønlandsekspeditio
nerne, mindet om de tidligere ekspe
ditioner - forøvrigt kun en menne
skealder gamle, - hvor mænd og 
hunde kæmpede deres ensomme kamp 
mod naturkræfterne, fuldstændig af
skåret fra enhver forbindelse med 
civilisationen, afhængige til dØden af 
deres egen udholdenhed, kraft og 
kampånd - - - samt af hundene. 

Nu er ekspeditioner til polaregnene 
for lidet at regne i sportslig hense
ende. Der kan, som en grønlandsfor
sker har udtrykt det, præsteres de 
samme sportslige resultater på en 
vintertur til Bornholm eller Møens 
klint. 

En tid var Nordpolen og Arktis i 
søgelyset, - og disse områder er det 
vel delvis endnu, - men det syntes, 
som lyskeglen i de senere år rettes 
mere og mere mod de sydpolare om
råder, og næsten symptomatisk for 
denne omstilling fra Nordpol til Syd-
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YRD --

Sådan ligger Antarktis ... 

Af 
cand. mag. Herluf Petersen 

pol er admiral Byrds forskningsar
bejde. 

* 
Den 9. maj 1926 kunne lØjtnant 

Byrd og Floyd Bennett fra deres mo
noplan se ned på Nordpolen, bekræf
tende Peary's observationer - og de
monstrerende anvendeligheden af fly
vemaskiner i den polare forskning. 

Efter 16 timers flyvning vendte de 
to opdagelsesrejsende tilbage til deres 
udgangspunkt på Spitsbergen. Som 
Byrd selv, beskedent, udtrykte det: 
» Vi opdagede intet land nær polen, 
vi satte ingen flyverekorder af nogen 
art, hverken med hensyn til hØjde el
ler udholdenhed, vi led ikke nogen 
som helst genvordigheder, vi kan ikke 
rose os af nogen som helst personlig 
bedrift.« 

og sydpolen 

Det var nu en bedrift alligevel, -
og grunden til, at vi rent historisk 
mærker os begivenheden, er den, at 
disse to mænd drog den fulde fordel 
af tre århundreders arktiske helteind
satser samt af den daværende tekni
ske udvikling, - og derved var med 
til at indlede et nyt kapitel i det store 
værk om menneskets sejr over jord
kuglen. 

Tidligere havde Peary på sin færd 
til Nordpolen været borte fra al civi
lisation i mere end 400 dage. Byrd og 
Bennett forlod civilisationen en tidlig 
morgen, besøgte Nordpolen og vendte 
tilbage samme dags aften. Det var et 
klimaks efter 400 års arktiske kampe. 

Interessen for Sydpolen blev i åre
ne fØr krigen meget stor. Ikke såle
des at forstå, at det fØr havde mang
let på interesse for Antarktis. Navne 
som Amundsen, Scott, Shackleton og 
andre lyser som stjerner på polar
forskningens himmel, - og adskillige 
heltemodige forskere havde ofret de
res liv i kampen om Antarktis. Scott 
og hans ledsagere bukkede under af 



udmattelse og sult, inden de efter de
res sydpolsekspedition nåede tilbage 
til basis, - Shackieton blev et indi
rekte offer, idet han døde af et 
hjerteslag om bord på skibet »Quest« 
og blev begravet i Sydantarktis, hvor 
en stendysse viser hans sidste hvile
sted; løjtnant Ninnis forsvandt i en 
klØft i den sydpolare indlandsis, dok
tor Mertz døde af sult og overanstren
gelse under kortlægningen af George 
V's land, - og vi kunne fortsætte 
med endnu flere navne. 

* 
Udviklingen skred fremad. Under 

overvintring 1920/21, nær Berings
strædet, modnedes hos Roald Amund
sen beslutningen om at flyve over 
Nordpolen. Aret efter lod han skibet 
»Maud« reparere i Seattle, købte to 
flyvemaskiner og fik fat i den norske 
flyver Omdahl. Det fØrste flyveforsøg 
mislykkedes, da der var uheld med 
maskinerne. 1925 forsøgte han igen at 
nå polen, denne gang med to flyve
både. Der var atter uheld, den ene 
maskine måtte efterlades, men det 
lykkedes at komme tilbage til Spits
bergen med den anden, selv om der 
var betydelig overlast. Polen nåedes 
ikke. 

Den 11. rriaj 1926 ledede Amundsen 
ekspeditionen med det italienske luft
skib - omdøbt »Norge« - på en 71 
timers tur over Nordpolen. Nogle da
ge fØr, den 9. maj, var amerikaneren 
Byrd - som fØr omtalt - nået til po
len, og Amund.sen blev efter sin til
bagekomst hilst velkommen af Byrd. 

Flyvemaskinen var blevet en faktor 
i polarforskningen. 

* 
Vi vender tilbage til Byrd og syd

polarforskningen. Byrd havde nu i de 
arktiske områder vundet rige erfa
ringer både med hensyn til polar
forskning i almindelighed og til po
larflyvning. Han var blandt andet 
blevet klar over de meteorologiske 
forholds umådelige betydning. Og 
han havde indset, at hunde og slæder 
stadig var nødvendige hjælpemidler, 
ikke mindst ved detailforskning. Men 
forøvrigt agtede han, ved kommende 
ekspeditioner, at tage alle moderne 
hjælpemidler i brug ..;:.;.... flyvebåde, 
krigsskibe, isbrydere, ja endog trak
torer. Geografen G. H. Liljequist har 
i » Ymer« redegjort for de store ant
arktiske ekspeditioner, udsendt fra 
USA. 

1928 fandt, under Byrds ledelse, den 
fØrste af USA's sydpolare ekspeditio
ner sted. Amundsen havde, lige fØr 
sin tragiske dØd, været med til at gi
ve ledelsen gode råd og al mulig 
støtte under planlæggelsen, og det 
blev Amundsens gamle base ved Ross 
havet - i Hvalbugten, - som Byrd 
besluttede at anvende til vinterkvar
ter under navnet »Little America«, -
og endelig var det Amundsens gamle 
rute, flyvningen skulle fØlge. 

Før sin nye Sydpols-ekspedition i 1947 
drøfter admi1•al Byrd (yderst til venstre) 
:s-kspeditionens rute med admiral Forrest 
P. Sherman (i midten) og kommandør 

Richard H. Cruzen. 

Valget af base var heldigt. Hval
bugten ligger langt mod syd og er 
som oftest let tilgængeligt for skibe, 
da Ross havet i den sydlige del er 
næsten isfrit hver sommer. Kun mod 
nord kan der være isvanskeligheder, 
som dog ret let forceres. Vejrforhol
dene er nogenlunde i denne del af 
Antarktis, - og ingen hØj e bjerg
kæder frembyder fare for flyvning 
lige i nærheden. 

Endelig var området nær Hvalbug
ten på den tid næsten ukendt. I syd 
lå den 4000 m hØje dronning Maud 
kæde; men den måtte kunne forceres, 
når målet var Sydpolen. I ekspetitio
nens udrustning indgik blandt andet 
3 flyvemaskiner, som pr. skib blev 
transporteret til basen. Byrds store 
interesse lå endnu i polflyvningen, 
der skulle foretages med den tre-mo
torers »Floyd Bennett«. Vanskelighe-1 
den i programmet var overflyvnin
gen af Dronning Maud kæden. He1 
var ikke noget, der hed at gøre op
hold, hverken tvungent eller frivil
ligt. Den 28. november 1929 startede 
»Floyd Bennett« med Bernt Balchen 
som pilot, - og klokken 13,14 GMT 
nåedes Sydpolen. Tilbageflyvningen 
blev et kaplØb med tiden, mellem
landing var utænkelig. Foretagendet 
lykkedes. 

1933 blev året for den anden store 
Byrd-ekspedition til Antarktis. Man 
var nu helt klar over flyvemaskinens 
store anvendelighed blandt andet ved 
luftfotografering i polarområderne, 
men samtidig havde man fuldt ud 
forstået, hvilken umådelig, ja altover
vejende rolle de meteorologiske for
hold netop i disse egne spiller for 
flyvningen. Det var nu meningen at 
oprette meteorologiske stationer på 
indlandsisen, - her skulle der i de 
måneder, ekspeditionen varede, fore
tages regelmæssige observationer. 

Denne gang medfØrtes fire flyve
maskiner og fire traktorer. Januar 
1934 nåedes »Little America«. Man 
fandt Hvalbugten helt anderledes end 
sidste gang, idet den nu var dækket 
med is, således at det blev et vældigt 
arbejde at forcere den ca. 10 kilo
meter lange vej over bugten til sta
tionen. 200 kilometer syd for basen 
anlagdes en meteorologisk station på 
isen. Byrd »himself« blev tilbage for 
at passe denne station, hvilket nær 
havde kostet ham livet, idet han fik 

Roald Amundsen, den store norske polar
forsker. 

en alvorlig forgiftning, sikkert kul
ilte, på grund af en defekt ovn. Han 
havde, som han selv siger, valget mel
lem at dØ af forgiftning eller fryse 
ihjel. Heldigvis blev han undsat af 
en traktorafdeling forinden. Ellers gik 
arbejdet planmæssigt - blandt andet 
med undersøgelse af temperatur-, 
tryk- og vindforhold. Der foretoges 
adskillige rekognosceringsflyvninger. 

Stadig var det Byrd, der var sjæ
len i den amerikanske sydpolarforsk
ning, - og derfor blev det naturlig
vis ham, der kom til at lede ekspe
dition nr. 3, 1939-41. Denne gang 
gjaldt det en udforskning af et terra 
incognita, af de store, næsten ukendte 
områder i Vest-Antarktis. Midt i ja
nuar måned nåedes Hvalbugten, og 
den første base blev lagt ud. Den an
den base anlagdes nogle måneder se
nere på en mindre Ø i Marguerite 
bugten. Den sidste del af vinteren 
måltes der temperaturer på -;- 80 til 
+ 85 grader celsius i 12 til 13 kilo~ 
meters hØjde, de laveste temperatu
rer, der er målt i den frie atmosfære 



Den amerikanske under\·andsbåd »Sennett« bevæger sig forsigtigt frem gennem den farlige 
pak-is under Byrds' ekspedition i 1947, 

over polaregne. Geologisk, geografisk, 
kartografisk og meteorologisk opnåe
des store resultater. 

Verdenskrigen var begyndt, Byrd 
måtte med, og ekspeditionen afslutte
des fØr planlagt. Og nu blev der et 
ophold, som skulle vare til krigens 
heldige afslutning. 1946 kom det næ
ste fremstød. To amerikanske ekspe
ditioner blev planlagt, den ene ud
sendt af Navy Department og un
der kommando af Rear Admiral Byrd, 
den anden udsendt af American Geo
graph. Society. 

Navy-ekspeditionen blev den stør
ste af dem, - det blev den største 
arktiske ekspedition, der nogensinde 
er foretaget. Opgaverne var mange, 
omend overvejende militære: a) træ
ning af personel, militært og viden-

skabeligt, gennemprøvning af udstyr 
i arktiske egne, b) konsolidering af 
resultaterne fra tidligere ekspeditio
ner, c) udvikling af besejlingsteknik 
i arktiske farvande samt d) forøgelse 
af kendskabet til området ved hjælp 
af hydrografiske, geografiske, geolo
giske, meteorologiske og elektromag
netiske metoder. 

Ekspeditionen foregik i sydsommer 
1946 - og varede til 1947. Det var 
i en for Antarktis betydningsfuld tid. 
Mange andre nationer, blandt andre 
England, Argentina, Chile og Austra
lien, havde udført eller i hvert fald 
planlagt ekspeditioner, dels af rent 
politiske grunde, dels for at søge efter 
værdifulde råstoffer. Politisk havde 
der været en del uenighed, idet for 
eksempel Argentina, der var begyndt 

at anlægge en mere aktiv politik, 
havde udstrakt sine fordringer til og
så at gælde dele af chilensiske og 
britiske områder i Antarktis. U. S. A. 
havde, ejendommeligt nok, endnu 
ikke fremsat aktive fordringer på om
råder - på trods af Byrds store ar
bejde i de forløbne år. 

Hvad angår naturrigdommene ty
der foreløbige undersøgelser ikke på, 
at sådanne er for hånden i større stil. 
Olie findes sikkert ikke, ej heller ra
dioaktive stoffer. Der er i det Øde 
land konstateret mindre forekomster 
af guld, sølv og visse malme, men 
så vidt vides kuh i meget ringe 
mængder. Udnyttelsen kan antagelig 
ikke betale sig på grund af de lange 
afstande til de interesserede lande. På 
den anden side er området så umåde
lig stort, 12 til 14 millioner kvadrat
kilometer, at der naturligvis kan 
dukke mange overraskelser op. 

Den sidste amerikanske ekspedition 
havde et overvejende militært præg, 
og et af hovedformålene blev, så vidt 
man kan bed.Ømme ude fra, et stor
stilet forsøg på at kombinere luft
og sØoperationer under vanskelige po
lare forhold. I ekspeditionen deltog 
ikke mindre end 4000 - skriver fire 
tusinde - mand, 13 fartøjer, et stort 
antal flyvemaskiner, hvoraf 12 lang
distanceplaner samt et vældigt op
bud af andet materiel. 

Resultaterne af denne ekspedition 
foreligger ikke i fuld udstrækning; 
men det er sandsynligt, at de militære 
resultater er overvejende i forhold 
til de rent geografiske, selv om kort
lægningsarbejdet også denne gang har 
spillet en stor rolle. Der er imidlertid, 
hvad angår Antarktis, lang vej endnu. 
Efter kortlægningen af verdensdelen 
følger den videnskabelige detailforsk
ning, og her frembyder Antarktis et 
utal af interessante problemer. 
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SØNDERJYLLAND 
22 faldne allierede :flyvere 

Tekst: J. JnuJsgaar<l, Foto; T. Scbionnemann, 

1. Groupcaptain H. G. Richards, Canada, (t. v,) og kaptajnløjtnant E. G. P. 
von Holck fjerner RCAF-flaget. 

2. Siddende ses fra venstre: Squadronleader D. A. Wright R. A. A. F., 
groupcaptain H, G. Richards R C. A. F., generalmajor Wulf Have oberst-· 

inde Gabet-Jørgensen; Haderslev og oberst greve Sponneck: 
3. Groupcaptain W. R. Sadler, R. A. F., 'hilser på de mange fremmødte søn

derjyske f3.ncbærerc. 

ket blomster ved mindestenen. 

Wingcommander I. 
J. McGhie, der styr
tede ned i U strup, 
efterlod foruden sin 
hustru en lille søn, 
Anthony. Han har 
efter faderens dØd 
fået lov at bære 
dennes orden, »the 
distinguished flying 

cross«. Sammen 
med sin moder 

overværede den'lil
le Anthony, der nu 
er 7 år, mindestens
afslØringerne, og 

under hØjtidelighe
den knælede han 

med tårer i Øjnene 
og nedlagde en bu-

Den lille Anthony blev hurtigt gode venner med de 
mange sønderjyder, der havde sat mindestensafslØringerne 
i scene. Ved en frokost i Over Jersdal blev han udnævnt 
til æresmedlem og yngste medlem af Dansksindede SØn
derjydske Krigsdeltagere 1914-18. Sammen med sin mor 
rejser han i nær fremtid til Australien. 

- Lad disse mindesten blive et minde fra fortiden og et budskab til fremtiden 
Med disse ord overdrog den engelske luftattache i København, groupcaptain W. R. Sadler, R. A. F., den 5. maj tre 

mindesten med navnene på 22 engelske, canadiske og australske flyvere til beboerne i Ustrup, Over Jersdal og LØjt
kirkeby. 

I sommeren 1943 styrtede tre engelske maskiner ned på de steder, hvor Dansksindede SØnderjydske Krigsdel
tagere 1914-18 nu har taget initiativet til at få rejst mindesten. De flyvere, der fandt dØden ved disse nedstyrtninger 
ligger begravet på Abenrå kirkegård, men man har Ønsket at rejse dem et minde der, hvor de ofrede livet i 
kampen for alle frie folk. 

Man havde valgt 4-årsdagen for Danmarks befrielse til at afsløre disse mindesten, der skal vidne om den tak
nemlighed, det danske folk føler for de nationer, der kæmpede også for Danmarks frihed. 

Til hØjtidelighederne havde man indbudt ca. 30 af de faldne flyveres pårørende, som i tre dage boede hos eg
nens befolkning. Blandt disse var kaptajn W. J. Horsham, hvis søn fandt dØden i Ustrup. Den gamle kaptajn er in-; 
valid fra forrige krig, men havde trods dette - og skønt hans hustru lå meget syg - ønsket at overvære hØjtidelig~ 
hederne. Mr. Horsham lovede desuden at besøge mindestenen en gang hvert år, sålænge han levede. Blandt de en
gelske gæster var endvidere enken efter wingcommander I. J. McGhie og hendes lille søn. Samme nat som McGhie 
styrtede ned med sin maskine i Danmark ramtes hans hus i England af en tysk bombe, og hans hustru og dengang 
kun !-årige søn lå i lang tid bevidstløs under ruinerne.Da de kom til bevidsthed på et hospital, fik de meddelelse 
om, at wingcommander McGhie ikke var vendt tilbage fra et bombetogt over tyske V 2-fabrikker og måtte anse:: 
for dræbt. 

De tre mindestensafslØringer overværedes foruden af de pårørende også af hØje uden- og indenlandske militære 
England var repræsenteret ved den britiske luftattache i København, groupcaptain W. R. Sadler, Canada ved der. 
canadiske luftattache i Stockholm, groupcaptain H. G. Richards, og Australien ved squadronleader D. A. Wright 
Overseas Headquarters, London. Blandt de danske hØjtstående militære personer var bl a. generalmajor Wulf. 
Have og obersterne greve Sponneck og Gabcl-JØrgensen. 

Efter afslØringshØjtidelighederne kørte de engelske gæster til Abenrå kirkegård, hvor der blev holdt en minde
gudstjeneste, og de pårørende nedlagde kranse på flyvergravene. 

De udenlandske gæsters ophold i Danmark strakte sig over tre dage, og der blev i dette tidsrum knyttet stær• 
ke bånd mellem den sønderjydske befolkning og deres gæster. 
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Kl. 5.45 søndag morgen blev hjemmeværnsfolkene vækket og skulle stille til appel. 
Her løber de morgenfriske fra b...'lrakkerne til still-epladsen. 

Kompagniets instruktor. løjtnant Leif Vesterby. afleverer hero\'cr mandskabet til 
kompagnichefen. kaptajn A. Nicolaysen. Nedenunder et glimt fra uddelingen af 

ammunition på skydebanen, inden dagens øvelser begynder. 
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H .j,em,m,eu.æ 
I UNIFO 

Tekst: J. Juulsgaard 

Foto: T. Schiønnemar 

DE fØrste fægtningsskydnin
ger indenfor hjemmeværnet 
fandt sted en week-end i 
maj. Det var hjemmeværns
kompagniet fra Alborg, der 
foretog udrykning til de mi
litære skydebaner ved Hev
ring på nordkysten af Djurs
land. Til denne begivenhed knytter 
sig iØvrigt den omstændighed, at 
det var det første hjemmeværns-
kompagni, der blev udstyret med 
de australske uniformer og dermed fik æren af 
miere her i Danmark. 

»Folk og Værn<< overværede Øvelserne og brin1 
række billeder derfra. 

Hjemmeværnskompagniet er identisk med det 
idet medlemmerne gik fuldtalligt ind for den ny l 
belønning herfor besluttede stabskompagniets led 
hurtigt som muligt, og allerede to dage efter at 



' .. 

Il 

udrykningen til Hevring. Denne ud
udrykning formede sig på en gang 
som en afvikling af det gamle stabs
kompagni og starten på de ny Al
borg II-kompagni. 

Kompagniet startede lørdag efter
middag i privatbiler og kØrte til 
Hevring, hvor der om aftenen hold
tes kammeratskabsaften i spiseba
rakken. Allerede kl. 5,45 søndag 
morgen måtte hjemmeværnsfolkene 
ud af fjerene og stille til appel. Det 
kneb for mange, der ikke netop er 
vant til soldatens hverdagsstrabad
ser, at fØlge med i det hårde tempo, 
der blev gennemført om søndagen 
under ledelse af kompagniets in
struktør, lØjtnant LeifVesterby, men 
alle lagde kræfterne i og søgte at 
følge med så godt som muligt. Uni
formen Øgede sammenholdet, og 
ingen Ønskede at stå tilbage for 
nogen anden. 

Øvelserne, der overværedes af 
chefen for hjemmeværnets distrikt 
»Himmerland«, kaptajn A. K. V. Pe
tersen, Nibe, var lagt til rette dels 
som gruppeøvelser, dels som de
lingsøvelser, og hjemmeværnsfolke
ne fik rig lejlighed til at stifte be-

kendtskab med rekylgeværer 
og almindelige geværer. Øvel
serne fandt sted under anven-
delse af røgbomber og kanon
slag og havde et meget reali
stisk præg. 

I sin kritik af Øvelserne ud
talte kaptajn A. K. V. Petersen 

sin glæde over den in
teresse, hvormed hjem
meværnsfolkene omfat-
tede såvel det daglige 
arbejde som de fægt
ningsskydninger, man 
netop havde afholdt. 

stabskompagni i Alborg, 
~rnsordning. Som en slags 
ge kompagniet iklædt så 
sket, foretog kompagniet 

Løjtnant Vesterby giver gruppepførerne instruktion før øvelsernes begyndelse. 
Stående (til venstre) ses chefen for hjemmeværnets distrikt »Himmerland«, kaptajn 

A. K. V. Petersen, Nibe, og kaptajn Nicolaysen. 

Kompagniet er inddelt i to delinger på hver fire grup11er .. Herover er en af rekyl
geværgruppene gå.et i stilling. Nederst ses kaptajn A. K. V. Petersen, 
der giver gruppeførerne sin kritik af dagens øvelser. 
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er glade 

at 
0 

være sa nær Danmarli ... " 
siger de norske soldater i Sydslesvig 

». . . . vi var lidt kede af at skulle 
forlade det skønne Harzen for at ryk
ke ind i Sydslesvig, men nu fortryder 
vi ikke at være stationeret så nær 

Tekst og foto: Per Andersen 

Danmark. Vi har overalt, hvor dansk havn. Besøgene i Danmark behand
indflydelse gør sig gældende, fået en ledes i sidste nummer af »Folk og 
strålende modtagelse, vi har et glim- Værn«. 
rende samarbejde med danske myn
digheder på begge sider af grænsen, 
og hver uge sender vi et par hundre
de soldater på orlov i Danmark. -
Det er svært at beskrive den over
strømmende venlighed, hvormed de 
danske værter har modtaget vore 
soldater.« 

Med disse ord udtrykte garniscins
kommandanten i Husum, oberstløjt
nant Tau, i en samtale med 
»Folk og Værn«-bladet den 
norske brigades glæde ved 
overtagelsen af besættelsen 
af Sydslesvig. Og taler man 
med mandskabet i Flens
burg, Schleswig, Neumilnster, 
Rendsburg, Itzehoe eller Hu
sum, får man overalt ind
trykket af almindelig til
fredshed med at være ryk
ket så meget nærmere til 
alt, hvad der er dansk. Sol
daternes Øjne stråler, når de 
fortæller om besøgene på 

Men hvordan har Nordmændene 
det i Tyskland? De fleste vil selvføl
gelig helst være i deres eget land, 
men til gengæld gøres der alt, for 
at de skal få det så behageligt som 
muligt hvad angår indkvartering, for
plejning og fritidsunderholdning så 
længe opholdet i Tyskland varer. 
Kasernerne er, ligesom den danske 
brigades, de bedst tænkelige. De er 

Garnisonskommandanten i Husum, oberst
løjtnant Tau. Oberstløjtnanten var under 
krigen et fremtrædende medlem af den 
norske modstandsbevægelse. Han blev ta
get af Tyske1ne og dømt til døden, men 
sprang af toget i farten, da han skulle 

føres til henrettelsespladsen. 

orkester til at underholde. 
Desuden gøres der et stort 
arbejde for at beskæftige 
mandskabet i fritiden ved at 
arrangere sportskampe, ride
undervisning, film- og mu
sikaftener foruden den mere 
praktiske undervisning i 

sprog. Der er altid stor del
tagelse i disse ting, blandt 
andet fordi de norske sol
dater ikke gør særlig megen 
brug af tilladelsen til at fra
ternisere med den tyske ci
vilbefolkning. 

danske gårde eller hos dan
ske kammerater i KØben-

Også i Tyskland skal eksercitsen holdes vedlige. Her ses en 
deling i kasernegården i Husum. 

Tjenesten adskiller sig ik
ke meget fra uddannelsen 
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moderne, og der er så god plads, at 
soldaterne sjældent behøver at ligge 
flere end tre eller fire på samme 
stue. På alle kaserner er der foruden 
officersmesserne næsten luxuøse 
mandskabskantiner med tobaks- og 
chokoladeudsalg, skrivestuer med dy
be lænestole, spilleværelser med 
bordtennis og andre spil, og altid et 

Nordmændene holder selv alt deres mate
riel i orden, blandt andet er der et kæmpe
mæssigt værksted i Neumilnster, hvor bri
gadens våben og hundreder af køretøjer 
bliver efterset og repareret. På billedet be
tragter værkstedschefen, major Sand, en 
norsk gut ved arbejdsbænken i våben-

smedjen. 

hjemme. Der er stadig ekser
cits, småØvelser og en hel del vagt
tjeneste, men samtidig arrangeres 
realistiske øvelser med de øvrige be
sættelsesstyrker i Tyskland. Blandt 
andet skal den norske og den danske 
brigade mødes på en storstilet Øvelse 
om et pår måneder. - Desuden hol
der brigadens stab en gang om ugen 
en øvelse med imaginære troppe
styrker forskellige steder i Sydslesvig, 
hvor de danske hære i forrige år
hundrede sloges med tyskerne. Man 
gennemgår beretningerne om slagene, 
danskernes og tyskernes taktik, og 
ser hvad en moderne hær med de nye 
tekniske hjælpemidler ville have 
gjort i samme sted. 



ALLEREDE i september 1885 var der 
tillØb til skabelsen af et dansk 
u-bådsvåben, men først 24 år senere 
-vovede man springet. 

I det nævnte år ankom en kaptajn 
Nordenfelt med sin selvkonstruerede 
undervandsbåd fra Stockholm til 
Landskrona, hvor han demonstrerede 
sit mærkelige fartøj for en større for
samling af prominente personer med 
den danske konge, prinsen af W ales, 
hertugen af Chartres samt den sven
ske og den danske forsvarsminister i 
spidsen. Desuden var fremmødt en 
mængde hØjtstående officerer fra 
Norden, England, Frankrig, Tyskland, 
Østrig, Italien, Rusland, Brasilien og 
Japan. 

Nordenfelts u-båd vakte berettiget 
opsigt hos den udsøgte forsamling. 
Den var 64 feet lang, 12 feet bred og 
havde et dybgående af 11 feet. Den 
var armeret med torpedoer, og ifØlge 
en samtidig beskrivelse var den des
uden forsynet med en »til dynainit
granater indrettet kuglesprØjte«. I 
stedet for periskop havde den på 
oversiden en glaskuppel, hvorigennem 
føreren kunne orientere sig. Trods 
den opsigt u-båden vakte, fristedes i 
alle tilfælde ikke det danske forsvar. 

Efterhånden vandt u-båden dog 
frem i en mængde andre stater, og 
flere danske militæreksperter be
gyndte ligeledes at interessere sig for 

6 C 

DANSKE U-BADE 

»Havkalen« søsættes i København. 

( Ved OTTO LUDWIG i 
det mærkelige våben. Men fØrst da 
man ved ophugningen af en del ud
rangerede orlogsskibe fik en uventet 
sum penge ind, gik forsvarsminister 

i fortid 

og fremtid 

I. C. Christensen ind på at bestille en 
u-båd i Spezzia, der dengang var 
østrigsk, og hvorfra man fik det mest 
fordelagtige tilbud. 

Danmarks første u-både. 
Den bestilte u-båd, som fik navnet 

»Dykkeren«, var hurtigt færdig og 
blev søsat den 18. juli 1909. Allerede 
samme dag, søsætningen fandt sted, 

U-båden »Dzik«, der er udlånt af Royal Navy til det danske søværn. 
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stod fartøj et ud på sin fØrste tur for 
egen maskinkraft. Den 13. september 
samme år ankom »Dykkeren« under 
bugsering af en af Svitzers både til 
København og blev få dage senere 
indlemmet i den samlede flådestyrke. 

I sammenligning med nutidens 
gigant-u-både var »Dykkeren« nær
mest legetøj. Den havde et deplace
ment af 105 tons i overfladen. Den 
var 34,65 m lang, 3,50 m bred og 
havde et dybgående af 2,20 m. Den 
var forsynet med en elektromotor, der 
var i stand til at give den en fart i 
overfladen af 12 knob. Under vandet 
kunne den sejle med en hastighed af 
7 ½ knob. På grund af sin ringe stør
relse havde )>Dykkeren« en meget 
lille aktionsradius, men trods alt var 
den i stand til at opholde sig i mere 
end 12 timer under vandet med ma
skinen i gang. Som lidt af en sensa
tion virkede det, da fartøj et nogen tid 
senere fik indrettet radiostation om 
bord. 

I 1912 fik Danmark sin næste u-båd. 
Den skepsis, man i visse fagkredse 
havde set på u-bådene med, var ved 
at blive overvundet, og fra nu af ud
vikledes det danske undervandsbåds
våben forholdsvis hurtigt. Under den. 
fØrste verdenskrig var ialt 11 danske 
u-både i drift, og da krigen holdt op, 
var flere under bygning. De 11 fartø
jer havde station i København, Hel
singør og Slipshavn og udførte et 
godt stykke arbejde. Efter »Dykke
ren« fik de næste u-både diesel-mo
torer til brug i overfladen og elektro
motorer til undervandssejlads. 

Den anden danske u-båd fik nav
net >>Havmanden«. Den var bygget af 
Whitehead i Fiume. Den var ikke så 
lidt større end sin forgænger. De tre 
mellemliggende år havde haft deres 
indflydelse på u-båds-våbnets udvik
ling. Under den første verdenskrig 
kom »Havmanden« iØvrigt ud for en 

En formindsket kopi af »Dzik«s »jolly ra
ger«, et flag, der hejses, når en u-båd ven
der hjem fra længere tids operation. Stre
gerne tilvenstre angive1• sænkede skibe. De 
hvide er handelsskibe og de mørke krigs
skibe. De fem første er tyske, resten ita
lienske. Ulven under knoglerne fortæller 
om u-bådens deltagelse i invasionen på Si
cilien. De fire korslagte sværd angiver 
»special-operations« (bl. a. landsætning af 
spioner). De tre stjerner fortæller om delta-

gelse i artillerikamp. 
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»Bellona« dykker - en af de danske u-både, der blev søsat lige efter første Verdenskrig 
og oplevede den anden. 

uhyggelig oplevelse, idet den i ok-viklingen er foregået så rask under 
tober 1914 blev beskudt med to tor- krigen, at de tidligere danske u-både 
pedoer af den engelske kollega E. 11, er blevet forældede, hvorfor man sik
der troede, at den var tysk. Heldigvis kert ikke vil istandsætte dem igen. 
var begge skuddene forbiere. »Hav- Desuden er det tvivlsomt, om det 
manden« led en for skibe meget »na- kan lykkes at få alle de moderne ap
turlig dØd« ved ophugning i 1928. parater, der i dag anses for nØdven-

En mere sørgelig skæbne ramte dige, til at rummes i en u-båd af 
»Dykkeren«, der den 9. oktober 1916 den tidligere størrelse, især da man 
blev påsejlet i Sundet af en norsk formentlig af forskellige grunde i 
damper, hvorefter den sank. Et par fremtiden vil gå ind for et større tor
mand undslap straks gennem tårnet, pedokaliber - 53 cm. 
men desværre besvimede chefen her I 1947 lejede marinen tre u-både af 
under udslusningen og druknede, den engelske marine for at kunne på
hvorved indgangen blev spærret for begynde uddannelsen af dansk u
den øvrige besætning, der først blev bådspersonel. Disse både har hver et 
reddet efter 9 timers uhyggeligt op- deplacement på 640 tons i overfladen. 
hold i det sunkne fartøj. Siden har De er bl. a. armeret med fire 53 cm 
den danske marine heldigvis været torpedorør i stævnen og medfØrer ialt 
forskånet for lignende uheld. 8 torpedoer. Bådene er forsynet med 

Da den anden verdenskrig udbrØd, radar og asdic. Deres maximumsfart 
havde søværnet 11 u-både, hvoraf er 11 knob i overfladen og 9 under 
kun 5 var i linien. Tre af disse var vandet. De har hver en fredsbesæt
bygget i 1937-38, nemlig »Havman- ning på 31 mand. 
den«, »Havfruen« og »Havkalen«. Ef- Den eneste af disse både, der del
ter datidens forhold må disse tre tog i krigshandlinger under det sidste 
u-både siges at have været velegnede store opgØr, var ;,,Dzik« (>>Vildsvin«), 
for danske forhold. De havde et over- som var bemandet med personel fra 
flade-deplacement af 320 tons og en den frie polske flåde. U-bådens navn 
længde af 47,45 m. Farten i overfla- er derfor også polsk. Fartøjet op
den var 15½ knob og under vandet holdt sig 1 år i Middelhavet og sæn-
7 knob. Den 29. august blev alle disse kede 50.000 tons fjendtlig tonnage. 
fartøjer sænket, men tyskerne hæ- Før den 29. august var man nået 
vede dem senere uden dog at istand- frem til næsten udelukkende at have 
sætte dem. U-bådene ligger stadig stammandskab i de danske u-både, 
ubenyttede hen på Holmen i KØben- hvilket man gerne vil nå frem til igen. 
havn. For at få lidt at vide om det Efter krigen har der imidlertid været 
danske u-bådsvåbens nuværende stil- stærkt brug for det faste personel 
ling og dets fremtid har vi henvendt til minestrygning o. s. v., hvorfor man 
os til en dansk u-bådschef, kaptajn- for en stor del har måttet klare sig 
løjtnant Jørgen Petersen, som vi træf- med værnepligtigt personel, der iøv
fer på stationsskibet »Hekla« på Hol- rigt for de flestes vedkommende har 
men. vist sig interesseret i denne tjeneste. 

Omlægning af uddannelsen. 
Kaptajnløjtnant Petersen var un

der krigen 1½ år i engelsk tjeneste. 
Af marineministeriet blev han efter 
interneringen i 1943 sendt til Sverige, 
hvorfra han senere kom til England. 
Det var meningen, at han skulle del
tage i den allierede minestrygnings
tj eneste, men det lykkedes ham at 
komme ind ved u-bådsvåbnet, der 
havde været hans tidligere virkefelt. 
Han gjorde under sit Englands-op
hold tjeneste i undervandsbådene 
»Sealion«, »Safari« og »Trusty«. 

KaptajnlØjtnanten fortæller, at ud-

Efter den sædvanlige eksercer
skole kommer u-bådsfolkene straks 
til lægeundersøgelse, idet der stilles 
store krav til deres fysik. De må 
kunne tåle at være under tryk, hvor
for de prøves i en tryktank. Af rent 
sikkerhedsmæssig art er også prøven 
i udslusningstanken. Hidtil har det 
værnepligtige personel gennemgået 
en teoretisk u-bådsskole af 1 måneds 
varighed, fØr det blev sendt ud at 
sejle. Nu påtænker man imidlertid at 
sende folkene direkte om bord i 
u-bådene, så de kan gennemgå den 
teoretiske uddannelse sammen med 
den praktiske. Man mener, at det 



lærte på den måde vil hænge bedre 
fast. Hvis u-bådene sejler meget, 
kan folkene uddannes på 2-3 måne
der men flere af specialfolkene er 
fØr~t uddannede, når de . skal t!l at 
hjemsendes, hvorfor man ikke nar at 
hØste gavn af dem. Dette er en af 
grundene til, at man h:lst vil have 
stammandskab ved u-badene. 

U-både med gummiovertræk. 
På spørgsmålet om, hvad kaptajn

løjtnanten anser for at være den mest 
epokegørende opfindelse, der blev 
gjort inden for u-bådsvåbnet" under 
krigen, svarer ha:n, at det ma være 
»Schnorklen«. Den blev brugt af ty
skerne under den sidste del af kri
gen og gav dem især i begyndelsen 
mange fordele. »De trak vejret lette
re« som kaptajnløjtnanten rammende 
udtrykker det. Ved hjælp af denne 
opfindelse kunne tyskerne ophol~e 
sig i lang tid under vandet med u-ba
denes maskineri i gang. Opfindelsen 
blev efter krigen overtaget og forbed
ret af andre sØkrigsmagter. Kaptajn
lØjtnanten spår den en stor fremtid 
og nævner iØvrigt, at den er en af 
grundene til, at man ikke mere kan 
bruge førkrigstidens danske u-både, 
som sandsynligvis ikke vil være i 
stand til at bære og udnytte dette 
instrument. !Øvrigt gør han opmærk
som på, at opfindelsen af schnorklen 
ikke er tysk. Tyskerne fandt den ved 
invasionen af Holland og forbedrede 
den, sådan som andre magter nu gør 
det. 

Kaptajnløjtnant Jørgen Petersen 
har sammen med at par andre dan
ske søofficerer og en underdirektør 
fra orlogsværftet været på et schnor
kel-kursus i England, og den betyd
ningsfulde opfindelse vil sikkert og
så holde sit indtog i fremtidens dan
ske u-både. 

Efter krigen har eksperimenterne 
med enhedsmotoren efter kaptajnlØjt
nantens mening været af den største 
betydning. Motoren er dog sikkert 
endnu på forsøgsstadiet. Den danske 
marine bekendt findes der ingen 
u-både med denne motor i praktisk 
brug, men formentlig vil der inden 
alt for længe være det. Vanskelighe
den ved brugen af denne motor lig
ger i brændstoffet, brintoverilte af 
en eller anden art, idet det er meget 
brandfarligt. Især volder opbevarings
forholdene visse vanskeligheder. 

Brugen af radar under krigen var 
meget ubehagelig for u-bådene, idet 
den tvang dem til længere ophold 
under vandet. Tyskerne prøvede at 
dække undervandsbådene mod et an
det vigtigt våben, asdic, ved at give 
dem et overtræk af gummi, men uden 
større held. På grundlag af asdics 
observationer kaster man dybdebom
berne, der har vist sig meget virk
somme mod u-bådene. Der bruges bl. 
a. to typer dybdebomber ved navn 
»hedgehog« og »squids«. De udskydes 
ca. 75 meter fremefter. Af hedgehog 
kastes 24 ad gangen, medens der nor
malt kun kastes 6 af de større squids. 

Kaptajnløjtnant Petersen har sam
men med andre søofficerer også væ
ret på et asdic-kursus i England. As
die finder navnlig anvendelse i dybe 
farvande, hvorfor kaptajnløjtnanten 

mener at det er et spørgsmål, om 
asdic ~r egnet til brug herhjemme. 
hvilket rimeligvis vil få indflydelse 
på opbygningen af det danske u-båds
våben. Når det er svært at benytte 
asdic med held herhjemme, vil vore 
u-både lettere kunne gøre sig gæl
dende. 

Større undervandsfart et tveægget 
sværd. 

Der har været nogen tvivl om be
rettigelsen af et dansk underva_nds
bådsvåben herhjemme efter krigen. 
Kaptajnløjtnanten fortæller, at vore 
læge farvande ikke altid er lige vel
egnede for den størrelse u-både, det 
nu af hensyn til alle de moderne ap
parater og instrumenter er nødven
digt at have. Imidlertid bØr vi have 
et sådant våben, fordi fjenden i så 
fald bliver nØdt til at træffe modfor
anstaltninger mod det. Hvis vi ingen 
u-både har, behøver fjenden ikke 
træffe sådanne forholdsregler, hvil
ket vil gøre et angreb på Danmark 
mindre kompliceret for angriberen. 

Atombomben har gjort, at man i 
eventuelle fremtidige sØkrige vil 
trække krigen ned under vandet. U -
bådene var de fartøjer, der klarede 
sig bedst under atomeksplosionerne 
ved Bikini. Når der tales om, at man 
eventuelt vil bygge store fragt-u-både 
under en ny krig, tør kaptajnløjtnan
ten - selv om han ikke anser det for 
sær lig sandsynligt - ikke benægte 
muligheden af noget sådant. Under 
den sidste krig eksisterede der tyske 
u-både, hvis eneste formål det var at 
bringe forsyninger frem. Men indfø
relsen af fragt-u-både og undervands
hangarskibe i stor stil vil dog blive 
meget kostbar. 

I en kommende krig vil u-bådene 
sikkert aldrig gå til overfladen, und
tagen når de skal i havn. Man vil 
derfor lægge vægt på at skaffe dem 

en større undervandsfart, sådan at de 
kan indhente ethvert handelsskib. 
Fremtidens u-både vil endvidere bli
ve forsynet med meget fine lyttemid
ler og selvfølgelig også radar. For at 
bringe u-bådenes egen støj ned vil 
man isolere maskinerierne meget 
kraftigt, forsyne fartøjerne med lyd
løse pumper samt anvende hydrau
lisk tryk i stedet for elektrisk udstyr. 
Man lægger også stor vægt på at 
modvirke rystelser som fØlge af dyb
debombeeksplosioner. Den hØje fart 
under vandet er iØvrigt et tveægget 
sværd. Med stor hastighed fØlger me
re stØj. 

På spørgsmålet, om dværg-under
vandsbåde ikke ville være det rigtige 
for vore farvande, svarer kaptajnlØjt
nanten, at han ikke personlig tror på 
det. Man har taget tanken op, men 
formentlig vil dværg-undervands
bådenes chancer være for små. De vil 
ikke være lette at navigere i hårdt 
vejr, ae vil kun kunne medfØre en 
meget ringe torpedobeholdning og 
være nødt til hurtigt at vende tilbage 
til baserne. De tyske dværg-u-både 
gav ikke de resultater, tyskerne hav
de håbet på. 

Trods den rivende udvikling af 
undervandsbådsvåbnet i de sidste år 
mener vore eksperter på dette om
råde, at vi nok vil kunne fØlge no
genlunde med, især da vi nu har til
sluttet os Atlant-pagten. Vi har ef
ter krigen fået en værdifuld assistan
ce af det engelske u-bådsvåben, og 
man håber, at samarbejdet må fort
sætte. Indtil videre må man klare sig 
med lånte eller leiede u-både. Der vil 
efter kaptajn1Øjtl1ant Petersens me-: 
ning ikke rent teknisk være noget 1 

vejen for, at vi herhjemme selv kan 
bygge moderne u-både, sådan som vi 
tidligere gjorde det, men en serie
produktion, som man kender dem 
mange steder i udlandet, vil naturlig
vis altid være billigere. 

»Havfruen« efter stabelafløbningen. 

Forsikring- skal man ha:. ) 

(lffi/Mi~. 
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Inspektionsfartøjet lJ,fAA GEN afsejlet til Grønland 

ONSDAG den 4. maj afsejlede in
spektionsfartøjet MAAGEN til Grøn
land for atter at optage sin tjeneste 
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under Grønlandske Marinekomman
do. MAAGENs chef er den gamle 
grØnlandsfarer, sØminemester J. G. V. 

Sørensen - blandt vennerne, og han 
har mange, s_let og ret Janus - men 
efter ankomsten til Grønland over
tager kaptajn!Øjtnant (R) S. H. Pe
dersen kommandoen, da Janus skal 
!Øse andre vigtige opgaver. 

MAAGEN er en tidligere fiskekut
ter på ca. 100 tons, der oprindelig 
blev bygget til fiskeri på Færøerne. 
I begyndelsen af 30'erne kØbte mari
nen den, og den har siden så godt som 
udelukkende været anvendt til fiske
riinspektion i grønlandske farvande. 
Om vinteren er den normalt oplagt i 
Godthåb. 

Under krigen anvendtes den af 
Grønlands administration, indtil den 
i 1946 atter overtoges af marinen. 

I Efteråret 1948 blev den sej let 
hjem til Danmark, og den har i vinte
rens lØb gennemgået et hårdt til
trængt eftersyn og modernisering. 
Den har bl. a. fået en ny motor samt 
ekko-lod og radiopejler. 

Dens opgave på Grønland bliver 
ligesom tidligere fiskeriinspektion, og 
med den forventede meget store ud
vikling af fiskeriet i de vestgrønland
ske farvande, hvor mange forskellige 
nationer vil være repræsenteret, bli
ver der hårdt brug for den. 

J. M. 



.ptmmelbrebet 
gjorbe ®o!baten ufår!ig 

DET himmelbrev skal være bedre end 
penge, med det hos sig er soldaten 
usårlig. Jeg er gået over for rødt lys, 
men tØr iØvrigt ikke sige noget om, 
hvor meget kraft, der endnu kan være 
i det 100 år gamle tryllebrev. Den op
rindelige ejermand, der var veteran 
fra krigen 1848-50 har dog fortalt, 
at det reddede ham gennem alle felt
togets farer. Sabler ville ikke hugge 
ham, kugler ikke ramme og havet 
ikke »drone« ham. 

Han bar det på sin krop dag og nat, 
det blev skjoldet af sved og slidt ved 
megen læsning, men man kan godt 
opfatte det meste af teksten: 

ilt .f:,imme!bram. 
::!)er bar engang ctt @ræbe, f om 

l)abbe en '1:ietter, l)att uHbe labe l)ett, 
rette for IB.@.WI., ba bette mt jrttlbe 
jlc luttbe ISfarpretterett iffe faa J:,o
bebet af l)am, ba @ræb en mt f aa bette, 
fpurgte !)alt l)bOrlebe\\ betl~ ftmbe bære, 
at inijelt ISuærb bilbe 6ejlabige ~am. 
::na uijie '1:ietteren l)atn bette \Breb meb 
følgenbe \BoojiaberlS:.}3'Si'J:,\BSf'.2!Si' ..• 
(som ikke kan tydes. B. G. M. var ti
dens forkortelse for begået mord). 

Greven lod brevet skrive af til sig 
selv og alle sine falle. Det var almin
delig skik at afskrive himmelbreve, 
og i dette fandtes tilmed en direkte 
opfordring -

;Dette \Bræb jral ben ene !abe ben 
an ben opjl'riue, og 0111:.} !)abe faa man, 
ge IS911ber fom ISanb i J:,auet jlu(be 
be forfabe\\ eber. 

Trylle- og Signebreve har været al
mindelige i de fleste af Europas lan
de. Fra Tyskland kom de herop, og 
mest udbredt blev de i det 17. og 18. 
århundrede. Alle brevene blev ud
givet for at være af guddommelig op-

rindelse, også soldatens - det fald~ 
ned fra himlen i 1724 og landede 1 
Holsten. Finderne afskrev guldordene. 

I usikre tider kunne der gøres gode 
forretninger med at trykke eller af
skrive himmelbreve og tillempe dem 
efter den Øjeblikkelige trang. For at 
få afsætning hos soldaterne kunne 
man bare skrive: 

J:,uem fom 6ærer bette \Bræb l)OO 
ftg, bil iffe l)fibe 6ejlabiget af fjentfigt 
@ejl9bt\\, og maa6ett bif gcffer iffe 
lunbe træffe l)am, @nb bH 6eoare l)am 
mob '1:9be og Wlorbere, ingenting jral 
6ejlabige l)am; l)an maa iffe fr9gte for 
S))ijioler og aUe anbre @ebærer .•• :.}eg 
6eber i mor J:,erre :.}e\\n lil)rijii maun, 
at ber ingen Si'ngle maa træffe miw 
bet bære ftg af @ulb, !Sø(b eller \B(9. 
@nb i J:,imlen gor mig fri for a(t onbt. 

Tusinder af soldater gik i krig med 
denne kvittering på usårlighed. Ga
rantere noget turde ganske vist ingen1 

men tvivlere fik det råd, at hænge 
brevet om halsen på en hund, skyde 
på den, og så se, hvad der skete! 

Brevet her indeholder til sidst en 
bodstekst med forskellige opbygge
lige leveregler for den hjemvendte 
soldat, og de blev strengt overholdt 
af ejermanden, en nordtysk håndvær
ker. Han gemte brevet resten af sine 
dage som et helligt klenodie, der sam
men med medaillen blev taget frem 
ved enden af hans fortælling om op
levelserne i krigen. 

Himmelbrevene blev i 1848 så ud
bredt i armeen, at de nærmest hØrte 
med til de meniges faste udrustning. 
Endnu i 1864 blev enkelte breve båret 
af danske soldater. - Papir! siger 
den moderne soldat, han har aviserne. 

Ted Lindstrøm. 

Kvinderne skal ikke 
være combattanter 

Men aflaste de mandlige hjemme
værnsfolk, hvor kvinder kan bru
ges. »Kvindeligt hjemmeværn~ 
stiftet i Fredericia. 

FOR at det store uddannelsesprogram; 
de kvindelige medlemmer af hjemip.e
værnsforeningerne havde gennemgaet, 
ikke skulle være spildt, når statshjem
meværnet blev en kendsgerning, har 
man på et landsmøde i Frederici~ i 
slutningen af april dannet et »Kvin
deligt hjemmeværn«. Filmscensor fru 
Gertrud Christmas MØiler 
blev foreningens formand. 

Det kvindelige hjemmeværn stod 
under hovedforeningen, som blev op
løst 1. april, men forsvarslovens para
graf 20 giver kvinder mulighed_ fa! at 
komme i den nye forsvarsordnmg. 
Denne bestemmelse vil man nu drage 
fuld nytte af . 

Efter engelsk mønster. 
- Jeg er overbevist om, at der vil 

være stor brug for et kvindeligt hær
korps siger fru Christmas Møller. I 
Engla'nd ydede det kvindelige hjem
meværn stor indsats, og det må også 
kunne gøres herhjemme. Det vil blive 
kvindernes opgave at aflaste mæn
dene alle de steder, hvor man kan 
bruge kvinder, f. eks. ved kontor-, te
lefon- telegraf-, radio-, ordonnans
og fo;plejningstjeneste. Hensigten _er 
at frigøre så mange mænd som muligt 
til mere specielt mandligt arbejde. 
Selvfølgelig skal kvinderne ikke være 
combattanter. Men der er mange om
råder inden for moderne krigsførelse, 
hvor der er brug for kvinder. 

Velvilje fra højeste sted. 
Det kvindelige korps er endnu kun 

i støbeskeen, til den nye forsvarsord
ning er en realitet. Hidtil er 600 kvin
der uddannet, men man har forelØbig 
standset uddannelsen, indtil der er 
lagt fastere rammer om organisatio
nens arbejde. Både forsvarsminister 
Rasmus Hansen og cheferne for hjem
meværnet, oberst Johnstad-MØHer ?g 
folketingsmand Frode Jakobsen, stil
lede sig fra begyndelsen velvilligt 
over for tanken om, at de kvindelige 
hjemmeværnsfolk fortsat skulle have 
lov at arbejde og indgå i Danmarks 
kommende forsvar. Fru Christmas 
Møller sætter da også store forhåb
ninger til den overenskomst, som for
svarsloven åbner mulighed for, ~ 
»fordi vi bestemt mener, at kvinderne 
kan bruges«. 

- Der har været tale om, at det 
kvindelige hærkorps eventuelt kwme 
underlægges lottekorpset. 

- Det kan vi ikke gå med til, men 
det vil være naturligt at etablere et 
snævert samarbejde med lotteorgani
sationernes militær-afdelinger, der ho
vedsagelig arbejder på samme grund
lag som »Kvindeligt hjemmeværn«. 
Kvinderne må dog placeres efter de
res uddannelse i den kommende for-
svarsordning. -tz. 
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BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depot- og Laaneafdeling 

Forvaltningsafdeling 

J7edtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 

Den Siællandske 
.Dondestands ,Sparekasse 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arier af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

INGEN ADGANG - for soldater 
Fortsat fra side 3. 

med de to glas for meget indenfor trøjen, der er sky Id i, 
at alle hans kammerater også bliver syndebukke. Når ta
len er om soldater, dØm:rner man ikke efter mennesket, 
men efter uniformen. Vi er alle ens, og den civile befolk
ning gør sig ikke den umage at forsøge at skille de sorte 
får ud fra de hvide. 

Men netop derfor føler man trang til at sige: Der findes 
da vel også andre end netop disse, - unge mænd fra 
gode hjem og med en god opdragelse, medmennesker, 
som forstår at opfØre sig pænt, og som man alle steder 
vil sætte pris på at være sammen med, så snart de er 
civile. Hvorfor så generalisere, sætte os alle i een klasse 
og lukke os ude med ordene: »Soldater (marinPsoldater) 
laver altid ballade.« Hvorfor lader man på nogle restau
ranter rekrutter fra Livgarden få adgang, mens marine
soldater bliver afvist? - et forhold, som garderne selv 
betegner som forkasteligt. Er de da bedre, fordi de er i 
besiddelse af en bestemt hØjde og fysik? Findes der mon 
ikke også urolige elementer mellem dem? Eller er man 
herhjemme i vort lille demokratiske Danmark ved at 
blive snobbede? Man fristes næsten til at tro det. 
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AUTOMOBILER 
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Finsensvej 50 

og Service 
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['li Husk. ror Ga9en 

æ er helf hrugf op, 

-'1,~-'i.~~-_=-_K._ø_/,_T._'H_O_M_A_s_EN-S~h-a9__, ~ø ~ f,I del- daglige SI-op. 

• .- HAANDVÆR.liETS DAGBLAD 

_uCITA'l,IONEN 

MEJERIERNES OG LANDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 
Gensidigt Selskab • Oprettet 1898 

REVENTLOWSGADE 14 . KØBENHAVN V , C 14350 

Der har siden befrielsen været talt så meget om for
svarsviljen hos den danske befolkning, og man har været 
rørende enige om, at soldaterne skulle have bedre for
hold, at det at aftjene værnepligten ikke skulle betyde 
en standsning af de unges udvikling og en udelukkelse 
fra livets goder. Altsammen pæne ord og sikkert gode 
meninger. Det hjælper blot så lidt, når den samme be
folkning, som går ind for disse ideer, viser soldaterne en 
kold skulder i deres fritid. Tror man da, at det er på den 
måde, man giver os et godt indtryk af soldatertiden, et 
indtryk, som - håber mange - skulle bære frugl i form 
af en indmeldelsesblanket til hjemmeværnet, da er man 
så sandelig galt afmarcheret. 

Først når befolkningen har indset, at det at en mand 
kommer i uniform (en blå uniform) ikke ændrer noget 
ved hans menneskelige værd, og man som følge heraf 
regner ham for ligeberettiget med civile, kan man måske 
begynde at vente, at vi kommer til at se på soldatertiden 
med lidt lysere Øjne, end tilfældet er nu. Alf Geertsen. 



,u S~\I OG KASERNE 
IBS 
INGENIØR TROPPERNES 

BEFALINGSMANDSSKOLER 

Fot. John Jørgensen 

HER uddannes befalingsmænd - fra løjtnan
ter af reserven og nedefter - til ingeniør
regimentet og telegrafbataillonen. Uddannel
sen omfatter såvel teoretisk som praktisk 
tjeneste, og her viser »Folk og Værn«s foto
graf et par glimt fra skolen. 
1. Klatring i telefonmaster og bygning af 

telefonlinjer øves i praksis på den smuk
ke Øvelsesplads i Ryvangen, hvor skolerne 
har til huse i en baraklejr. 

2. I radiolokalet underviser radiotelegrafist 
Sørensen telegrafbataillonens radioelever 
i morsning. På væggen til venstre er kor
respondancestationerne og en undervis
ningsmodel ophængt. 

3. I telefonklassen gennemgår premierlØjt
nant L. G. K. Christiansen en telefonveks

lers virkemåde og betjening. Ved siden af den rigtige 
veksler ses undervisningsmodellen. 

4. I mine- og sprængningslokalet giver officiant N. E. Frost 
ingeniørregimentets elever et meget grundigt kendskab 
til uskadeliggørelse af landminer. Træpladen tvinger 
eleven til at fØle sig frem for at fastslå, hvilken mine 
han har med at gØre. 

5. Den moderne motoriserede hær kræver, at alle - og 
navnlig befalingsmændene - har et grundigt kendskab 
til motorkøretøjernes drift og vedligeholdelse. Skolens 
motorofficiant, officiant K. 0. Jacobsen, gennemgår på 
reparationsrampen i praksis undervognens vedligehol
delse. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

TRÆNEDE 
0 

P A LANDEVEJEN 

TIL HAAG 

* Fine dage for vore 

idrætsfolk på 

det internationale 

stævne 

VoRE idrætsfolk gik noget af vejen 
til Haag. Adskillige gange under den 
620 km lange rejse kommanderede 
kaptajnløjtnant Tretow-Loof hele 
styrken ud af bussen, og så indhen
tede man den tit fods et par kilome
ter længere fremme ad vejen. Træ
ningen skulle passes. Friske folk 
nåede frem til det internationale 
stævne for boksere og terrainløbere, 
23.-27. april, og formen blev nu 
holdt vedlige med daglig træning og 
medbrngt dansk rugbrød. 

I Haag fik man kvarter på Nieuwe 
Frederikkazernen, befalingsmænd og 
menige på samme stue. Man tog da
gen efter på blomstertogt og så tuli
panerne skyde op i strålende mosaik
ker, borgmesteren holdt reception på 
rådhuset for de fem landes sportsfolk, 
belgiske, danske, franske, hollandske 
og luxemburgske, og endelig på den 
tredie dag kunne man gå til sagen. 

Henning Olsen bedste sværvægter. 

For os blev stævnets hØjdepunkt 
Henning Olsens finalesejr i letsvær
vægt over Barre, Frankrig. 

Helge Sikjær Nielsen tabte derimod 
sværvægternes finalekamp til hollæn
deren de Voogd, hvis landsmænd må
ske endda havde stillet de største 
forventninger til Helge efter stævnets 
populæreste kamp, hvor han i ren 
engelsk stil vandt over den jævnbyr
dige Touzard, Frankrig. - Det var 
boksning! sagde alle hollænderne. De 
hollandske boksere og vore egne var 
de eneste på stævnet, der holdt sig til 
den klassiske boksning, mens de øv
rige deltagere ofte viste sig i den 
skrappere kontinentale stil. 

Fluen, Svend Age Jørgensen trak 
sig frem til finalen, men blev her 
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overvundet af Boizel, Frankrig. Erik 
LjungstrØm (bantam), Ole Olsen 
(weltervægt) og Erland Helt (mel
lemvægt) var straks kommet op mod 
klassevinderne, som dog blev sat på 
hårdt arbejde af de tre. 

Alle var tilfredse med det danske 
hold, men mange udlændinge var der 
straks ved ankomsten med det sam
me spørgsmål - Hvad med Wad? 
Allerede var det rygtedes at Svend 
Wad et par dage fØr stævnet var ble
vet indkaldt til marinen, og man for
stod ikke, hvorfor han manglede på 
det danske hold. - Vi kan give for
klaringen igen her: Generalkomman
doens idrætsudvalg havde været op
mærksom på, at Svend Wad var dis
ponibel, og da man sammen med 
Dansk amatør bokseunion udtog hol
det, var han selvfølgelig på tale. Dog 
blev man enige om, at han ikke måtte 
udtages. Han skulle skånes til en vig
tigere opgave. Og da man endelig for
talte dernede, at Svend Wad skulle 
være en af europæerne mod Amerika, 
var alle med. 

Muhamedanske travere. 
TerrainlØbet var henlagt til Haags 

traverbane, hvor der i mangel af na
turlige forhindringer var opstillet 
hurdler. Korporal Abdallah Ben Said 
!Øb de 8 km på 27.47.6 og vandt den 
individuelle konkurrence for Frank
rig, men også holdkonkurrencen 
vandt marokkanerne. Som det land, 
der havde de fleste emner at vælge 
imellem, samlede Frankrig blandt si-

På stribe - DABU's 

træner Svend Lysgård 

med bokserne: 

Svend Age Jørgensen. 

Erik Ljungstrøm, 

Vagner Jensen, Erland 

Helt, Ole Olsen, Helge 

Sikjær Nielsen og 

Henning Olsen. 

ne kolonitropper seks troende muha
medanere til vinderholdet. 

Den bedste danske IØber var !Øj t
nant H. E. Hansen. Man så ham i et 
kvikt tempo lige fra starten. Snart 
tippede man ham til en placering som 
nummer 6 eller 7, men han slap chan
cen og lagde sig tilbage for at trække 
sit hold op til trediepladsen efter bel
gierne. Det var godt gjort. De øvrige 
fem på holdet var E. Skovrup, H. K. 
Nielsen, J. B. Christoffersen, H. K. 
Olsen og L. F. Mikkelsen. LØjtnant 
Hansen blev i den individuelle kon
kurrence nr. 12 af 30. 

Og ellers -

Når det hele skal gpres op, slipper 
man ikke for at nævne, at vi også 
med hensyn til popularitet klarede os 
helt godt. Franskmændene var for 
eksklusive, og Belgierne og Luxem
borgere regnes i Holland ikke for rig
tige udlændinge. Det blev så de dan
ske gæster, hollænderne først og 
fremmest tog sig af, oberstløjtnant 

(Fortsættes side 28). 



Idrætsstævne 
mellem 

OFFICERSSKOLERNE 

I strålende solskin afholdtes det årlige idræts
stævne mellem Hærens Officersskole og SØofficers
skolen, lØrdag den 30. april på. Østerbro Stadion i 

København. Såvel Hæren som søværnet var mødt 
op med godE: sportsmænd, der forstod at give hin
anden en fair og spændende kamp. 

Der blev kæmpet i 13 discipliner, og holdene var 
uhyre jævnbyrdige, således at det endelige resultat 
blev, at SØofficersskolen vandt med 123 p. mod 
Hærens Officersskole, der fik 116 p. 

Skal man fremhæve et par særlig gode præsta
tioner, må det være SØkadet Nygaard-Andersen, 
som i hØjdespring nåede op på 1,70 m. - I længde.,. 
spring nåede sekondlØjtnant RandlØw ud på 6,04 m, 
og i spydkast kom sØkadet Olsen ud på en længde 
af 46,63. 

Efter atletikkampene spilledes en håndboldkamp 
som endte med det resultat, at SØofficersskolen 
vandt 6-3. Her må man have lov til at fremhæve 
sØkadet Erling Olsen, SØofficersskolens holdanfører 
som en ualmindelig fin håndboldspiller. Hans sikre 
leg med bolden og hans overlegne stil narrede g~n
tagne gange hærens hold, og på tilskuerpladsen var 
jublen stor, når han fikst og elegant »snoede« sig 
igennem modstanderens forsvarsrække. 

Da man var nået samtlige discipliner igennem, 
samledes de to skolers idrætsudøvere på grønsvæ
ren for af stævnets præsident kommandør von 
Lowzow, at få uddelt de mange smukke præmier, 
der var udsat i dagens anledning. - Den store 
vandrepokal som tilfalder årets bedste hold, gik iår 
tilbage til SØofficersskolen efter flere års stade på 
Hærens Officersskole. CBW. 

DOMMERTELTET. 

TEKST: C. W. BÆRENDTZEN 

FOTO: RUBÆK 

SPYDKAST. 

STAFETLØB. 

LÆNGDESPRING. 

1600 METER-LØB. 
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Trænede på landevejen 
(Fortsat fra side 26). 

H. Mulder, stævnets leder, ville så
ledes personligt sørge f01· vore folk 
på udflugten til Amsterdam. 

Der kan også fortælles om felt
værkmester Roth, som fra gaden blev 
hentet til en stor fest i Haags ældste 
hus, og der indført som repræsentant 
for den danske hær. Prins Bernhard 

Bedste danske fægter 

havde allerede indfundet sig fo1· at 
overrække en del medaiUer. Det var 
en fest for hollandske veteraner fra 
den belgiske hær. 

En sidste triumf havde man ved af
skedsfesten, da franskmændene kom 
med det snilde forslag, at de to mest 
fremragende nationer nu vist burde 
slutte sig sammen for at få en aften 
ud af det. Ted. 

offer for dommer/ ejl 
Europamesterskaberne i fægtning. 
TIL de militære europamesterskaber 
i fægtning 9.-14. maj i Stockholm 
sendte Danmark dette hold: premier
lØjtnant Heiberg-Jilrgensen, reserve
læge T. Jørgensen, overofficiant S. F. 
Knudsen, kaptajn Lohmann-Kragh, 
premierlØjtnant E. J. S. Lund, sekond
!Øjtnant N. Ch1·. Lunding, kaptajn J. 
M. J. Lyng, orlogskaptajn E. J. Saa
bye og kvartermester P. V. H. Peter
sen. For Sverige, Frankrig og Belgien 
mødte flere af de dygtigste europæ
ere, deltagere fra den sidste olympi
ade. Fra Finland kom et mindre hold 
og endelig det mindste: nordmanden. 

De danske deltagere havde på f01·
hånd kun ventet sig en række gode 
kampe, ikke at man skulle kunne 
vinde i nogen af klasserne. Men det 
blev dog en voldsom skuffelse, da 
holdets dygtigste sabelfægter, kap
tajn Lyng, lige ud blev bortdømt fra 
kvm·tfinalen i den individuelle kon
k.ur1·ence. Dommernes fejl lod sig ikke 
rette, kaptajnen revancherede deri
mod sene1·e ved at vinde 11 af 12 mu
lige sejre i holdkonkurrencen på kår
de. Her overraskede vi forøvrigt ved 
at vinde over Frankrig 8-6. 

I Holdkonkurrencen på sabel var 
vort hold ved at blive sensationen, da 
vi først slog Belgien 9-7 og efter 
et nederlag til F1·ankrig 10-6 mødte 
Sverige med reel chance for 2. plad
sen. 

Kampen Øgede kun spændingen 
med resultatet 8-8, men så måtte 
svenskerne endelig have sejren. To 
stød var hele den afgørende forskel. 

Slutresultaterne blev: Individuel 
konkurrence på fleuret Correges, 
Frankrig - tre danske deltagere blev 
slået ud i den indledende pulje. Carle-
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son, Sverige, vandt i individuel kårde
fægtning, ingen af de seks dahske 
fægtere, som deltog her, kom ud over 
de indledende kampe. Sabelfægtning 
individuel, Laermans, Belgien. I 
holdkamp på fleuret blev Danmark 
nr. 4, på kårde og sabel nr. 3. 

Selv om vi altså havde det kedelige 
dommeruheld, var der dog nogen trøst 
i, at alle til sidst var enige om, at 
kaptajn Lyng i realiteten måtte reg
nes for stævnets næstbedste fægter 
i sin klasse. 

For de unge fægtere var det vig
tigt at de her fik lejlighed til at 
samle sig nye erfaringer, og man 
lagde for resten mærke til at de un
der selve stævnet tydeligt forbedrede 
sig, hvorimod de Øvrige deltagere 
snarere slappede af. 

Arrangementet kunne ikke tænkes 
bedre. Også uden selve fægtningen 
med de verdenskendte deltagere ville 
stævnet have været en mæ1·kvæ1·dig
hed som et ydeYst kostbart og for
nemt turistbesøg. Hvert hold fik at
tacheret et par svenske befalings
mænd, og man havde til rådighed for 
tm·e i oplandet både en bus og en 
mindre bil. Til den stilfulde afslut
ningsfest med bal til musik fra Svea 
livgardens orkester - som også 
havde underholdt ved de daglige 
måltider - var der til de udenland
ske fægtere inviteret damer fra 
Stockholms bourgeoisi. Ordf0rande i 
Sveriges Militiira Idrottsf0rbund 
Prins Bertil var selv til stede for at 
uddele kongens ærespræmie, sin egen 
præmie og prinsesse Sibyllas æres
præmie. Fm·uden de øvrige præmie1· 
vm· der til hver af deltagerne en 
bronzeplakette som erindring. 

De danske terrænløbere 
\'ed stævnet i Haag (fra 
Vezi~tre:'E .... Skovrup, J. 
B Christoffersen, H. K. 
Nielsen, H. E. Hansen, 
H. Knudsen Olsen, L. F, 
1\'Iikkelsen. 

Soldaterhjemmenes DAG 
DE 8 sol<latP.rarbP.jrler, det grundt
vigske soldaterarbejde, foreningen 
»Dannevirke« og KFUMs soldater
mission, som holder en række solda
terhjem igang, har af Justitsministe
riet fået tilladelse til den 6. juli, 
Fredericiadagen, at sælge et 25-Øres 
mærke over hele landet til fordel for 
deres arbejde blandt de indkaldte ved 
hær og flåde. 

På mange måder søger soldater- og 
orlogshjemmenes ledere at gøre hjem
mene til en god erstatning for de ind
kaldtes egne hjem. Man opbevarer 
soldatens civile tØj og hans penge, 
sender hans vasketøj af sted for ham, 
sælger ham en billig kop kaffe med 
brØd og er til praktisk nytte for ham 
på mange måder. Som en tilskyndel
se til at holde forbindelsen med hjem
met vedlige får den indkaldte gratis 
brevpapir, og der er lejlighed til at 
læse sin egns avis eller andre tids
skrifter. De værnepligtige indbydes 
desuden til foredrag, diskussioner, 
musik eller anden underholdning, og 
der afholdes andagter og studiekred
se og arrangeres udflugter. Et par 
steder er der endog lejlighed til for 
en meget billig penge at overnatte 
under lØrdag-sØndags orloven. 

Men driften af de mange hjem, 
som nu med de store indkaldelser ef
ter krigen må holdes igang, beslag
lægger så store beløb, at det må hå
bes, at Soldaterhjemmenes dag må 
give et stort tilskud til, at dette nyt
tige og nødvendige arbejde blandt 
den indkaldte ungdom må kunne fort
sættes uafkortet og også kunne udvi
des, såfremt nyordningen af landets 
forsvar gør dette påkrævet. 

Hvor soldaterne er ... 
Fortsat fr,a side 5. 

Moderne materiel. 
Congo-hæren er, så ejendommeligt 

den end er formeret, veludrustet. Den 
har glimrende, moderne materiel, 
bygget specielt til de krav, en hær på 
disse kanter af kloden stiller. Den 
råder også over en luft-flåde, ikke 
særlig stor, men med et ypperligt 
maskin-materiel. Endnu er man ikke 
begyndt at uddanne negrene til pilo
ter, men det kommer sikkert. Mange 
af negrene har i hvert fald lysten, 
men det alene gør det jo ikke. 

Desuden råder den over moderne 
radio-materiel. I Elisabethville har 
den en privat radio-sender, der sen
der udelukkende på de indfØdtes eget 
sprog, og ikke alene er beregnet for 
soldaterne og deres pårørende, men 
også for negrene i de omkringliggende 
landsbyer. Den er vældig populær. 

Når de fem års soldatertid er over
stået, og negrene igen skal vende til
bage til deres landsbyer, har de for
uden en soldateruddannelse fået en 
også mere boglig uddannelse, tier gør 
dem bedre rustet til at klare sig godt 
i det samfund, der også i Congo bliver 
mere og mere moderne. De af dem, 
der har lyst, kan hvis ikke de vil gå 
videre med det håndværk af den ene 
eller anden art, de lærte i hæren, 
f. eks. gå ind i politikorpset og tjene 
ganske godt ved det. Soldaterlivet i 
Congo er slet ikke så ringe en ting 
endda! C. C. Andersen. 



Fortræffelig 

HOBBY-UDSTILLING 
Af kaptajn A. D. Jensen. 

I DAGENE 2.-10. april blev der af
holdt en hobbyudstilling for hele 
B. A. 0. R. på Ribons Barracks, det 
50. R. H. U.s kaserne. 

Undertegnede havde af krigsmini
steriet i forbindelse med min inspek
tion af husflidsarbejde ved brigaden 
i Tyskland fået bemyndigelse til at 
overvære udstillingen og det blev en 
oplevelse. 

Forud var der i december måned 
udsendt indbydelse til alle under 
B. A. 0. R. Soldater, kvinder og bØrn 
- alle kunne deltage i forskellige 
klasser - disse var inddelt for be
gyndere og viderekommende, nemlig: 
fotografering, legetøj (metal el. blan
det materiale), maleri, olie- eller 
vandfarve, blyantstegninger, tusch
tegninger, pastel, plakatkunst, model
arbejde, modellering, træskæring, 
håndarbejde, strikkearbejder, hatte, 
broderier, gobeliner, vævning m.v. 

Og hvem deltog? Kvinder, bØrn og 
soldater og her lige fra stabsofficerer 
til menige, side om side. At nævne de 
enkelte, der fik 1. pris, vil være 
uoverkommeligt, men de havde for
tjent prisen. Dog skal lige et enkelt 
arbejde omtales: en taburet udfØrt 
af en 15-16 års dreng fra den en
gelske skole i Wilhelmshafen; det var 
et helt svendestykke. 

Denne udstilling ville have frydet 
alle, såvel børn som voksne; mange 
ting var stærkt på grænsen af kunst. 

Den danske brigade var smukt re
præsenteret med malerier, plakater, 
benarbejder og sidst, men ikke 
mindst, med fotografier. En menig, 
Nielsen, fik her tilkendt 1. pris for 
et meget smukt snebillede og rosende 
omtale for et andet billede. Vore ar
bejder i ben var meget smukt udfØrt, 
men kom ikke helt til deres ret, idet 
det ikke tydeligt nok fremgik, hvilket 
stort arbejde, der ligger forud, f. eks. 
for et pænt lille kors. Ad åre bØr man 
på en kommende udstilling vise dette 
skematisk. 

Men udstillingen lærer os, at vi for 
fremtiden også bØr have fat i folk, 
der dyrker hobby, ja de mere »pro
fessionelle« og ikke blot med husflids
arbejder. Det var en skuffelse, at vi 
ikke måtte udstille bogbinding; her 
ligger vi meget hØjt, men det synes, 
som om man ad åre også vil tage 
denne hobby med. 

Som sagt - udstillingen var en op
levelse - der burde ses af alle, og 
ikke mindst af alle soldater. 

i Bielefeld 

29 



SKÆMT 

Flådebesøg. 

- Fin cigar. 
•- Ja, slank og velskabt. 

* 
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Fra et interview i Jydske Tidende: - - fine læsestuer med blØde tæpper 
på gulvet, dybe lænestole med flot standerlampe bag hver stol o. s. v. Når 
soldaterne kommer hjem på orlov eller bliver hjemsendt, fØler de sig ofte 
generte ved de daglige omgivelser, de nu skal færdes i. 

- Min lØrdag-søndagsorlov er røget, kæreste Kitty; 
der er lige kommet en punktering ind. 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Spre,uen 

I dag var vi på marchtur. Mine 
støvler var tre numre for store. LØjt
nanten råbte ofte, at jeg skulle holde 
trit med de andre. Sagde til sidst, at 
det gjorde jeg også - inden i støv
lerne. - Holdt hvil i en indhegning, 
som ingen måtte forlade. Alligevel 
lØb 46 efter en malkepige. Det så 
kaptajnen, og så krØb vi på maven 
resten af vej en hjem. 

Gik tidligt i seng. 



Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 16 

Ved løsningen af denne opgave an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 
Vandret: 
1. Eksplosion. 
6. Røg. 
7. Forkortelse. 
8. Huetegnet. 
ll. Redskaber. 
l4. Nedbør. 
15. Stedord. 
L7. Ildsted. 
19. Eng. Titel. 
21. Logere. 
22. Vokse. 
23. Modtage. 
24. Intet. 
25, Talord. 
26. Antal. 
28. Kendeord. 
29. Indfald, 
30. Ild. 
32. Opvartning, 
83, Kommando, 

Lodret: 
1, Flag. 
2. Tilstrækkelig. 
3. Filmsselskab. 
4. Retning. 
5. Befalingsmand. 
9. Musikinstrument. 

10. Oprør. 
Ll. VAben. 
12. Musikstykke. 
13. Bekræftelse. 
16. Drengenavn. 
18. Ophidsede, 
20. Småsten, 
31. Våben. 
27. Straks. 
29. Dessert. 
30. Smile. 
31. Eksisterer. 

Løsninger indsendes senest 1. juli 
til Folk og Værns redaktion, Vester 
Voldgade 117, København V. Konvo
lutten mærkes »Kryds og tværs nr. 
16«. 

En tikroneseddel uddeles ved lod
trækning mellem de rigtige lØsninger. 

Konstruktør (15 kr.): 
H. t. K. 302/47, Christensen, Kaser

nen, Sdr. Boulevard, Odense. 

LØsning på 01>gave nr. 15 

N 
I R E 

Vinder (10 kr.): 
58/49, Krogfelt, 4./9. b., kasernen, 

Viborg. 

Jeg 

ku' tænke 
mig• 

at der i København blev oprettet et 
moderne soldaterhjem, hvor provins
soldater - ja, indfØdte kØbcnhavncr
soldater med for så vidt - kunne til
bringe fritiden. 

Hvordan? 

Spørgsmålet er vanskeligt at besva
re på 20 linier, men forbilledet søger 
jeg i de engelske og amerikanske sol
daterklubber. Først og fremmest må 
der være plads, masser af plads, så 
man ikke fØler sig stuvet sammen. Og 
lad så soldaterhjemmet indeholde ho
tel, en god, billig spiserestaurant med 
begrænset spiritusbevilling, filmsal, 
hvor man for en lille penge - staten 
må fritage for forlystelsesafgift, og 
samarbejde med udlejningsselskaber-

KNOLD oo SPRØJT 

ne må indledes - kan se de nyeste 
film, danserestaurant med gode orke
stre på særlige aftener og ellers ra
diogrammofon, studiekreds- og fore
dragslokaler samt et godt bibliotek 
indeholdende andet end netop gam
mel literatur om tidligere tiders krigs
helte. Og lad så soldaterne have lej
lighed og ret til at invitere pigen, 
kæresten eller konen med til hele 
herligheden. 

Var det ikke en ide for Københavns 
kommune i samarbejde med soldater
foreningerne og ungdomsorganisatio
nerne at kikke lidt nærmere på? 

Gipsy. 

Netop med henblik på denne opga

ve nedsattes for et års tid siden et ud

valg, repræsenterende soldaterfor

eningerne, Folk og Værn og Køben

havns kommune. Det var tanken, at 

»klub-hotellet« skulle oprettes med 

støtte af de to sidstnævnte. Endnu fo

religger der intet konkret resultat af 

udvalgets arbejde. 
Red. 

Lyre eller harpe? 
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FEST FOR EN HUNDREDÅRIG 

100-års jubilæet for Dan
marks Riges Grundlov den 
5. juni blev fejret over hele 
Danmark med al den fest 
og pragt, man skylder en 
så fornem hundredårig. På 
næsten hvert eneste torv i 
hver eneste by i landet 
havde de forskellige poli
tiske partier arrangeret 
folkemØder, hvor man i 
taler hyldede grundloven 
og mindedes de mænd, der 
muliggjorde dens vedta
gelse i 1849. 

Det blev en af de helt 
store nationale festdage, 

og det gav sig naturligvis særligt udtryk i København. Tusinder af 
kØbenhavnere samledes om eftermiddagen paa slotspladsen foran 
Christiansborg for ved foden af Frederik den syvendes rytterstatue 
at mødes med kongeparret og rigsdagen til et folkemøde af de helt 
store dimensioner. Der var lurblæsning fra balkonen, taler og sang, 
gardehusarerne fra næstved og livgarden med musikkorps, og da 
mødet skulle begynde, kom Københavns borgerrepræsentation med 
overborgmester H. P. Sørensen i spidsen gående ad den historiske 
rute fra rådhuset gennem strøget til slotspladsen. Formiddagen var 
gået med kransenedlægninger og gudstjeneste i Halmens kirke, og 
umiddelbart fØr folkemødet holdtes et fællesmøde i den til lejlig
heden ombyggede folketingssal, hvor Kong Frederik og medlemmer 
af regeringen talte i overværelse af de mange gæster fra Norge, 
Sverige, Finland, Island og England. 

FOTOS: 

TORBEN 

SCHIØNNEMANN 

Om aftenen var der gallaforestil
ling i Det kongelige Teater, siden 
fakkeltog med studentersangerne i 
spidsen fra Tivoli til Christiansborg, 
hvor regeringen og dens gæster slut
tede af med en storstilet fest i rigs
dagens lokaler. 

»Folk og Værn«-fotografens bil
leder viser Hans Majestæt Kong 
Frederik foran Frederik den sy
vendes statue, Garden med musik
korpset og Gardehusarerne, og en
delig et udsnit af de mange tusinder 
på slotspladsen foran Christians
borg. 



LANDSKE MARINEKO MANDO 

" f 

Chefen for Grønlandske marine
kommando, kommandør G. de 
Lichtenberg, kom i sommer hjem 
fra Grønland med hærens fly
vende fæstning. I første række 
er kommandøren kommet til 
Danmark for orientering og for
handlinger i marineministeriet 
om tjenesten og arbejdet ved 
marinekommandoet, - men lidt 
ferie skulle der vel også blive 
lejlighed til efter to års uafbrudt 
ophold ved marinestationen, der 
ligger et par kilometer fra kolo
nien Godthåb. 

FOLK OG VÆRN træffer komman
døren glad og smilende efter hjem
komsten i hans hyggelige hjem med 
de lavloftede Nyboder-stuer. ' 

- Det er to år siden, De var hjem
me sidst? 

- ,fa, <lPt Pr jo nok lang tid, men 
på den anden side er tiden gået me
get hurtigt for mig. Der er fuldt op 
af arbejde og nok at tænke på. For 
det værnepligtige mandskab, der gør 
tjeneste i Grønland et helt år fra 
april til april, kan det til tider være 
svært nok at være borte fra de 
gængse former og det normale liv, 
der ellers leves i Danmark. Afsavnet 
fra dette fØles mest i slutningen af 
januar, når jule- og nytårsglæderne 
er forbi, og dagene stadig er korte. 
Så kan det knibe med humøret, indtil 
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Samtale med chefen for GrØnlandske marinekommando, 
kommandØr G. de Lichtenberg, om tilværelsen hos den. 
danske marinestation i vor nordlige koloni. 

man hen i februar og begyndelsen af 
marts kan overse tiden til hjemsen
delsen omkring 1. april. Det er nu 
ikke så mærkeligt, at man en gang 
imellem kan gå og blive lidt under
lig. De må jo huske, at vinteren der
oppe er 8 måneder af året. 

- Vil det sige, at man lider af 
melankoli eller spleen? 

- Melankoli er en undtagelse, men 
spleen hører med til den daglige kost. 
Her gælder det om, hvem der klarer 
den bedst. SelvfØlgelig medfører det, 
at man til tider tørner sammen, men 
det er forhold, der altid let lader sig 
ordne. Straffe har kun meget sjæl
dent været ikendt og har i så fald 
virket forfriskende og opkvikkende. 

- Hvor mange mand ligger der
oppe? 

- På marinestationen er der ca. 
25 værnepligtige og 7 befalingsmænd. 
! sommerens løb varierer disse tal 
meget på grund af mandskab, der 
passerer ud til tjeneste i skibene el
ler ved sØopmålingen, og er afhængig 
af hvor mange skibe og kuttere, der 
lejlighedsvis ligger ved stationen. 

- Hvad er Grønlandske marine
kommando? 

-En myndighed, der har til op
gave at holde kontrol med de grøn
landske kyster, samt være til støtte 
for søfarten på områder, hvor dette 
gøres nødvendigt, såsom ved forhand-

linger om fyr- og baakeafmærknin
ger, søopmålinger m. m., og hertil må 
der haves et passende antal skibe, der 
kan udfØre inspektion såvel på Øst
kysten som - i særlig grad - på 
vestkysten, hvor det store fiskeri fore
går i lØbet af sommeren. 

- Og marinestationen? 
- Marinestationen ved Godthåb er 

basishavn for de skibe og fartØjer, 
Grønlandske marinekommando har 
til rådighed. Denne basis er derfor 
hjemsted såvel for myndigheden som 
for alt det personel, der fra marinen 
gør tjeneste i Grønland (flyvere dog 
undtaget). Samtidig må marinesta
tionen have mulighed for eftersyn og 
reparation af det materiel, der står 
til rådighed, og må derfor foruden 
de nødvendige bygninger for beboel
se, kontorer, radiostation og værksted 
også nødvendigvis have et orlogs
hjem, hvor mandskabet kan Iænles 
i fritiden og fØle sig hjemme, efter
som der overhovedet ingen adspre
delser findes i lighed med, hvad man 
har i en almindelig større by i Dan
mark. 

- Og hvad går nu dagen med på 
stationen i arbejdstiden? 

- Ja, dette er i hØj grad afhæn
gig af sommer eller vinter. Om som
meren har vi hidtil, i de 2 år, jeg har 
været der, foretaget byggearbejder 
og forbedringer, idet de forskellige 



værnepligtige har deres særlige ar
bejde, såsom maskinisterne med re
paration og eftersyn af motorer, båd
førerne med pasning af fart Øj erne, 
kokken sin gryde, skomageren sin 
læst m. v., men om vinteren har vi 
desuden et særligt arbejde, som kan 
give nok så meget besvær, og det er 
vandhentning. 

- Hvad vil det sige, findes der ik
ke vand? 

- Jo, vand findes der nok, men 
hen på vinteren fryser brøndene til 
eller løber tørre, og så må man ty 
til smeltning af sne og is, og hertil 
kan man for isens vedkommende kun 
bruge isbjerge fra indlandsisen, fordi 
det er ferskvand. Smeltning af sne er 
meget langsommeligt, da det kun gi
ver halvdelen i vand, men man for
bavses ofte over, hvor denne smukke 
hvide sne i virkeligheden er snavset, 
når den bliver smeltet. Smeltningen 
af is er et større arbejde, når man 
fØrst skal have en passende stor is
kasse bugseret ind til kysten, slået i 
stykker under lavvande og derefter 
i kurve båret op til stationen. Vandet 
af isen synes vi bedst om; det er fint 
og krystalklart, men der skal jo me
get til på en sådan station, hvor der 
daglig færdes 40-50 mennesker. Det 
pudsige er forresten, at ligesom vi 
har vanskeligheder med at få det 
vand, vi skal bruge, så har vi lige så 
vanskeligt ved at blive af med spilde
vandet. Det snavsede vand, der smi
des ud i rendestenen, fryser med det 
samme, og i lØbet af nogle dage er 
rendestenen blevet til et kæmpe
isbjerg, som må hugges i stykker og 
atter bæres bort, - men hvad, det er 
jo det, der hØrer med til livet der
oppe. 

- Hvorledes kommer Deres orlogs
gaster ud af det med befolkningen i 
kolonien? 

- Jeg synes, vi har et ganske ud
mærket forhold til alle heroppe, og 
orlogsgasterne kommer rundt om
kring i mange hjem og finder mange 
venner blandt de unge, fØrst og sidst 
blandt de unge piger, som kommer 
ud hos os på stationen, når vi holder 
fest eller almindelig dansemik i or
logshj emmet. Vi har spillet en hel del 
fodbold med klubberne og ungdoms
foreningerne i kolonierne, og det er 
ganske interessant at studere de unge 
grønlændere, som er fortræffelige 
sportsfolk. De er meget hurtige i de
res spil, de står fortræffeligt på ski, 
de er gennemgående meget musikal
ske, og de danser glimrende. Men i 
hele forholdet over for kolonien har 

Parti fra Sukkertoppen. 
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det været af afgø
rende betydning, 
at vi har haft vort 
orlogshjem, hvor 
vi kan samle op til 
200 mennesker på 
vore festaftener, 
eller hvor venner 
og bekendte har 
kunnet komme til 
stede, når vi ons
dag aften har film
forevisning, eller 
hvor man, når be
søg er tilladt, kan 
spille bordtennis, 
bobspil eller for
drive tiden med 
skak, dam og matadorspil. 

- Hvad gøres der for orlogsgaster
nes underholdning i fritiden? 

- Vi følger ganske de samme lin
jer som herhjemme. Hver onsdag er 
der hjemmeaften, hvor ingen lover 
sig ud, med mindre det er noget gan
ske særligt. På disse aftener afholdes 
foredrag, eller der forevises film, og 
disse foredrag gøres så aktuelle som 
muligt eller omhandler oplysninger 
om Grønland på forskellige områder. 

Inspektionsskibet nærmer sig kysten ved 
Godthåb. 

Dernæst er der sat ind på fritids
beskæftigelse, som både skulle være 
til fornøjelse og nytte, og her har 
Folk og Værns indsats været af stor 
værdi. Alle har jo ikke den samme 
hobby, så derfor betyder det meget, 
at der er forskellige områder at ar
bejde med, såsom modelsnedkeri, 
læderplastik, bogbinding, eller der 
arbejdes med fletning af bælter og 
små tasker og deslige. Een ønskede 
meget stærkt, at der fandtes en lille 

væv. Fra sØfar
tens bibliotek fås 

de sædvanlige 
forsendelser af 

skønlitteratur, og 
disse bØger står 
meget let tilgæn
gelige. Desuden 
har vi modtaget 
en stor del fag
litteratur gen
nem Folk og 

Værn. Der har 

Værnepligtige og befalingsmænd fra Grønlanci 
marinekommando parat til en sltitur. 

været en del Ønsker om undervisning 
i sprog, regning og navigation, men 
tiden og forholdene og manglende læ
rerkræfter har gjort dette vanskeligt 
at gennemføre fuldt ud. Dog vil dette 
forhold blive bedre efterhånden. 

I orlogshjemmet findes radio, som 
altid er stillet ind på musik, og her 
kan særlig understreges den store 
betydn~ng det har haft, at vi kan tage 
Danmark på kortbØlge, hvad vi ikke 
kunne den første vinter, jeg sad der
oppe. 

Vore filmaftener er ligeledes af stor 
betydning, ikke alene for besætnin
gens underholdning, men også fordi 
vi herigennem får lejlighed til at 
være sammen med bekendte fra ko
lonien, og der er altid åbent hus, når 
der forevises film. 

Vi har med megen stor glæde hØrt 
om Folk og Værns samarbejde med 
konsulent Borum, hvorved et films
bibliotek vil kunne blive stillet til 
rådighed for stationen med videre
besørgelse ud i kolonierne, hvor film
forevisning kan foregå. Vi vil lige
ledes sørge for, at disse film medgives 
skibene til forevisning i de kolonier 
og udsteder, hvor der ellers ikke fin
des forevisningsmuligheder. 

Og så byder Grønland i tilgift or
logsgasterne alt det nye, som de træf
fer og ser i dette så fremmede og 
egenartede land - dets storslåethed 
og skØnhed, og derfor gælder det og
så om, at der er lejlighed til fjeld
ture om sommeren og skiture om vin
teren. Der er også chance for sejlads 
med bådene, for fiskeri eller for jagt 
efter de mange søfugle, som findes 
mellem Øerne. På alle disse ture gæl
der det dog, at ingen må gå ud alene, 
der skal være mindst 3 mand, altid 
opgive, hvor de går hen, når de kom
mer tilbage og overholde hjemkomst
tiden. Når de udebliver til den be
stemte tid, venter vi kun et kvarter, 
fØr vi slår alarm, og eftersøgning bli
ver iværksat. Folk kan falde i fjel
dene eller på ski komme til skade og 
behøve hjælp. Et motorstop kan be
tyde en katastrofe, hvis storm kom
mer op, og det kan ske meget plud
seligt. Derfor skal man aldrig vente 
med sin eftersøgning. Vi havde sidste 
efterår en motor båd, der ikke. var 
kommet hjem til tiden om eftermid
dagen, og vi fandt den fØrst næste 
morgen ved femtiden med besætnin
gen i ret forkommen tilstand. 

Sluttes side 31. 
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Ved sølØjtnant L. Tr'essel Wetlesen 

FJERNKENDING (L), d. v. s. iden
tifikation af luftfartøjer på størst 
mulig afstand, er en interessant og 
fornøjelig hobby, som dyrkes af man
ge. Den er endvidere af afgørende 
betydning for landets luftforsyar, som 
gennem rettidige og nøjagtige oplys
ninger sættes i stand til at bekæmpe 
fjendtlige luftfartøjer med størst mu-

LIDEN 

lig effektivitet samtidig med, at an
. tallet af fejlagtige nedskydninger af 

egne luftfartøjer nedsættes betyde
ligt. 

Allerede før den sidste verdenskrig 
indgik fjernkending (L) i de fleste 
lande som led i uddannelsen af luft
værnsbesætninger, luftmeldekorps, 
flyvere m. fl., og under krigen blev 

V IDE N 

GIVER 

BAGSLAG SIDEN 
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fjernkendingsuddannelsen yderligere 
udviklet og forbedret . 

Fjernkendingens to hovedopgaver 
er at sikre, at ethvert fjendtligt luft
fartøj, der kommer inden for skytsets 
rækkevidde, bliver beskudt1 og at 
hindre fejlagtig beskydning af egne 
eller allierede luftfartøj er. 

Som hovedregel gælder, at al luft
trafik, der i krigstilfælde kommer 
inden for skytsets rækkevidde og 
ikke med 100% sikkerhed kan iden
tificeres som værende venligtsindet, 
skal beskydes. Dette er nødvendigt af 
hensyn til forsvarsområdets sikker
hed. 

Man kunne måske tænke sig, at det 
ville være muligt at undvære denne 
uddannelse, enten hvis hver enkelt 
med luftværnsskyts forsynet enhed i 
land, på vand og i luft til ethvert 
tidspunkt var underrettet om samt
lige egne og allierede luftfartøjers 
bevægelser - men dette er ganske 
uoverkommeligt og desuden uden 
virkning, når der samtidig både be
finder sig egne og fjendtlige luft
fartøj er i luftrummet - eller hvis der 
indfØrtes særlige signaler til angivelse 
af luftfartøjets nationalitet - men 
dette er alt for usikkert og langsomt, 
når man erindrer, at en moderne ja
ger (hastighed 900 km/t) tilbagelæg
ger 10 km på 40 sekunder. 

Næppe mange gør sig klart, hvor 
stort antallet af fejlagtige nedskyd
ninger har været under den sidste 
krig. Noget tal herfor kan jeg heller 
ikke give; men som eksempel kan 
anføres, at under de Allieredes inva
sion på Sicilien blev af en styrke på 
godt 100 transportluftfartØjer 44 ned
skudt af eget luftværnsartilleri. 

Ønskes antallet af sådanne fejlag
tige nedskydninger nedsat mest mu
ligt - for helt vil de næppe kunne 
undgås - må luftværnspersonellet 
gennemgå en grundig uddannelse i 
fjernkending (L.) 

På et andet område har denne ud
dannelse ligeledes stor betydning, 
nemlig ved luftmeldetj enesten. 

Mens luftmeldetjenesten tidligere 



udelukkende betjente sig af optiske 
og akustiske hjælpemidler, er radaren 
nu også til disposition og kan alle
rede på stor afstand (op til 250 km) 
give oplysninger om indflyvende 
luftfartøjer og disses kurs og fart. På 
grundlag heraf bestemmes luftfar
tØjernes sandsynlige mål og tidspunk
tet for, hvornår luftfartøjerne kan 
være over disse mål, luftforsvaret 
underrettes, jagere dirigeres op til 
forventede angrebspositioner, og det 
truede område sættes i alarmtilstand. 

Efter luftfartøjernes passage af 
kystlinien eller grænsen indlØber de 
optiske meldeposters observationer 
ligeledes til luftforsvaret, der pr. ra
dio underretter jagerstyrkerne, som 
herved får oplysning om, hvilke luft
fartØjstyper det drejer sig om, og 
derigennem om disses armering, for
ventede angrebshØjde, hastighed m. 
m., oplysninger, der er af betydning, 
når angrebet skal sættes ind. 

Endvidere giver tidlig fjernkending 
den kommanderende værdifulde op
lysninger om, hvilken art angreb 
der kan forventes, idet kendskab til 
det pågældende luftfartøjs identitet 
samtidig betyder viden om dets ar
mering, bombelast, raketbestykning 
m. m., og disse faktorer er netop be
stemmende for luftfartøjets angrebs
måde; kendskab til luftfartøjets data 
sætter LV-besætningen i stand til at 
bestemme indflyvningsvinkel samt 
forventet angrebshastighed og der
igennem skuddata, og endelig støttes 
besætningen moralsk, når den ved, 
hvad det angribende luftfartøj kan 
præstere, hvilke kanoner det har, 
hvilken bombelast o. s. v., thi uvishe
den om, hvad en angriber kan yde, 
er langt sværere at udholde end be
vidstheden om at stå over for selv en 
stærk modstander, som man kender. 

Men er det nu ikke overordentlig 
svært at kunne skelne mellem de 
forskellige luftfartØjstyper? 

De fleste har jo hidtil kun dyrket 
fjernkending på den måde, at de, når 
de hØrte motorstØj fra et luftfartøj, 
kikkede op og konstaterede, at det 
var et luftfartøj. Hvilken type det var, 
hvor hurtigt de kunne flyve, om det 
var civilt eller militært, anede de ikke. 

Den russiske 
YAK-15. 

Ikke desto mindre er de pågælden
de sikkert let i stand til at skelne 
mellem personer, som de kun har set 
nogle få gange. Dette skyldes, at de 
er vænnet til »at se på mennesker«. 

Den engelske De Havilland Vampire. 

De ved, hvor de skal søge de karak
teristiske træk, der skiller det ene 
menneske ud fra det andet. 

Men der er i reglen meget større 
forskel på to luftfartØjstyper end på 
to mennesker. Ved mennesker er det 
ansigtstræk, legemsbygning, hårfarve, 
gangart m. m., man retter sin op
mærksomhed mod, når man skal be
stemme, hvem den pågældende er. 
Ved luftfartøjer er det hæreplaners 

Den amerikanske 
Lockheed F-80, 
Shooting Stm·. 

og motorers antal, placering og form, 
halepartiets form, kroppens form og 
m. m., man skal se på, og forskellene 
her er meget større og mere iØjnefal
dende end forskellen f. eks. i ansigts
træk mellem to personer. 

For den interesserede er det 
således ingenlunde nogen vanskelig 
opgave at uddanne sig til en dygtig 
fjernkender (L). Man skal blot væn
nes til »at se på luftfartøjer« og lære, 
hvor man skal søge de karakteristiske 
træk. 

Prøv at betragte de tre hosstående 
billeder. Det er tre luftfartøj er i 
samme klasse, nemlig reaktionsj agere, 
men det ene er amerikansk, det andet 
engelsk og det tredie russisk. 

SkØnt det er luftfartøjer med no
genlunde samme opgaver, er der dog 
så afgørende og store forskelligheder 
ved bæreplaner, motorer, haleparti 
og krop, at ingen vil kunne forveksle 
dem. 

På næste side findes første del af 
en kortfattet vejledning ved fjern
kending (L). Denne vejledning, der 
vil blive fortsat i de næste numre, 
tilsigter netop at lære fjernkenderen, 
mod hvilke dele af luftfartøjet, han 
skal rette sin opmærksomhed, og er 
samtidig en art ordbog for betegnel
ser, der vil blive anvendt ved beskri
velser af luftfartøjer. 

Er De flyveinteresseret, og har De 
interesse i at lære at skelne mellem 
luftfartøjer samt til at fØlge med i 
udviklingen inden for luftvåbnet, klip 
da vejledningen ud og gem den, klip 
ligeledes billeder, silhuetter og data 
ud af de på side 9 anførte luftfartøj er, 
som er de to fØrste af en serie, som 
vil fremkomme her i bladet, og som 
omfatter alle vigtigere danske og 
udenlandske, civile og militære luft
fartøj er. 

De vil da kunne indrette en scrap
bog, der efterhånden vil indeholde 
oplysninger og billeder m. m. af alle 
nyere luftfartøjer, og som De stadig 
vil kun!1e holde a jour. 
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VEJLEDNING VED FJERNKENDING (L) 
(De anvendte benævnelser er udarbejdet med henblik på 
deres værdi set ud fra et fjernkendingssynspunkt. De afvi-

ger derfor i nogen grad fra de tekniske betegnelser). 

l. Bæreplaner 

Monoplan: 

- i 
Biplan: 

m 

I A C 

2. 11Ioto1•e1· 
Een: 

To: 

Tre: 

Fjernkending af luftfartøjer 
kan deles i 2 tempi: 
A) Fjernkending på stor af

stand. 
B) Fjernkending på kort af

stand. 

A. Fjernkending på stor 
afstand. 

(Inddeling i hovedgrupper.) 
På stor afstand kan fjern

kenderen kun skelne enkelte 
særligt typiske træk ved luft
fartøjet. 

Disse træk knytter sig til: 
1) Bæreplaner. 
2) Motorer. 
3) Understel. 
4) Haleparti-

4. Haleparti 
Fire: Intet sideror: ~ 

Seks: 

• 
3. Understel 

Fast: 

Optrækkeligt: 

-------Centralflyder: 

l + ~ 
Pontoner: 

--=-~--J.( ~ 
Flyvebåd: 

• 8 

Enkelt sideror: _j_ 
Dobbelt sideror: 

Tredobbelt 
sideror: I I 

Det kan hurtigt afgø

res, hvilke punkter in

denfor disse 4 grupper, 

der passer på det obser

verede luftfartøj, og 

luftfartøjet kan placeres 

i en af de til hØjre her

for opregnede 11 hoved

grupper. 

I 

1. Eenmotorede mono
planer med optræk
keligt understel og 
enkelt sideror. 
(Denne gruppe de
les i undergrupper
ne: 
la. Stjernemotor 
lb. Rækkemotor 
le. Reaktionsmotor) 

2. Eenmotorede mono
planer med fast un
derstel og enkelt 
sideror: 

3. Eenmotorede mono
planer med dobbelt 
sideror: 

4. Tomotorede mono
planer med · enkelt 
sideror: 

5. Tomotorede mono
planer med dobbelt 
sideror: 

6. Firmotorede mono
planer med enkelt 
sideror: 

7. Firmotorede mono
planer med dobbelt 
sideror: 

8. Flyvebåde: 

9. Søluft.far!Øjer med 
pontoner eller cen
tralflyder: 

Pontoner: 

Centralflyder: 

10. Biplaner: 

-

11. Enkelte særegne luftfartøj er, der ikke kan 
placcrc3 i en af ovcnnccvnto grupper (f. eks
luftfartøjer med tredobbelt sideror). 



/ 
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~ 

Lockheed F-80, Shooting Star. U. S. A. 

(Eensædet jager - scrapbogen gruppe le) 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 
- een reaktionsmotor med indsug-

~~ 

Gloste1· Meteor. England. 

(Eensædet jager - scrapbogen gruppe 4) 

ningsporte på hver side af kroppen, ,_ __ .,;;;~I;;;;.. __ __ 
udstødsport i agterenden - kast- W • 

Beskrivelse: Lavt midtvinget mo
noplan - forfra U-formet bæreplan 
- 2 dråbeformede indbyggede 
reaktionsmotorer - ægformet side
ror - højt placeret højderor 
slank cigarformet krop. 

bare brændstoftanke (evt. bomber) 
under planenderne - fremskudt 
højderor - cigarformet krop -
bæreplanet placeret næsten midt 
på kroppen. 

Dnta: Max, hast.: ca. 900 km/t -
armering: 6/12,7 mm RK. - bom
belast: max. 907 kg - spændvidde: 
11,88 m - længde: 10,52 m - prak
tisk top højde: over 13. 700 m -
rækkevidde: ca, 3200 km. 

Motor: Een Allison 
J-33 reaktionsmotor. 
~ 

Data: Max. hast.: 940 km/t -
armering: 4/20 mm RK. - 8/41 
kg raketter eller 907 kg bombelast 
- spænd\•idde: 11,3 m - længde: 
12,5 m - praktisk tophøjde: 13.550 
m - rækkevidde: 1900 km. 

Motorer: To Rolls-Royce Derwent 
V reaktionsmotorer. 

Til hvilke af de 11 hovedgrnpper (se side 8) 
hører nedenstående fem typer? Fjernkendings. 

opgave nr. 1/49. Løsning indsendes senest 15. august 1949 i lukket k~nvolut mærket »Fje· 
kendingsopgave nr. 1/49« til »Folk og Værn«s redaktion, Vester Voldgade 117, l 
benhavn V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 

Forsikringskal man/Ja'.. \ 

( l m(Nb~ ) 
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GLIMT-CJiafuiun, 
ENGT,AND 

Om reaktionsluftfartØjet De Havil
land 106, Comet, der så længe har 
været omgivet med stor hemmelig
hedsfuldhed, kan oplyses, at det vil 
blive forsynet med 4 De Havilland 
Ghost reaktionsmotorer, der er be
regnet at skulle give det en march
hastighed på ca. 800 km/t. Luftfar
tøj et, der tænkes anvendt ved trans
atlantiske flyvninger, kan medfØre op 
til 36 passagerer samt en besætning 
på 4. Det bygges forelØbig i 16 eks
emplarer og forventes ikke at komme 
i tjeneste fØr 1951 eller 1952. 

• 
Den 10. april flØj Armstrong Whit

worth Apoilo for første gang. Flyv
ningen varede ca. 25 minutter. 

Apollo drives af 4 Armstrang Sid
deley Mamba propelturbiner og har 
plads til 31 passagerer. 

• 

Supermarine Attacker, der er i pro
duktion til Royal Navy, er blevet ef
terfulgt af en pileformet udgave Su
permarine 510, som allerede har væ
ret i luften. 510's bæreplan danner 
en vinkel på 45 ° med kroppen. 

* * * 

FRANKRIG 
Den tomotorede flyvebåd Nord 1400 

har for ny lig foretaget sin fØrste 
flyvning. 

Dens max.hastighed forventes at 
blive 344 km/t. 

• • • 
RUSLAND 

Passagerluftfartøjet TU-70, der i så 
hØj grad minder om Boeing B-29, 
Superfortress, har været i produktion 
i nogen tid. 

Max.hast.: 515 km/t, rækkevidde: 
4000 km, spændvidde: 43,74 m, læng
de 36,27 m. 
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En tilsvarende bombeversion har 
betegnelsen TU-170. 

• * • 

SVERIGE 

Sverige har modtaget den fØrste af 
et antal Fairey Fireflies, som agtes 
anvendt til målslæbning. 

• 
Et antal Spitfire mk. 19 - foto

rekognosceringsjagere - er nu i tje
neste ved det svenske luftvåben. 
Svensk betegnelse S-31. 

* 
Den anden prototype af SAAB-29 

f!Øj fØrste gang den 28. februar d. a. 
Endnu to prototyper er under kon
struktion. 

• 
SAAB J-21R er nu i serieproduk

tion ved fabriken. 
• * • 

U. S. A. 

Den amerilmnske 
Chance-Vought 
XF7U-1, Cutlass, har 
et ganske særegent 
udseende. 
Den siges at flyve 
over 960 km/t. Nær
værende fotografi er 
taget under en prø
veflyvning. 

Northrop F-89, Scorpion, er nu 
serieproduktion til U. S. A. F. 

* 
Ved Mc. Donnell fabrikken har man 

påbegyndt konstruktionen af en to
motoret prototype Mc. Donnell 
XF3H-1, der formodes at være en 
kraftigere udgave af Mc. Donnell 
F2H-1, Banshee. 

Dette engelske recog
nosceringsfn.rtoj, 
Avro Shackleton, der 
er en videreudvikling 
af Avro Lincoln, fløj 
første gang den 9. 
februar d. ii. 
Bemærk radardomen 
under næsen. 

For nylig kastede en Convair B-36 
i Muroc, Kalifornien, den største bom
belast, der nogen sinde er blevet 
medført af eet luftfartøj. B-36 med
fØrte to bomber på tilsammen ca. 
38 t. 

• 
Man har til hensigt at konstruere 

en 10-motoret udgave af Convair 
B-36. Foruden de 6 stempelmotorer, 
luftfartøjet i Øjeblikket er forsynet 
med, vil denne videreudvikling blive 
udstyret med 4 reaktionsmotorer. 

• 
Den 12. marts flØj en Convair B-36 

15.484 km non-stop med en bombe
last på 4500 kg og havde stadig 
brændstof i reserve, da den landede. 

• 
Bell X-1 er nu forældet, og der 

bygges fire nye luftfartøjer under be
tegnelsen Bell X-lA. Denne model 
skal kunne opnå en hastighed på 2170 
km/t og medføre 50 % mere brænd
stof end X-1. 

• 
Ca. 500 Republic F-84, Thunderjets 

er blevet færdigbygget, og næsten 
lige så mange er under konstruktion_ 

Den nyeste model er F-84E . 

• 
De første 5 North American F-86 

reaktionsjagere er for nylig blevet 
leveret til U. S. A. F. 

Luftfartøjet er blevet dØbt »Sabre«. 

* 
Den tomotorede reaktionsjager Mc_ 

Donnell XF-88, Voodoo, har afsluttet 
en fØrste serie forsøgsflyvninger. 

• 
Ved Grumman fabriken er en ef-

terfØlger til Grumman F9F, Panther, 
under konstruktion. Dens betegnelse 
er Grumman XFl0F-1, og den er ud
styret med pileformet bæreplan. 

* 
For nylig er en Lockheed P2V, 

N eptune, startet fra hangarskib med 
en fuldvægt på 33.566 kg. Det er det 
tungeste luftfartøj, der nogensinde 
er startet fra et hangarskib. 



DET er for nylig blevet meddelt, at 
det danske flyvevåben har truffet af
tale om levering af 20 jetjagere af 
typen Gloster Meteor IV fra Gloster 
Aircraft Co. i England. 

Denne meddelelse er sikkert blevet 
Jet~jagere 

til det danske flyvevåben 
hilst med glæde af samtlige danske, 
der interesserer sig for forsvaret og 
specielt for det kommende flyvevåben 
og dets opbygning. 

Gloster Meteor, hvis data iØvrigt er 
anført på »Fjernkendingssiden«, hØrer 
til de hurtigste og bedste jagere, der 
i dag gør tjeneste i nogen nations 
flyvevåben. 

Den flØj fØrste gang den 5. marts 
1943. Den og den russiske YAK 15 
var de eneste allierede reaktionsluft
fartØjer, der var i aktiv tjeneste un
der den sidste verdenskrig. I de nyere 

modeller har man således kunne drage fordel af de 
under krigen indhøstede erfaringer. 

Talrige danskere havde lejlighed til at beundre en 
gruppe Meteorer, der under den engelske udstilling i 
København sidste efterår besøgte landet og bl. a. gav 
to strålende opvisninger for kØbenhavnerne ude over 
Øresund. 

Den er i besiddelse af en fantastisk stigeevne, idet 
den f. eks. kan stige til 2280 m P.å 1 minut, og den har 
to gange sat verdensrekord i vandret hastighedsflyv
ning. Første gang den 7. november 1945, hvor den flØj 
med en gennemsnitshastighed på 975 km/t, og anden 
gang den 7. september 1946, hvor hastigheden var 991 
km/t. Begge gange var det Gloster Meteor IV, forsynet 
med 2 Derwent 5 reaktionsmotorer, altså samme mo
del, som nu er indkØbt til det danske flyvevåben. 

I de rekordsættende luft
fartØj er var alle kanoner, alt 
radioudstyr, alle ekstratanke 
m. v. udtaget. 

Med normalt udstyr opgiver 
fabrikken Meteorens max.ha
stighed til 940 km/t. 

Til Sammenligning kan op
lyses, at de af Sverige og 

Norge indkØbte reaktionsjagere, De 
Havilland Vampire, har en max.ha
stighed på 855 km/t. 

Foruden at være i tjeneste i R.A.F., 
er Meteoren også solgt til det argen
tinske, det hollandske og det belgiske 
flyvevåben. 

L. Wessel Wetlesen. 



På • vzng 

SVERIGE 

På vej til Stock
holm kommer en 
formation svenske 

mustang-jagere 
de danske maski

ner i møde. 

I dagene fra den 13.-16. juni aflagde 
flyveskolens overgangskursus besøg 
hos den kungliga flygkadettskola i 
Uppsala. 

Den 13. kl. 8 om morgenen startede 
formationen, der bestod af 14 Har
vard og 3 Oxford fra Værløse med 
kurs mod NorrkOping. 

Vi flØj op forbi Kronborg, forbi 
Helsingborg og op mod Hallandsås. 
Her begyndte terrainet at ændre sig, 
så vi, der er vant til at flyve over 
terrain, der giver gode landingsmu
ligheder, i alt fald for træningsma
skiner, uvilkårligt kom til at tænke 
på, hvordan man skulle klare en nød
landing i dette nye og uvante ter
rain, som vekslede med søer og skove, 
hist og her isprængt små stumper 
agerjord, hvor der tilsyneladende 
fandtes et utal af større og mindre 
sten. 

Fra det svenske flyvevåben havde 
vi modtaget nogle udmærkede kort, 
som gjorde det let for os at finde vej, 
ydermere havde vi ideelt vejr på hele 
turen. 

Set fra luften er søerne ikke så 
gode holdepunkter, som man i for
vejen skulle tro, idet det kun er <le· 
større og mere karakteristiske, man 
tør lide på. Set med en dansk flyvers 
Øjne ligner alle de andre søer hin
anden. 

Vi kommer op forbi Viirnamo og 
Niissj6, og vejret er så klart, at vi 
kan se J6nk6ping og vattern med 
Vissings0, og efter ca. 1 ¾. times flyv
ning er vi fremme ved Norrk6ping, 
hvor vi lander på den militære plads 
og bliver budt hjerteligt velkommen 
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Chefen for hærens og søværnets 
flyveskole, oberst C. C. Larsen, 
fortæller om skolens besøg i bro= 
der/andet 

af flotillechefen, 6verstelojtnant S6-
derlindh. Flotillen er udstyret med 
Vampire (reaktionsdrevne), og her er 
nok at se på. 

Imedens vore luftfartØjer bliver 
tankede og efterset, viser flotilleche
fen os rundt på pladsen. Det svenske 
flyvevåben er en vel udbygget orga
nisation, og man mærker straks, at 
man overalt indenfor flyvevåbnet ar
bejder i et hurtigt tempo. 

Flotillechefen har lagt et ganske 
bestemt program for vort kortvarige 
ophold, og så snart vi er færdige med 
vor rundtur, spises der lunch i flo
tillens hyggelige og velindrettede 
messelokaler. Under lunchen spiller 
flotillens orkester 
danske melodier, 
og bagefter ind
tages kaffen i ha
ven. 

Efter lunch bry
der vi op for at 
stile mod vort 

egentlige mål 
U ppsala. Vi tager 
afsked med flotil
lechefen med et 
»på gensyn«, itlet 
det er hensigten, 
at vi skal lande 
her og tanke op 
på hjemturen. 

Vi har fået 
meddelelse om, at 

kommet ca. halvvej en til Stockholm, 
dukker luftfartøjerne op og begynder 
at kredse rundt om os. Disse fartøj er 
har jo adskillig større hastighed end 
vore træningsfartØjer. 

Vi glider nu ind over Stockholm, 
der også set fra luften er en meget 
smuk by. Hele den maleriske Sk5.r
gård ligger under os. Vi ser Bromma 
og alle de kendte bygninger i Stock
holm, selv ser jeg fØrst og fremmest 
på den bygning, hvori det svenske 
flyvevåben har sit hovedkvarter. Det 
er en meget imponerende bygning, 
og jeg tænker, bare vi var så vidt. 

Vi slår et sving over hovedstaden 
og sætter derefter kursen direkte mod 

kadettskolan i 
U ppsala vil sende 
en formation mu
stang for at møde 
os, og da vi er 

Ved ankomsten til Uppsala hilser svenskerne på de danske 
våbenfæller. I forgrunden ses den danske marine- og luftattache 

i Stockholm, kommandør G. Paulsen. 



Uppsala, hvor vi bliver budt velkom
men af vor vært, chefen for kadett
skolan, Overstelojtnant Peyron, den 
danske marine- og luftattache i 
Stockholm, kommandør G. Paulsen, 
og Overste Lindahl, der er pladschef 
og har kommandoen over flotillen, 
som er stationeret der på pladsen. 

Derefter bliver vi installeret og får 
lejlighed til at få et bad i kadett
skolans )>bastu«, som er pragtfuld. 

Om aftenen giver chefen for det 
svenske flyvevåben, generall6jtnant 
Nordenskiold, middag for os. Dan
marks ambassadør i Stockholm samt 
generalerne Ljungdahl og SOderberg 
deltager i middagen. Generalen holdt 
en smuk velkomsttale, hvori han be
tonede vigtigheden af, at danske og 
svenske flyvere lærer hinanden at 
kende. 

hvide nelliker på 
det svenske fly
vermonument på 
Karlaplan. 

Kl. 16,30 var alle 
vi danske gæster 
hos vor ambassa
dør og havde her 
lejlighed til at 

træffe sammen 
med officerer fra 
det svenske flyve
våben og uden
landske luftatta-

cheer, foruden 
med en hel del 
danske, som er bo
siddende i Stock
holm. 

'"""'·~ 
'·. )1"1 
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Det blev en meget vellykket aften, 
og vi følte, som vi iØvrigt havde gjort 
det fra det Øjeblik, vi satte foden på 
svensk grund, at vi var hjerteligt vel
komne. 

Om aftenen fik 
vore unge menne
sker lejlighed til 
at se sig lidt om 
i Stockholm. 

Det svenske flyvevåbens musikkorps spiller danske melodier 
i NorrkOping, 

Efter middagen og kaffen udviklede 
der sig en sangkappestrid imellem 
svenske og danske, der sluttede med, 
at begge parter sang sammen til helt 
ud på de små timer. 

Næste formiddag gik vi rundt og så 
på kadettskolans lokaler m. m. Det 
er meget vanskeligt at beskrive, hvor 
gode de er. Jeg vil kun sige, at jeg 
Ønskede ved mig selv, at vi havde 
dem halvt så gode. En gennemført 
organisation mærkedes overalt, det 
hele var gennemtænkt og tilrettelagt 
på langt sigt. 

Efter lunch tog vi til Stockholm for 
også at se byen fra jorden og tillige 
for at deltage i en reception, som am
bassadør Svenningsen havde indbudt 
os til. Forinden receptionen aflagde 
jeg visit hos chefen for flyvevåbnet i 
den store bygning, som jeg havde 
beundret fra luften. 

GenerallØjtnant Nordenskiold er en 
meget levende og stærk personlighed, 
som har haft afgørende indflydelse 
på det svenske flyvevåbens organi
sation, vækst og placering. Generalen 
viste mig bl. a. vejrtjenestecentralen 
og teleprintercentralen, og igen tænk
te jeg, at det ville jeg ønske, vi havde. 
Efter besøget hos chefen for flyve
våbnet nedlagde vi en buket røde og 

Den følgende dag besøgte vi den 
flotille, som er stationeret sammen 
med kadettskolan. - Flotillechefen, 
Overste Lindahl, gennemgik med os, 
hvorledes en svensk jagerflotille er 
organiseret, og hvorledes den virker. 
Det sidste blev demonstreret af en 
eskadrille i luften, og det var meget 
interessant og lærerigt for os. Eska
drillen viste såvel taktisk optræden 
som kunstflyvning, individuelt og i 
formation, og fra jorden kunne man 
gennem radio fØlge ordregivning 
m.m. Alt gik præcist og i et hurtigt 
tempo. 

Om eftermiddagen var der arran
geret en udflugt til Skoklaster, der 
ligger i nærheden af Uppsala. Vi tog 
derud, dels med båd og dels pr. bil. 
På Skokloster findes bl. a. en ene
stående våbensamling. Om aftenen 
var der middag i messen og kamme
ratligt samvær. 

Den følgende morgen tog vi af
sked med vore svenske kammerater 
med ønsket om et snarligt gensyn, 
og kl. 9 startede vi til Norrk6ping, 
hvor vi landede ca. 1 time senere. 
Chefen her havde igen noget at vise 
os. Man havde just skarpskydning 
den dag imod mål, der var opstillet 
på nogle søer i nærheden af pladsen. 
Vi fik lejlighed til at se opladning af 

våben, start og 
landing med 

Vampire. Sky
depladsen var 
ikke længere 
borte, end at 
vi kunne stå på 

flyvepladsen 
og se dem dyk
ke imod og 
skyde på må
lene. 

KortfØr lunch 
kom chefen for 
flyvevåbnet til 
pladsen i sin 

Hyggeligt samvær i NorrkOping. I forgrunden oberst C. C. Larsen og 
flotillechefen i NorrkOping, Overstelojtnant SOderlindh. Bag bordet 

ses chefen for flyveskolens overgangskursus, kaptajn Birkhede. 

eensædede 
jager fulgt af 
adjutanten, der 
ligeledes f!Øj i 
en eensædet ja
ger. Generalen 
havde været en 
tur nede på 

Ljungbyhed, 

bl. a. for at se på et skoleluftfartøj, 
der blev demonstreret der, og ville så 
hilse på os, inden vi forlod Sverige. 

Under lunchen musicerede flotillens 
orkester igen, og som en opmærk
somhed mod os spilledes bl. a. ouver
turen til »Elverhøj<<. 

Kl. ca. 3 tog vi afsked og satte 
kursen mod Værløse. Vi fik nogle 
byger, men havde godt sigt hele 
vejen, og vi nød igen det fremmed
artede landskab, der lå udbredt for 
vore Øjne, og som er så forskelligt 
fra det danske. 

Efter ca. 1 ½ times flyvning havde 
vi Kronborg i sigte, og kort tid efter 
kunne vi lande i Værløse med hele 
formationen, der efter at have tanket 
gik videre til Karup, hvor overgangs
kursus er stationeret. 

Til slut vil jeg gerne sammenfatte 
vort indtryk af besøget derhen, at 
det har været en meget udbytterig 
tur set fra et rent fagligt synspunkt. 
Man kan læse sig til en del af regle
menter og beskrivelser o. s. v. Men det 
at se tingene selv, er noget helt andet. 
Det fæstner sig i erindringen, man 
får selve begreberne klaret og fast
lagt. 

Det allervigtigste er dog, som også 
chefen for flyvevåbnet fremhævede, 
at svenske og danske flyvere, ældre 
og yngre, får lejlighed til at træffe 
sammen og udbygge kendskabet til 
hinanden. 

Vi blev overalt modtaget med den 
største hjertelighed og mØdt med 
ægte svensk gæstfrihed, og det sven
ske flyvevåben satte os ind i og viste 
os alt, hvad vi ønskede at se - og 
det var megei. 

For danske militærflyvere er det 
en stor oplevelse at få lejlighed til at 
flyve udenfor landets grænser, at 
lære et fremmed terrain at kende. 
Til daglig flyver vi jo rundt om vore 
pladser, og det fØles derfor som en 
befrielse at kunne rette kurven ud 
og flyve et langt stykke uden at 
svinge. C. C. Larsen. 
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NÆSTEN ethvert dansk skolebarn 
ved, at Chr. IV bl. a. lod bygge Ny
boder. Men kun de færreste af de 
mange mennesker, der regelmæssigt 
passerer den lille by i byen, som Ny
boder er, ved, at der i dag kun er 
meget lidt tilbage af vor store sØkon
ges værk. 

Chr. IV er i vort lands historie 
blevet omtalt som en virkelig falke
konge, der ikke mindst interesserede 
sig for søens mænd. Det har dog sik
kert ikke været menneskekærlighed 
alene, der har spillet ind, da han i 
1631 lod påbegynde bygningen af de 
lave længer lige uden for det dati
dige København. Kongen forstod be
tydningen af at have en fast stamme 
af dygtige sØkrigere og skibshånd
værkere. En marineby som Nyboder 
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varede det sjældent længe, inden han 
giftede sig og fik bØrn - og fra 
hjemmets havn var det ikke let at 
rømme. 

Tanken om at opfØre en særlig ma
rineby var ikke ny på Chr. IV's tid. 
Allerede i 1558 havde Chr. III haft 
planer om at bygge en sådan by på 
Bremerholm, der var flådens hjem
sted, og opførelsen af den stod også 
på under Chr. IV. Men snart blev 
husene her utilstrækkelige til det 
stadig voksende antal af marinens 
personel, og det var det, der fik Chr. 
IV til at tage beslutningen om at 
bygge den nye orlogsby i hovedsta
dens udkant. St. Anna By skulle den 
hedde, men meget oftere blev den 
kaldt »de nye bådsmandsboder«, hvil
ket senere blev forkortet til »Nybo
der«. De gamle boder på Bremerholm 
eksisterer der desværre intet af i dag. 
Den rØde hane galede ofte over det 
gamle København, og to store ilde
bl'ande i det syttende og det attende 
århundrede blev de gamle skipper
boders skæbne. 

Op ad knudetovet. 
Husene var til at begynde med 

hvidkalkede. De karakteristiske skod
der for vinduerne var dengang grøn
ne, og det samme var dØrene, der var 
delt på midten ligesom stalddøre. 
Murene var ikke hØjere, end at man 
med lethed kunne nå tagskægget 
med hånden uden at strække sig. 
Inde var der naturligvis ikke ret hØjt 
til loftet. Gulvet var af mursten eller 
blot af stampet ler. Loftet var ikke 
pudset, men bestod af rå bjælker. 
Lige inden for den lave gadedør, der 
var forsynet med klinke, lå forstue1;, 
der gik lige igennem huset ud til 
gården. I denne forstue tilberedte 
nyboder-konerne maden. Hovedstuen 
var et ret anseligt rum, der også 
strakte sig fra gade til gård. Dens 
størrelse var 3,85X4,70 meter. Sove
værelset havde samme dybde som 
hovedstuen, men var kun 1,90 meter 
i bredden. På loftet gemte man brænd
sel o. I., og heroppe sov også bØrnen~
Når det kneb med at få pengene til 
at slå til og det gjorde det næsten 
altid, brugte Nyboders mænd fritiden 
til at sidde og snedkerere her_oppe. 
Mange af de kirkeskibe, som 1 dag 

- MARINENS BY 
ved Otto Ludwig 

ville fØrst og fremmest knytte per
sonellet nærmere til hinanden. Des
uden var rømning dengang et meget 
stort problem for flåden, men når 
kongen skaffede sine folk tag over 
hovedet i en særlig marineby, vidste 
han næsten altid, hvor han havde 
dem. Når en ung matros eller hånd
værker fra holmen fik lejlighed til 
på favorable vilkår at få eget hjem, 

findes i vore kirker, er blevet til i 
Nyboder. Til at begynde med førte 
ingen trappe op til loftet, men da 
Nyboder-konerne ligesom de fleste af 
mændene tit var ud af sømandsslægt, 
så havde selv de - trods deres ofte 
anselige omfang - intet besvær med 
at klatre op ad et dertil bestemt 
knudetov, som hængte ned i forstuen. 

I dag findes der kun een eneste 



1ænge fra Chr. !V's tid, og <len er 
,endda blevet »moderniseret« i tidens 
lØb. Bræddeloftet er· forsvundet, og 
gulvet er ligesom i andre lejligheder 
af træ. Denne rest af det oprindelige 
Nyboder findes i Set. Paulsgade, der 
fØr havde navnet EenhjØrninggade. 
Gaderne har iØvrigt, lige fra de blev 
til, haft dyre- eller plante~avne i 
denne marinens by. I den tilovers
blevne længe har man indrettet »Ny
boders Mindestuer«, som vi skal for
tælle om i en senere artikel. 

Engang 15.000 - nu 2.400 beboere. 
Under Frederik V. udvidede man 

Nyboder ved at anlægge nye » Vånin
ger«, og i tidsrummet 1785-1795 ske
te der atter en udvidelse, hvorved 
marinebyen fik et samlet areal af 
over 13 hektarer. Den husede da en 
befolkning på ca. 15.000 mennesker. 
Mange af de gamle længer måtte 
samtidig falde for at give plads til 
nye_ to-etagers bygninger. Der blev 
også bygget særlige bygninger for 
skolelokaler, hospital og vagt. Hospi
talsbygningen, der blev til i 1805, ad
skilte sig i udseende meget fra det 
Øvrige Nyboder. Ved århundredskiftet 
blev bygningen nedrevet. »Nyboders 
Vagt« eksisterer dog stadig, men ma
rinebyens særlige politi har forlængst 
måttet rykke ud og i stedet give hus
ly for en portner. 

I årene 1853-78 begyndte den 
skånselsløse nedrivning af de gamle 
boder for alvor. Norge var tabt, og 
flåden var blevet mindre. Den almin
delige værnepligt var også indført og 
havde delvis aflivet begrebet »Hol
mens faste stok«. Alt dette og statens 
små midler medførte, at der ikke mere 
var brug for så mange huse til flå
dens personel. !Øvrigt havde man 
heller ikke råd til at lade dem optage 
så stor plads i hovedstaden, der sta
dig bredte sig uden om dem. Som an
dre mennesker mangler derfor også 
marinens faste personel i dag boliger, 
og der er stor rift om de små række
huse, der huser ca. 2.400 mennesker, 
hvoraf en trediedel er børn, en anden 
trediedel kvinder og resten mænd. 

Man får et lille indtryk af det 
gamle Nyboders størrelse, når man 
hØrer, at den gamle frimurerloge i 
Klerkegade, som blev til i 1868, er 
skudt op på tomterne af de gamle 
længer, der i 1860 var blevet kalket 
gule. I 1877 byggedes Set. Paulskir
ken ligeledes på det gamle Nyboders 
areal. De mange, store grå boligkaser
ner i Borgergade-Adelgade-kvarteret 
er triste gravstene over den idylliske 
gamle orlogsby. 

Når natmændene »tabte« en klat. 

Trods alt har de nye tider kun 
langsomt fået bugt med traditionerne 
i Nyboder, hvilket på nogle område; 
har været til lykke for søværnet. Fa 
andre områder har det dog været 
mindre heldigt. Bl. a. gik det en tid 
ud over hygiejnen. Til at begynde 
med kastede man f. eks. blot skralde
snavset ud på gaden, hvor det fik lov 
til at ligge og forpeste luften. Om-

kring 1720 begyndte man at køre 
skarnet bort, men det kneb for skral
devognene at forcere de store bunker 
af snavs, hvorfor man beslutt~de at 
planere gaderne. Noget senere fik be
boerne oven i kØbet pligt til at feje 
foran husene to gange om ugen. 

Også problemet natrenovation gav 
anledning til bryderier på grund af 
skarnet i gaderne. Natvognene væl
tede nemlig ofte fuldt belæssede, når 
hindringerne var for store. Om nat
renovationsmændenes arbejde i Ny
boder fortælles der mange morsom
me historier. For at tømme tønderne 
måtte de bære dem fra gården ud til 
gaden gennem kØkkenerne. Hvis der 
ikke lå en drikkeskilling eller stod 
en dram parat på køkkenbordet, ske
te det let, at natmændene »kom til« 
at tabe en klat på gulvet. 

Afvandingsspørgsmålet var også et 
problem i gamle dage. Regnen sam
men med affaldet gjorde gaderne 
til ufremkommelige sumpe. Da ga
derne blev planeret og der blev an
lagt rendestene, hjalp det dog. Det 
fortælles, at Nyboder-folkene, når 
der kom fornemt besøg, tog gade
døren af og lagde den som gangbræt 
over rendestenen. De fine fremmede 
var sommetider søofficerer, der stod 
faddere til nye skud på den stamme, 
der udgjorde det faste personel. Den 
jævne matros fØlte sig naturligvis be
æret over en sådan gestus fra en 
overordnets side, og det var med til 
at få personellet i søværnet til at 
fØle sig som en enhed. 

Nyboder udgøres ikke bare af en 
samling huse, men også af menne
skene, der bor i dem. I dag adskiller 
Nyboders indbyggere sig ikke meget 
fra de Øvrige københavnere. Men i 
gamle dage var det anderledes. Mæn
dene var præget af det hårde liv på 
sejlskibene, og kvinderne derhjemme 
bar præg af kampen for livets ud
komme. Nyboderfolket har ikke altid 
hi;ift det godt. I perioder måtte kvin
derne i store optog drage gennem 
København som demonstration mod 
regeringen, når den ikke udbetalte 
de knebne lønninger. 

20 års tjeneste i »skolepenge«. 

En Nyboder-dreng var faktisk 
straks fra fØdslen bestemt til at tjene 
i flåden. Når en drengefØdsel var 
meldt i Nyboders Vagt, fik faderen 
ekstra brØdration. Fra 6-års-alderen 
kom drengene i skole, hvor de måtte 
opholde sig fra tidlig morgen til af
ten. Drengene spiste på skolen og 
gik klædt i en slags uniform, '!Jlå 
trøje med gule knapper og hvide 
lærredsbukser, i hvilke de frøs for
færdeligt om vinteren. FØrst da Fre
derik VI engang besøgte Nyboder på 
en kold vinterdag og så drengene fry
se, gav han ordre til om vinteren at 
udskifte lærredsbukserne med klæ
desbukser. I de første skoleår var en 
dreng »rugdreng<{, idet han fik en vis 
portion rug om måneden. To år efter 
blev han »kostdreng« med fuld kost, 
og endelig blev han så »kompagni
dreng« med fri kost og 7 mark om 
måneden. Når drengene på den· måde 
hjalp med til at holde hjemmet på 
ret kØl, var det naturligvis altid en 
stor begivenhed for en Nyboder
familie at få en søn. Men drl('!ngene 
måtte rigtignok også betale for de 
erhvervede goder med 20 års tjeneste 
på Holmen eller på skibene. 

Pigerne fik deres egen skole, men 
først i 1856. Skolen kom til at ligge 
i Gernersgade. Den blev senere sØ
officersskole, derefter kaserne for 
hæren og under den sidste krig tysk 
politikaserne. 

Der kunne fortælles meget mere 
om Nyboder. Om vagten, der sørgede 
for ro og orden, og hvorfra der om 
morgenen blev ringet til arbejde, om 
Nyboder-folkets ekstratj_anser som 
altmuligmænd, scenefunktionærer ved 
Det kgl. Theater og Mester Jakel
mænd på Dyrehavsbakken m. m. 

Endnu står den skØnne lille by som 
et minde om flådens storhedstid. For
håbentlig får denne rest lov til at 
stå til evige tider, selv om husene 
måske efterhånden bliver utilfreds
stillende som boliger betragtet, og 
selv om det måske under en kommen
de storkrig slet ikke er så heldigt at 
have det meste af flådens faste per
sonel bosat samme sted. 
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Niels Ebbesen, en af datidens dragoner, 
får et leve af en fattig kone. Relieffet er 
fra so~len af Niels Ebbesen statuen på. 

torvet i Randers. 

Lidt historie. 

Regimentets fØrste chef var hærens 
daværende øverstkommanderende, 
den 38-årige feltmarchcll-lØjtnant, 
Gustav Vilhelm Wedel, der til sit un
derhold fik anvist ryttergods i Vi
borg, Holstebro og Skive amter, be
retter regimentschefen, oberst C. 
Gundelach. - En tre års tid stod regi
mentet i Holsten til 1700, hvor det 
deltog i felttoget mod hertug Frede
rik IV af Holsten-Gottorp. Aret ef
ter blev regimentet udlejet sammen 
med en del andre danske afdelinger 
til England-Holland og Tyskland og 
deltog i næsten tretten år i den span
ske arvefølgekrig og derefter i Den 
store nordiske krig. Inden afslutnin
gen af denne krig i 1720 blev regi
mentet fØrt til Sjælland, hvor det 
lå i kvarter. En snes år efter kom 
det igen til Jylland og havde stabs
kvarter i Fredericia til 1757. Derefter 
var det i Holsten fire år på krigsfod, 
men vendte igen tilbage til Jylland. 
Indtil 1779 var regimentets skæbne 
lidt omskiftelig, det forandrede også 
navn flere gange, men den 13. april 
1799 forlagdes staben samt to eska
droner til Randers by, og siden har 
regimentet haft denne by som hjem 
uafbrudt igennem 170 år. 

Rande1·s dragonerne 
har meget at fejre 

1949 er et begivenhedsrigt år for Jydske dragonregiment. Den 13. 
april havde Randers været garnisonsby for dragonerne i 170 år, og 
den 9. juni fejrede man i Nørre Snede 100-årsdagen for de kurhes
siske dragoners tilfangetagelse samme sted. For 270 år siden stiftede 
Christian V det »5. nationale rytterregiment«, hvorfra Jydske dra
gonregiment nedstammer i lige linie, og det er således en af landets 
ældste afdelinger. For at understrege de mange festdage, arrangerede 
garnisonen og Folk og Værn fra den 26. juni en 8-dages udstilling 
om »De Randers Dragoner«. Først var der udstillingen på selve ka
sernen, derefter en uge i byrådssalen nede i byen. På åbningsdagen 
var Folk og Værn bl. a. tilstede og tog en film af begivenhederne. 
Filmen Vistes senere som forfilm i byens biografer. 

Den nuværende regimentschef, oberst 
C, Gundelach. 

Fot.: Poul Pedersen 
Tekst: Sven StigØ 

I den tid, dragonregimentet lå i 
Randers, blev det udkommanderet i 
1805-14 for at deltage i Napoleons
krigene på fransk side, og det var 
selvfølgelig med i de slesvigske krige 
i 1848-50 og 1864. Under den sidste 
verdenskrig var regimentet fra 1942 
-maj 1945 underbragt på Fyn. 

Kaserneforhold i gamle dage. 

I de ældste tider kendtes begrebet 
kaserne ikke. Efter at rytterdistrik
terne ikke indbragte tilstrækkeligt til 
at underholde rytterne, besluttede 
den enevældige konge blot, at de og 
de bestemte byer skulle skaffe kvar
ter til så og så mange mand og heste, 
og i mange tilfælde også til rytternes 
koner og børn. Byerne måtte så selv 
ordne det fornødne, stille vagtlokaler, 
krudthuse, materialkamre, Øvelses
pladser og kommandantbolig til rå
dighed. Det var en temmelig tung 
byrde at lægge på borgerne, der selv
fØlgelig også klagede deres nØd 
ustandselig. Forståeligt nok var for
holdet mellem borgerskabet og sol
daterne dengang dårligt1 så meget 
mere som soldaterne oftest var lejede 
krigssvende - rent ud sagt mange 
gange nogle værre bØrster. Først da 
man forlod hvervningen og gik over 

Kampscene fm Slaget ved Arhu□ den 31. maj 1849. Minde.stuen 1 offlcerscasinoet. Her hænger billeder af næsten 
samtlige officerer ved jydske dragonregiment. 
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til den almindelige udskrivning, bedredes forholdet til civilbefolknin
gen. I Randers, der fØrst blev garnisonsby efter at udskrivningen var 
begyndt, har der så vidt vides ikke været større uoverensstemmelser. 

Indkvarteringsforholdene i Randers var ikke gode fØr i tiden. I 
midten af det 19. århundrede var det overalt ganske almindeligt, at de 
værnepligtige lå spredt i byerne hos borgerne, som udlejede værelser 
til kvarter til mandskabet, medens hestene var opstaldet rundt om
kring i byen i mere eller mindre gode stalde. I midten af forrige 
århundrede opfØrtes der i de forskellige ryttergarnisonsbyer mindre 
kaserner, passende store til at rumme rekrutstyrken, mens tjeneste
styrken blev liggende i borgerkvarter. I foråret 1880 blev en Randers
rekrut ked af et sådant kaserneetablissement, der var opført i Lade
gårdsgade. Han satte nemlig ild på, og så var der ikke mere igen af 
det hus. Aret efter opfØrte man en ny kasernebygning, den nuvæ
rende Thorsgade kaserne. 

Lidt efter lidt fik man indrettet sig således, at hver af regimentets 
eskadroner havde en større bystald med tilhørende belægningsstuer 
som standkvarter. Forholdene var tålelige, inventaret ringe. 

Kaserneforhold i dag. 
I 1937 greb staten kraftigt ind og satte fart i sagerne. Nu skulle der 

bringes orden og gode forhold. Resultatet af bestræbelserne kan i dag 
ses i den smukke dragonka
serne, der ligger ca. tre kilo
meter uden for byen. OpfØrel
sessummen er på 5,8 mill. kro
ner, heraf udgør statens andel 
2,lmill. og kommunens3,7mill. 

Der er ingen tvivl om, at 
forholdet mellem byens bor
gere og dragonerne er det al
lerbedst tænkelige. Regimen
tet ligger ikke som i gamle 
dage hvilende med en tung 
byrde, snarere tværtimod. Hos 
byens handlende og industri
drivende lægger garnisonen 
daglig ca. 10.000 Js_roner - det 
bliver op til 4 millioner kro
ner om året. 

Dragonerne selv er både 
taknemmelige og stolte over 
at ligge ved regimentet og i . 
byen. Det er heller ikke så 
mærkeligt. Jydske dragron

Interiør fra ridehuset - Nordens største. regiment har en af landets 
nyeste og bedste kaserner, 
vist landets bedste kØkken be

styret af Økonomaen fru Olsen, der rent privat sørger for at tilberede 
og sylte lækkerier for 800 mand. Bortset fra en dejlig idrætsplads 
er der på kasernen et friluftssvømmebassin på størrelse med det i 
Arhus svømmehal. Der kan man godt gå og lege, man er til garden
party hos Esther Williams, så fint er det arrangeret med hvide fliser 
og grønne planter. 

Der var engang for længe siden, da hæren var opsamlings- og ud
klækningssted for rå bØller, i dag er det modsat. I dag er der virkelig 
bestræbelser for, at soldaten skal få noget positivt ud af tjenesten, og 
som man kan se det i Randers, omgivelserne spares der ikke på, hvad 
der heller ikke skal være meningen, hvis man vil have en soldat til 
at fØle sig stolt og glad i tjenesten - det gør nemlig »De Randers 
Dragoner«. Sven StigØ. 

Økonomaen, fru Olsen, i syltetøjskælderen. 

En fløj af den nye kaserne med hovedvagten 

baggrunden. 

Striglingen af hestene foregår i begyndelsen 
af tjenestetiden ekcersermæssigt - den såkaldte 

kommandostrigling. 

En panservognseskadron under kolonnekørsel. 

Spring under remonteridningerne. 
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Sverige med 21, Norge med 12, Fin
land 5, Holland 2, Letland 2, Estland 
og Grækenland hver 1, mens 5 skibe 
aldrig er blevet identificeret. I de 489 
skibe er kun medregnet dem, som lig
ger inden for den danske territorial
grænse eller i farvande, hvor det er 
pålagt Danmark at afmærke og fjer
ne vragene. I den sydvestlige del af 
Østersøen er således tale om en veri
tabel skibs-kirkegård - en af de 
største i verden. 

Flest forlis i sejlruterne. 
Ser man på et kort, hvor vragenes 

positioner er afmærket, får man uvil
kårligt det indtryk, at krigsguden 
Mars med gavmild hånd har strøet 
forliste skibe ud over farvandene. 
Hist og her ligger der dog ligefrem 
»klumper« af vrag. Det er navnlig 
ved indsejlingerne til Store Bælt og 
Øresund, hvor tvangsruterne gjorde 
det nødvendigt for skibene at holde 
sig til. Disse områder blev da især 
genstand for de allieredes mineudlæg
ninger, som medførte mange skibs
katastrofer. Videre ligger der et stort 
antal vrag i farvandet øst fqr samsø 
og et betydeligt antal syd for Ama
ger. Begge disse steder var skibsfar
ten også nødsaget til at passere for 
enten nord- eller sydgående. 

I Kattegat ud for Frederikshavn 
fandt der en del torpederinger af ty
ske troppe- og forsyningsskibe sted; 
det eneste sted i danske farvande, 
hvor der sporedes en effektiv og sy
stematisk allieret u-båds trafik. 

I et område ved Flensborg fjord og 
mellem ÆrØ og Als ligger det største 
antal sunkne skibe i danske farvande. 
I dagene omkring 5. maj 1945 prøvede 
mange skibe at undslippe med ty
skere om bord, og mange blev sænket 
af deres tyske besætninger. Såvel i 
Flensborg fjord som mellem Ærø og 
Als ligger adskillige tyske u-både. 

Over 100 vrag er fjernet. 
Det kæmpemæssige arbejde med 

afmærkning og uskadeliggørelse af 

489 FORLIS 
DET KOSTER 

60.000 KR. AT 

FJERNE ET STØRRE 

SKIBSVRAG -

MEN DET ER 

NØDVENDIGT 
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i danske farvande under krigen 
FLERE tusinde menneskeliv og for 
millioner af kroner skibsladninger er 
gået til bunds med "næsten 500 skibe, 
som under krigen forliste i de danske 
farvande. Antallet af skibe, ramt 
af miner, er yderligere steget be
tydeligt gennem årene efter befri
elsen, således at tallet nu er over 
500. De vragbøjer, som i dag mar
kerer, at her ligger et skibsvrag, vil 
til sene tider minde om en krig, hvor 
den danske skibsfart kom til at lide 
sine største tab, idet ikke mindre end' 
252 af de 489 skibe, som gik ned, var 
danske. Nr. 2 på tabslisten er Tysk
land med 181 skibe. Derefter kommer 

vragene sorterer under marinemini
steriet og påhviler Fyr- og Vager
væsnet. Straks efter befrielsen på
begyndte man at afmærke de vrag, 
man kendte positionen på, og har 
senere lokaliseret flere vrag endnu. 
Til dato er der fjernet og sprængt 
omkring 100 vrag, og i Øjeblikket ar
bejdes der på 27. Det er enten Fyr
og Vagervæsnet selv eller private 
entreprenører, som har fået arbejdet 
udbudt i licitation, der drager omsorg 
for, at farvandene renses. Vragene 
bliver enten sprængt eller hævet og 
jernet anvendt i industrien. De efter
hånden faldende jernpriser har dog 



svækket interessen noget for at gå 
i gang med det omstændelige arbejde. 
Den overvej ende del af vragene lader 
man urørt ligge - de vil aldrig blive 
hævet. De ligger enten så langt uden 
for sejlruterne, at de er ufarlige, eller 
de er gået ned på så store dybder, 
at de ikke frembyder nogen gene. 

Dyrt, men nødvendigt. 

Alle tvangsruter kan nu besejles 
uden fare for kollisioner, men der 
skal naturligvis stadig passes på ved 
sejlads i ikke-minestrØgne og vrag
fyldte områder. At nå dertil at kunne 
erklære sejlruterne rensede for vrag, 
har været et kolossalt arbejde og har 
kostet store summer. Der foreligger 
ikke nogen samlet opgørelse over, 
hvad vragene har kostet den danske 
stat, men når det nævnes, at et større 
vrag kan give 60.000 kr. ben at gå på, 
vil man let kunne få et indtryk af 
totalsummen. Mindre vrag koster det 
omkring 10.000 kr. at få fjernet. Man 
kommer ikke mere ud for det til
fælde, at et vrag kan betale hæv
nings-omkostningerne. 

Fjernelsen og bortsprængningen af 
vragene er ingen overskudsforret
ning for staten. Det er en nødvendig 
- men dyr - opgave, som må og 
skal fuldføres af hensyn til skibs
fartens sikkerhed. 

H.G.A. 
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CHRISTIANSØ's store Dag 
DER er meget lune og ironi hos Chri
stiansø-boerne. Sådan bliver man, når 
man må vænne sig til at lade sig stu
dere som en særlig interessant og 
ejendommelig del af menneskeheden 
- og samtidig fØler, at er der ende
lig nogen, der er sære, så er det de 
andre. 

»De andre« er for beboerne i sær
deleshed de tusinder af turister, der 
hver sommer kommer sejlende til 
Bornholm for at se de små klippeØer, 
hvis 160 indbyggere efter sigende skal 
leve et sorgløst, skattefrit liv i et 
klima, der om sommeren har en mid
delhavsØs mildhed, og som sætter 
modne frugter på figen- og morbær
træerne. Det sidste er rigtigt nok, og 
skattefriheden er i hvert fald en halv 
sandhed. 

Det første indtryk af Christiansø: Havnen. 

Øerne - der er tre, kendt under 
fællesnavnet Christiansø, men kun de 
to: Christiansholm og Frederiksholm, 
er beboede - ejes af Staten, men 
kender ikke begrebet kommune, og 
sådan er det gået til, at ChristiansØ's 
borgmester hedder Rasmus Hansen. 
Administrationen hviler nemlig på 
marineministeriet og altså i sidste in
stans på forsvarsministeren. Man har 
flere gange forsøgt at få Christiansø 
ind under en kommune, men det er 
ikke lykkedes. Om det har været til 
sorg eller lettelse for beboerne, er 
umuligt at sige for en udenforstående, 
men under alle omstændigheder har 
det betydet, at de er fri for kommu
nale skatter. Til gengæld må de 
bringe det offer ikke at kunne gå 
til kommunale valg. En tredie af føl
gerne er, at man ikke kan blive hus
ejer på Christiansø. Alle huse - også 
beboelseshusene og forsamlingshuset 
Månen - ejes af Staten og vedlige
holdes og udlej es af marineministe
riet, som desuden bestemmer, om 
fremmede må slå sig ned på Øerne. 

Turister har lejlighed til at aflægge 
besøg med den daglige postbåd fra 
Svaneke, men det skal huskes, at det 

koster 50 Øre pr. næse at gå i land, 
Pengene bruges bl. a. til oprydnings
arbejdet efter invasionerne. 

Hvis man får lyst til at holde ferie 
på Christiansø, skal man ikke gøre 
sig til grin ved at tage sin cykel med. 
Den vilde blive det eneste eksemplar 
af arten derovre og ikke til stor nytte. 
Christiansholm, den største af Øerne, 
er 710 meter lang og 430 meter bred, 
så det er ikke alene nemmere at gå, 
man får også langt mere ud af det. 
Naturen ligner ikke noget af det, en 
dansker kender, og det samme kan 
siges om Øerne i det hele taget. For
skellen fra de Øvrige danske egne er 
gennemgribende. 

Og derfor blev den fest, der for
leden indledede en ny æra for den 
tidligere Ø-fæstning og dens indvå
nere, heller ikke fejret som en fest i 
samme anledning ville være blevet 
det et hvilket som helst andet sted i 
landet. Baggrunden var modtagelsen 
af vor fremskredne tidsalders præg
tigste opfindelser, det elektriske lys 
og w.c.'et. En dieselmotor, som ma
rinen har fået tilovers, vil for frem
tiden være grundstammen i et elek
tricitetsværk, der efterhånden helt vil 
afskaffe petroleumslamperne, og i 

et pumpeværk, 
som henter 

havvand op til 
udskylning af 
toiletter, an-

bragt på stra
tegiske steder 
på Christians
holm. 

Elektricitets
værket og den 
største af disse 
hygiejniske ba
ser er kommet 
under tag i et 

særligt hus 
nær havnen, og 
foran det sam
ledes på den 

skelsættende 

Her modtager forsvarsminister Rasmus Hansen det nye elektricitets
værk. Ved slden af ltam står viceadmiral Vedel og - yderst til højre 

- fyrmester Jakobsen, 

festdag en flok 
prominente 
gæster med 

forsvarsmini-
steren og vice
admiral Vedel i 
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spidsen og alle Christiansø-boerne 
med undtagelse af dem, der var syge 
eller bortrejste. Og det var der ikke 
ret mange, der var den dag. 

Sluttes side 31. 

Forsvarsministeren drejer på. kontakten og 
slutter strømmen. 

Amtmand Stemann får af to småpiger over
rakt saksen til den røde snor, der spærrer 
vejen til den anden tekniske landvinding på. 

Christiansø, 



SIDEN SIDST ... 
Glimt fra hær og· flåde 

Foto: Rubæk - Poul Petersen ø Schipnnemann 

Nordisk kadetstævne i Arlms. I slutningen af juni holdtes et nordisk kadet
sportsstævne i Århus. Stævnet overværeres af kong Frederik. Her skriver 

lwngen i stadions gæstebog. Orlogskaptajn \'Vem lægger ryg til. 

I{ongens æressahel til so
Jo.itnant. Den unge sønder
j:rdske sølojtnant Torben 
\Volden Ræthlinge har ,·æ
ret i audiens hos kongen og 
fik O\·crrakt dennes æres
sabel, en meget sjælden ud
mærkelse, der gives til den 
sokadet, som llar bestået 
den samlede afgangsprøve 
med udmærkelse for de 
praktiske fags vedkommen
de og som nl'. 1 for de teo
retiske fags vedlrnmmende. 

Hærens fl~·vende fæstning 
landede den 16. juni i Ka
strup lufthavn efter en tur, 
der havde varet siden den 
29. maj og bl. a. gik til 
Grønland og New York. 
?.fod den flyvende fæstning 
var bl. a. chefen for Grøn
landske marinekommando, 
kommandør G. de Lichten
berg, der her ses fotogrn
fcret ved ankomsten til Ka
strup sammen med vice
admiral Vedel. 

Dragon-jubilæum i Rarulcrs. Randersdragonerne fej
rer i år to jubilæer. Det var den 13. april 170 år 
siden, der blev oprettet garnison i Randers, og regi
mentet fylder 270 år den 1. november. I den anledning 
holdtes der den 26. juni forældredag og sportsstævne. 
Samme dag åbnedes på dragonkasernen en udstilling 
- »Randers-dragonm1 gennem tiderne« - arrangeret 
i samarbejde med )>Folk og Værnw På billedet herover 
får »Foll< og Værn((-officeren, kaptajnløjtnant 0, M. 
Achton, nogle detaljer forklaret af reklamekonsulent 
Kimer og fotograf Poul Pedersen fra »Foll< og Værn«. 

Den fly\·ende fæstning førtes af kaptajn :Ulichael Han
sen (i midten). Til \·enstre for kaptajnen står mili
tærattache, general Ferslev, og til højre marineatta-

che, kommandør Kjolscn. 
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Det sker kun 

een gang 
Tekst: Sven Stigø. Fot.: Poul Pedersen 

- Jamen er de ikke skrappe? Se her mand, jeg tør vædde på, at 
over ti mand er gå.et til invalider i de her støvler. - .Jeg skal 
åbenbart være den elvte. 

MENS de nye basser fik udleveret munde~~gen og indsu
gede den første militære atmosfære, flØJ Jazzrytmer og 
brudstykker af »Den skønne Helene« ud over k~serneom
rådet. Sådan noget kan godt gøre en soldat Ør 1 hovedet, 
men her i Ringsted var man informeret om sagerne. Man 
var godt klar over, det var prØyer ti~ aftenens kommende 
radiotransmission »Alle mand til radioen«. Det blev nær
mest taget som en selvfØlge, at udleveringen af umage 
støvler foregik til sang fra »Den glade Enke«. 

Folk og Værn fulgte med det nye mandskab for at lodde 
,stemningen,· men den var ikke anderledes end alle an~re 
steder. Hvorfor skulle Ringsteds soldater være mere triste 
eller mere opstemte end de ~vrige? . . 

Soldaterhjemmets indre la hele eftermiddagen mdhy llet 
i støvletramp og fed kvalmende tobaksrøg: Her var 11:~e
vering af wienerbrød, for penge, og aflevermg af det c1v1l~ 
tøj, plus det overskydende ~ntal penge. I en lang. sal 1 
tilslutning til selve soldaterhJemmet stod soldaterne 1 kØer 
to-tre forskellige steder. Midt i al dette gik lederen Aksel 
Nielsen rundt med sved på panden og febrilske hænder. 
Der var en masse at ordne, men han benyttede et kær
komment pusterum til at fortælle et lille træk fr<: dagens 
arbejde. Det var fra »pengekøen«, hvor man var naet frem 
til en hØj, tavs mand. 

- Hvor mange penge skal De sende hjem? 
- Ingen. 
- Har De ingen penge? 
- Mæ! Jow, jen kråne og hal'tres. 
- Hvad vil De så her i køen? 
- Det ve' a' ett, a stillet mæ bare op lissom de anner 

steder. 

Klokken ca. 19.15 begyndte radiotransmissionen fra 
Eksercerhuset under Svend Pedersens ledelse. Han havde 
som sædvanlig hurtigt rystet de mange fremmede menne
sker sammen, lært dem at klappe, ikke pifte osv. osv. 

OberstlØjtnant Eggers åbnede udsendelsen med kort og 
klart at byde de nye soldater velkommen og opfordrede 
dem til at dyrke kammeratskab, sammenhold, at være 
pligtopfyldende og frem for alt, altid at have det gode 
humør med, hver eneste time på dagen. 

Det med humøret demonstrerede Gerda Gilboe umiddel
bart efter ved smilende veloplagt at synge stykker fra 
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Gerda Gilboe og Raquel Rastenni var med 
fra begyndelsen, og det er muligt, at sol
daterne i Ringsted (11. art. afd. 3, batt.) 
gik til ro med en forkert indstilling på 
indkaldelsesdagen den 11. maj. Dagen 
havde formet sig næsten udelukkende som 
~n festdag, og det var i alle tilfælde en 
kendsgerning, at der kun var een eller 
to, der sad og så forladte ud. Er det nor
malt? Spurgte man dem, om de var kede 
af det, smilede de et bredt smil og sagde: 
Na-aj, det er da noget, vi skal igennem. 

»Den glade Enke« og »Den skønne Helene<<. Det 
kunne soldaterne li' og de hamrede begejstret det 
nylig erhvervede fodtøj hårdt i trægulvet og klappede 
i eet væk. To soldater, en »ny« og en »gammel« kon~ 
kurrerede om, hvem der kunne komme hurtigst i 
seng fra at være fuldt feltmæssig påklædt. Sengene 
stod oppe ved tribunen, een på hver side. Den »gamle« 
vandt med syv sekunder. Raquel Rastenni jazzede, 
og igen gik det ud over støvlerne. »Flik-flakrevuen« 
var repræsenteret med nogle af de bedste numre og 
redaktør Wilhelm Grandt skrev et muntert brev for 
soldaterne, hvor hele salen deltog ved at råbe en 
mængde tillægsord op, som så blev flikket sammen 
til en uhyrlig beretning om den fØrste dag som soldat. 

Til sidst sang alle » Vi er bØrn af sol og sommer«, 
og det var fuldstændig overflØdigt at bede soldaterne 
»synge til«. Salen rungede og Svend Pedersen stod 
med et tilfreds smil om læberne. Så var det godt, det 
har han nemlig forstand på, 

Ved sengetid var der opstemt humør på belægnings
stuerne. Udbudet af sure ansigter var ualmindelig 
ringe. Soldaterne gik i seng med en tryg fornemmelse 
men i ly af mørket flygtede Raquel Rastenni og Gerda 
Gilboe. Således blev de ringstedsoldater efterladt og 
i drØmmeagtig tilstand ført ind til det hårde kaserne
liv. Det var den 11. maj. 

953/49 Hansen fra 
København røg 

den dag på stuen, 
mens han prøvede 
sine arbejdsbuk
ser. Han ryger i 
alle tilfælde ikke 

nu. Iøvrigt er 
han ikke på for
hånd ked af tje
nesten. Der er 

intet slået i styk
ker for mig, si
ger han. 

Sven StigØ, 



»Løjtnant« Torben Thams, »Overkonstabel« E. M. Bruun 
og menig »Stoffer«, alias Hans Jørgen Christoffersen, 

alle fra Flakfortet, i deres sketch. Løjtnanten spørger 

den menige: - Hvad var De før De blev soldat-
Glad og fornø-øjet, (Øverst til venstre). 

Oberstløjtnant Eggers 
giver nogle gode råd til velkomst. 

Gerda Gilboe synger for soldaterne. Hun 

udtalte efter festen: - Ih, jeg syn's sol

dater er sådan et dejligt publikum at op
træde for, så. levende med i alt, hvad der 

foregår. 

Her er den nye basse 774/49 Hammelev, 
da han springer i sengen, desværre 7 sek. 

senere end sin mere erfarne konkurrent. 

»Han ikke alene taler ganske almindeligt 

til os, han stopper ovenikøbet tæpperne 
ned om vores ben. Sådan gør de ikke 

engang på et hotel«. 
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Tekst: 

Per Nielsen 

Foto: 

Rubæk 

Chefen for munderings
depotet, stabsintendant 

H. V. Petersen. 

Fra tiden i Rigensgade. Den gamle facade. 

Systuen. 
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Hærens munderingsdepot 
g,ennem, 175 å!z-

»Det kongelige militaire Vahre-Magazin« med til
hØrende militær skrædersal blev oprettet ved reskript 
af 8. juni 1774 - altså i år for 175 år siden. Det fik 
til huse i det såkaldte »Guldhus« i Rigensgade, hvor 
der allerede siden 1685 havde ligget en klædefabrik 
til fremstilling af uniformsstoffer til hæren og flåden. 

Til at begynde med var det private, for størstedelen 
indkaldte udlændinge, der drev fabriken, og det var 
og blev hovedsagelig den hvervede hærs udlændinge, 
der som arbejdere og funktionærer benyttedes ved 
driften, da mange af disse folk fra deres hjemland var 
kendt med klædefremstilling. Allerede under Frede
rik IV overgik virksomheden imidlertid til staten. 

Det blev den franske general Saint-Germain, der 
gav stødet til oprettelsen af Vahre-Magazinet, efter 
at han i 1760 var kommet til landet og med iver havde 
kastet sig over reorganisationen af hele det militære 
fabriksvæsen. Generalen forandrede »Den uldne ma
nufactur«s reglementer og fik 1772 nedsat en kom
mission til at undersøge forholdene og give forslag 
til en omlægning af driften, og på grundlag af denne 
kommissions betænkning og forslag etableredes ind
retningen af »Det kongelige militaire Vahre-Mage
zin«. 

Ved århundredskiftet forandredes magasinets navn 
til »Det militære Varedepot«, og fra 1. oktober 1868 
til »Munderingsdepotet«, som indtil 1. maj 1941 havde 
til huse i Rigensgade 13. Syningen forgik lige indtil 
1941 som hjemmesyning, mens tilskæring af stofferne 
blev" foretaget i værkstedet i Rigensgade, hvor syerne 
og syerskerne afhentede de tilskårne sager til for
arbejdning hjemme. 

I tiden fra 1939-41 opførtes imidlertid det nye 
munderingsdepot på Vognmandsmarken. Der indret
tedes bl a. en moderne konfektionsfabrik, skræder
værksted, kemisk tØjrensningsanstalt, samt ekspedi
tions- og lagerrum, ligesom der findes lyse, rumme
lige omklædnings- og spiselokaler, bad, kooperativt 



Måltagning og prøvning foregår i de mest moderne lokaler. 

marketenderi m. m. Depotets administrationslokaler 
er anbrag~ i materielintendanturens hovedbygning. 

Den fØrste maj 1941 blev den nye konfektionsfabrik 
taget i brug, og indtil den 29. august 1943 leverede 
fabriken ret betydelige mængder af uniformer til 
hæren og flåden, statens civile luftværn, politiet m. fl. 
foruden at et stort parti af uniform 1916 (lysegrå), 
der nu var blevet afløst af khaki, blev omsyet og gik 
i handelen som arbejdstøj. 

Begivenhederne omkring den 29. august 1943 ind
virkede selvsagt også på munderingsdepotets tilvæ
relse, idet man fra tysk side Ønskede at indrette 
etablissementet til kaserne for ca. 2000 mand. Depotet 
måtte fortrække og vendte efter i nogle uger at have 
levet i flytteomnibusser tilbage til lokalerne i Rigens
gade, hvor depotet fortsatte den del af sin virksom
hed, der bestod i leverancer til forskellige statsinsti
tutioner udenfor hær og flåde. 

Efter kapitulationen flyttede depotet atter til etab
lissementet på Vognmandsmarken, der imidlertid fØrst 
kunne tages i brug efter en gennemgribende restau
rering, anskaffelse af nye maskiner etc., idet alt und
tagen selve bygningen var blevet fjernet af besæt
telsesmagten. 

I tiden 1945 til dato er derfor uniformerne til de 
indkaldte værnepligtige fremstillet udenfor depotet, 
ligesom en del er indkøbt i Sverige og England. 

Efter en ombygning og ommontering står munde
ringsdepotet, hvis årsbudget i de senere år har ligget 
på ca. 15 millioner kroner, imidlertid nu i teknisk 
henseende fuldt rustet til at foretage fremstillingen af 
uniformssager til såvel hæren som søværnet, idet der 
rådes over fabrikslokaler til en beskæftigelse af ca: 
200 syersker svarende til en fremstilling af omkring 
40.000 uniformer årlig med 1 holds drift, samt et 
skræderværksted med 52 svendepladser. Alt er for
synet med de nyeste og mest moderne maskiner og 
installationer. 

Skrædersalen med 52 svendepladser. 

Et kig på langs ned ad et af magasinlokalerne. 

I tilslutning til de lyse, rummelige omklædningslokaler er 
der indrettet håndvaske og brusebade. 

Selve jubilæumsdagen fejredes ved en frokost for hele 
personalet, samt en række indbudte gæster, bl. a. forsvars
minister Rasmus Hansen. På billedet ses fra venstre: Chefen 
for materielintendanturen, stabsintendant Larsen, forsvars-

ministeren og stabsin ten dan t H. V. Petersen. 
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for den halvautomatiske mekanisme. 
Udvendig fortil findes en lab til på
sætning af en mundingsbremse. 

To gennemstrømningshuller for luft 
og spildevædske fra mekanismen. 
Spildevædsken optages af underdelen 
og benyttes påny i mekanismen. 

To drejelige af hinanden uafhængi
ge, kugleformede sigtekikkerter med 
klarhed 4 og forstørrelse 6 x. 

Øverst to beslag til ophængning af 
ammunitionsposen. 

På undersiden af overdelen og på 
oversiden af underdelen er en snek
keringssektor med et antal tænder, 
der varierer efter hestens alder. 

Kammeret er i fast forbindelse med 
hovedet og skrueskåret for magasinet. 
Kammeret er gennemboret og forsy
net med 4 hØjresnoede riffelgange 
med kaliber 90 mm og en stigning på 
30 kaliber. 

Magasinet er beholderformet og må 
i fredstid indeholde 5,5 kg skarp am
munition (havre) og 3 kg !Øs am
munition (halm). I krigstid forøges 
c:1.en skarpe ammunition med 0,5 kg. 

Udvendig foroven er der sæde for 
betjeningsmandskabet og forneden 
fire diagonalt anbragte hængselsØj er 
med spændroer for stativet. 

HESTEN I VÅBENLÆRE 
Stativet består af fire ben, der er 

fæstnet til magasinet med hængsels
led. Benene består af stamme og sko 
med jordplade og dupsko. I de bage
ste ben er indsat kraftige slagfjedre. 

Hesten, hvis kaliber er ca. 900 mm, 
er en halvautomatisk mekanisme og 
består af følgende hoveddele: 

Hovedet. Magasinet. 
Kammeret. Stativet. 

Hovedet består af en overdel og en 
underdel. Underdelen er fæstet til 
overdelen ved et hængselsled og er 
opklappeligt. Overdelen er udboret 

Bry&"g-eriet STJERNEN * Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke ..... 
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Øl og ...Mintral•and, 

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

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

75 Øre 
over hele S•len 

Kgs Nytorv København 

C O PY eiæfvp,encif, 

>Ri>i 
Kr. 6,00 

Blyant aom ltuglopon, 
skriver ca. 3 maane
der. Fuld garanti eller 
pengene tilbage. For
lang een til prøve, 

portofrit tilsendt 

N. OLAF MØLLER 
:Frederiksborgga.de 26 - Xøbenha.vn X 



l-U. s"'' OG KASERNE 
Invasion på 

TELEGRAFBATAILLONEN 
8000 brevduer invaderede telegraf
bataillonens gymnastiksal lØrdåg den 
11. juni. LØrdag morgen blev der rin
get fra hellerup stations godsbane
gård. En stemme sagde, at nu var de 
der, og da der lØd kælen kurren i 
baggrunden, blev telefonen med det 
samme stillet om til overofficiant 
Christiansen. Han har nemlig med 
duer at gøre og forstand på de dele. 

Til forelØbig at vise duerne vej fra 
stationen til telegrafbataillonens gym
nastiksal udtages 50 mand og nogle 
lastbiler. Man var klar over, at gæ
sterne var meget sensible, og derefter 
blev de behandlet. Varsomt og for
sigtigt - kØligt og tørt. 

Først langt hen på eftermiddagen 
var alle duerne kommet og anbragt i 
række og geled på gulvet i gymna
stiksalen. Duerne boede sammen tyve 
og tyve i store, flade transportkurve 
med indbygget vand- og ædekar. Der 
var næsten 400 kurve i salen, og 
duerne havde meget at fortælle hin
anden fra den lange rejse. Stod man 
derinde, var det ligesom at være an
bragt i en mægtig konkylje på en 
strandbred. 

Hvad skulle så det hele til. Jo, 
Fællesforeningen af jydske brevdue
foreninger havde dagene forinden 
henvendt sig til telegrafbataillonen i 
Ryvangen om hjælp ved starten af 
disse 8000 brevduer til en kapflyv
ning fra København. Duerne havde 
hjemsteder overalt i Jylland, lige fra 
nord til syd. - Her var de delt op i 
to grupper, II og III, hvor gruppe II 
hØrte til syd for Arhus og III nord 
for. Telegrafbataillonen havde natur
ligvis sagt ja til henvendelsen, da der 
eksisterer en gensidig hjælpsomhed 
mellem brevdueforeningerne og mi
litæret. 

Så snart duerne var kommet på de
res rigtige plads, fik de frisk vand 

og noget at spise, majs, bønner, ærter 
o. s. v., ca. 15 g hver. Overofficiant 
Christiansen havde en travl dag med 
opsmøgede ærmer og sved på panden. 
Det er næsten ikke lØgn, hvis man 
siger, han personlig gik hver eneste 
due efter og forvissede sig om, den 
havde fået vand og mad og ikke fØlte 
sig slØj. 

Natten var kort for duerne og 
mandskabet. Fra klokken 3 søndag 
morgen var freden forbi. Der blev 
stillet op til start ude på vognmands
marken. Første hold, gruppe III, 
skulle starte klokken 6 og andet hold 
en halv time efter. For at berolige 
duerne og give dem lejlighed til en 
smule orientering, inden de bliver 
sluppet lØs, er det nødvendigt at stille 
dem op på startstedet i god tid. 

Nervøsiteten gav sig udslag i tal
rige » barsler«, og i visse kurve flØd 
det med æg i hØvlspånerne. !Øvrigt 
er der noget om, at duer flyver bedst 

på æg, d. v. s. de skynder sig hur
tigere hjem. 

Da første start gik klokken 06,00, 
baskede 4000 brevduer i luften på en
gang, og folk, der havde erkyndiget 
sig om kompasretningerne og duer
nes opstilling, kunne fortælle, at det 
var en meget fin start, idet duerne 
med det samme tog den rigtige ret
ning, uden tøven af nogen art. Selv 
for en ukyndig så det imponerende 
ud. Man kunne nærmest sammen
ligne det med en mængde bombema
skiner, der går på vingerne. Alle sti
ger jævnt op til en ganske bestemt 
hØj de, kredser ind i den rigtige ret
ning og holder støt både kurs og 
hØjde. - Andet hold gik også fint i 
luften. Et baskende brus over Vogn
mandsmarken, og to minutter efter 
var alle 4000 opløst i den blå luft. 

Det havde taget det meste af et 
dØgn at transportere duerne herover 
i jernbanevogne, nu flØj de selv hjem 
med en fart af 1000-1100 meter i 
minuttet. Sven StigØ, 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

9 nye lande i den internationale militærsport 
Danske atletikfolk og fodboldspillere til Frankrig 
]any svømmer i København 

DEN internationale militærsport har 
indtil nu nærmest kun været en tanke 
hos Frankrig, Benelux, Sverige og 
Danmark, som selv har gennemført 
den heldige start. De tidligere arran
gementer var beskedne imod det, man 
havde tænkt sig, men dog vigtige 
derved, at de gav de deltagende lan
des militære lejlighed til at mødes 
og ved tydeligt at vise hen mod ende
målet. 

I denne sæson er man kommet 
nærmere end nogensinde. For nylig 
har eksekutivkomiteen godkendt, at 
en række interesserede lande bliver 
optaget i organisationen: Ægypten, 
England, Finland, Italien, Irland, 
Norge, Portugal, Tyrkiet og U. S. A. 
Forhandlingerne er ikke afsluttet, 
men de ni lande er allerede medtaget 
til flere konkurrencer. 

og til de mere bastante discipliner 
officiant H. Rusen, 12 m i kuglestød, 
41 m i diskos. 

Danmark indbyder selv tre lande. 

SvØmmestævnet i KØbenhavn har 
været omtalt fØr. Det nyeste er nu, 
at vi kan vente verdensmesteren Jany 
blandt de 18 franske 'deltagere. På 
olympiaden klarede han sig stolt i de 
første konkurrencer, indtil nerverne 
svigtede ham. Her i København, 
Østerbros svømmehal 20.-21. sep
tember, vil han dog vise sig i sin 
gamle form, lige stærkt på alle di
stancer og på tider langt under dansk 
rekord. Blandt de danske svømmere 
til udtagelsesstævnet den 20. juli er 
Egon Olesen, Loke,. og Mogens Bodal, 
DMG, der begge skulle være sikre. 

Foruden de nuværende medlemmer 
af Conseil International du Sport Mi
litaire er Norge, Finland og England 
blevet indbudt ad diplomatisk vej. 
Norge og Finland har tidligere været 
repræsenteret ved enkelte konkur
rencer, men bliver først ved denne 
lejlighed egentlig indfØrt i den in
ternationale militærsport. 

Aksel Piilmark med til Frankrig. 

Fodboldspillerne kan også komme 
ud i år - ved at kvalificere sig til 

semifinalen, der holdes i Frankrig i 
september og umiddelbart efterfØlges 
af finalen. Til de indledende kampe 
bliver landene matched mod hinan
den efter geografien. Vi har således 
mulighed for at møde England, Norge 
eller Finland, men desværre ikke 
herhjemme, idet vi med det kostbare 
svømmestævne fuldt ud opfylder vore 
forpligtelser, og vi kan ikke påtage 
os flere. Muligvis bliver der dog en 
kamp i brigadeområdet, hvis mod
standeren skal komme sydfra. 

Sverige er ikke i stand til at stille 
noget hold, da man slet ikke spiller 
fodbold i hæren på grund af de civile 
klubbers modvilje . 

Herhjemme kan vi ~akke os til 
rette om det, og idrætsuO.valget i ge
neralkommandoen tager altid hensyn 
til klJ.lbberne med i sine overvejelser, 
når der skal sættes hold og aftales 
dato for en kamp. Man forstår noget 
af den gensidige hensyntagen ved at 
hØre, at Danmark foreslog den inter
nationale turnering afholdt midt på 
sommeren for at undgå kollision med 
DBU's turneringer. Da det ikke lader 
sig gøre, kommer vi måske til at re
noncere med hensyn til enkelte af de 
dygtige spillere, der denne gang er 
fundet frem af rækkerne. Men der er 
mange fornemme >:!mner. Aksel Piil
mark, KB, Bruno Axelsen, B 93, Ak
sel Kørner, B 93, Jørgen Johansen, 
KB, og Kurt Hansen, B 1903, er nogle 
af dem. 

I fjor udtog man navnene til det 
militære landshold, i år bliver der 
nedsat en særlig udtagelseskomite til 
at fØlge de afsluttende kampe mellem 
divisionerne, brigaden og søværnet. 
Disse fire hold skal udtages, når de 
almindelige pokalturneringer er slut
tet, og det skal være senest den 15. 
september. 

Og sejlsport. 

Som et forsøg bliver der i år i 
Brest konkurrencer i sejlsport. Ind
bydelsen er gået til marinen, sum 
skal se, hvad der kan gøres ved den. 

Ted. 

Man skal naturligvis ikke vente, at 
vi herefter skal til at sende folk helt 
til Ægypten, eller at Ægypterne kom
mer til os. Man kan nu og da sætte 
hinanden stævne på et centralt sted. 
I år bliver det Bordeaux, 3.--4. sep
tember, ved atletikmesterskaberne, 
som skal afgøre, hvor de bedste folk 
findes. Af dem samler man en styrke 
til at sende mod Paris, hvor byholdet 
vil stå rede den 9. september. Hvor
dan det militærhold kommer til at se 
ud, kan man ikke sige, men det bliver 
vist noget belt for sig selv, eftersom 
man vil forsøge at få alle deltager
landene repræsenteret. I Paris regner 
man på forhånd med kampen som en 
af de store begivenheder inden for 
atletiken i denne sæson. Efter hvilke principper hør jeg træne? 
Intet håb om Holst Sørensen. 

Det danske atletikhold udtages ved 
et fælles stævne for hær og søværn 
sidst i juli. Det eneste man med sik
kerhed ved om det, er, at Holst Sø
rensen ikke kommer med. Han ville 
være en enorm kraft for holdet, men 
skønt han stadig lØber, er han ikke til 
at rokke i sin mening om sig selv -
at han er færdig som stjerne og ikke 
vil risikere nye, svagere præstatio
ner. Vor bedste 800 m lØber synes 
derefter at skulle blive Palle Haun
drup, AIK. Til 1500 m har vi løjtnant 
H. E. Hansen og officiant Agner 
Ravnhøj. Andre emner: Erik Gunnar 
Christensen, Randers Freja, -48's dan
marksmester i 110 m hæk, John Ras
mussen,.Sparta, der springer 185, pre
mierløjtnant Dencker, tidligere inter
national militærmester med 6,67 m i 
længdespring og 13,88 m i trespring, 
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Af premierlØjtnant H. Dencker 

HVAD enten man dyrker idræt for 
konkurrencens eller for motionens 
skyld, så er alle idrætsmænd dog 
enige i kravet om, at de timer, der 
tilbringes på idrætspladsen, skal be
nyttes på en sådan måde, at der i 
hvert fald kan spores personlig frem
gang. Om dette vi] blive tilfældet, er 
naturligvis i fØrste omgang et spørgs
mål om at træne rigtigt. 

Tidligere var man ikke i tviv 1 om, 
at man havde haft en effektiv træ
ningsaften, hvis man var dødtræt, når 
man tog hjem. I dag ved man bedre; 
træningsmetoderne har forandret sig, 
og det skyldes uden tvivl i hØj grad 
disse nye metoder, at der stadigvæk 
opnås idrætsresultater, der ligger 
langt over det, som man tidligere 
troede var muligt. 

Sådan som der findes idrætsmænd, 
der ved alt for voldsom træning be
røver sig selv alle kræfter og al in
spiration, sådan findes der også end
nu dem, der tror, at de opnår lige så 
gode resultater uden som med træ
ning. Både erfaring, sund fornuft og 
videnskabelige forsøg viser, at det er 
helt forkert. Den trænede organisme 
vil altid have større arbejdsevne end 
den utrænede, og for den samme ar
bejdspræstation vil energiforbruget 
altid være betydelig mindre hos den 
trænede person. Ganske særligt gæl
der dette, når der er tale om at ud
fØre teknisk vanskelige Øvelser, vel 
tildels fordi den utrænede anvender 
en masse muskler, som egentlig ud
mærket kunne undværes i øvelsen. 

Bemærkelsesværdigt er det også, 



at iltoptagelsen i samme tidsrum er 
størst hos den trænede. Således kan 
det nævnes, at forsøg, der er foretaget 
med verdensrekordlØbere, klart viste, 
at iltoptagelsen var betydeligt større 
hos dem end hos andre også frem
ragende idrætsmænd. En sådan må
ling kan bl. a. foretages med et ap
parat, der består af en cykle, hvor 
baghjulet ved hjælp af et par kraf
tige elektromagneter kan bremses. 
Ved hjælp af bremsningens størrelse 
(og den vil jo altid afhænge af strøm
styrken gennem magneterne) og an
tallet af omdrejninger kan det ud
førte arbejde måles meget nøjagtigt. 

Det er også kun naturligt, at ånde
drættet trænes, og at hjertet, som alle 
andre muskler, bliver kraftigere og 
herved i stand til at pumpe mere 
blod ud pr. slag, hvilket igen vil sige, 
at blodforsyningen til musklerne bli
ver rigere. Og når de således får 
rigeligt af deres næringsstof, vil træt
heden selvsagt blive mindre. Trænin
gen af hjertet er således af overor
dentlig stor betydning, men hvordan 
foregår den rigtigt? 

Her har det vist sig, at det bedste 
resultat ikke nås ved stadig at stille 
samme hårde krav til hjertet, men 
ved gradvist at Øge arbejdsintensite
ten, således at forstå, at man først 
arbejder et stykke tid på et vist 
niveau, for derefter, når pulsfrekven
sen ikke mere formindskes, at forøge 
kravene til hjertet. Bliver man ved 
på den måde, vil det vise sig, at puls
frekvensen, dersom man vender til
bage til første arbejdsintensitet, nu 
er meget lavere, end da man forlod 
den. 

Konsekvensen af denne iagttagelse 
fØrer os ind mod et af den moderne 
trænings vigtigste principper: gradvis 
optræning. Begyndes der straks i 
højeste gear, er det givet, at trænin
gen kommer til at virke opslidende, 
og det er den største fejl, som en 
idrætsmand kan begå. Træningen skal 
være opbyggende, og det opnår man 
kun, dersom man dag efter dag, uge 
efter uge stadig gør træningen kraf
tigere og for hver gang lægger lidt 
på af nye vanskeligheder, der skal 
klares. Denne langsomme opbygning 
af formen er i virkeligheden hemme
ligheden ved den moderne træning. 
Den rette træning vil derfor komme 
til at strække sig over et ret langt 
tidsrum, i det mindste 4-5 måneder, 
for adskillige idrætsgrene endda me
re; men en idrætsmand, der på denne 
måde har bygget sin form op, opnår 
da også den fordel, at den ikke plud
selig forsvinder, dersom han af en 
eller anden grund skulle blive tvun
get til at ophØre med træningen i et 
par uger. 

Enhver idrætsmands træning bØr 
tillige straks fra begyndelsen foregå 
efter et vist program, som for hver 
enkelt træningsaften i perioden an
giver, hvad der skal øves. Trænings
programmet bØr naturligvis rette sig 
efter den enkelte idrætsudøver, og 
bØr derfor opstilles af en erfaren træ
ner, men det må fremhæves, at et 
dårligt program ganske sikkert er 
bedre end intet, bl. a. fordi det at 
skulle fØlge et bestemt program i sig 

selv er en udmærket karaktertræ
ning. 

Ved dets tilrettelægning bØr der 
passes på, at det ikke bliver en træ
demølle, men derimod ved sin af
veksling skaber veloplagthed og lyst 
til arbejdet. Dette gøres for en stor 
del ved at tage hensyn til de 2 fak
torer: arbejde og hvile. Altfor ofte 
lægges der kun vægt på den første 
del, medens den anden og mindst lige 
så vigtige del, hvilen, glemmes. For 
at træningen kan virke opbyggende 
og udligne det, som konkurrencerne 
bryder ned, må hvilen have sin faste 
plads i træningsprogrammet, ikke 
alene på den måde, at der ikke træ
nes mere end 4-5 gange ugentlig, 
men også således, at der i hver en
kelt dags træning bliver en stadig 
vekslen mellem hvile og arbejde. 
Hvis disse pauser ikke indskydes, får 
legemet ikke tid at restitueres, og re
sultatet bliver det modsatte af det, 
man Ønsker sig. På linie hermed må 
søvnen nævnes. En hårdt trænende 
idrætsmand har brug for en over
raskende stor del søvn, mindst 8 ti
mer i d,øgnet. Denne træningsform, 
hvor der tages hensyn til vekslingen 
mellem arbejde og hvile, kaldes me
get betegnende for intervaltræning. 

Et andet godt princip ved opbyg
gende træning er det, at der normalt 
ikke arbejdes så intenst som i kon
kurrencer; lØbere bruger her det, der 
benævnes som ½ og ¾ fart; kun en 
enkelt gang om ugen - og for lang
varige idrætsdiscipliner endda endnu 
sjældnere - kan man tillade sig at 
prøve sin form. Systemet med hver 
træningsaften at holde småkonkur
rencer er forkasteligt, men kan selv
fØlgelig ind imellem anvendes som 
middel til at stimulere interessen. 

I denne forbindelse bØr de »afle
dende øvelser« nævnes. Herved for
stås Øvelser, der egentlig ikke indgår 
i vedkommende idrætsgren, men som 
man foretager, fordi de bevirker en 
restitution af de muskler, til hvilke 
der stilles de største krav. Et eks
empel vil bedst forklare det. En 
længdespringer deltager i en konkur
rence med mange deltagere, således 
at der er relativ lang tid mellem hans 
forsøg. Denne pause benytter han da 
til at foretage visse øvelser med ar
mene, f. eks. sving, strækninger og 
bøjninger. Hvorfor? - Fordi der, når 
muskler anvendes, strømmer mere 
blod igennem dem, og det nyder i 
dette tilfælde også de trætte ben
muskler godt af, idet hurtig blodgen
nemstrømning er ensbetydende med 
fjernelse af trætheden. I sandhedens 
interesse bØr det bemærkes, at af
ledende øvelser ikke har særlig stor 
betydning ved Jang:varigP. Øvf!]ser, 
hvor der er tale om en generel ud
mattelse af hele organismen. 

Når træningsprogrammet tilrette
lægges, tages der i første omgang 
hensyn til opbygningen af konditio
nen, som jo faktisk er det grundlag, 
hvorpaa hele resten af sæsonen byg
ges op. Passes denne træning ikke, 
vil man aldrig kunne opnå de resul
tater, der svarer til ens evner og mu
ligheder. De vigtigste elementer er 
her for alle idrætsgrene: gymnastik, 

marchture og løb. Forøg stadigvæk 
distancerne, og skift under turene af 
og til skridtenes længde. Og bliv så 
borte fra den slagne landevej, men 
benyt skoven. Det har både hwnØr 
og ben bedre af. 

I forbindelse med konditionen skal 
der arbejdes med stilen; at vente med 
det til det tidspunkt, da konkurren
cerne står for dØren, er forkert. Tænk 
på, at god eller dårlig teknik fØrst 
og fremmest er et spørgsmål om god 
eller dårlig muskelkoordination; med 
andre ord om nervekontrol. Det er 
absolut nødvendigt her at være i be
siddelse af en god portion tålmodig
hed, således at der aldrig gås læn
gere frem i en Øvelse, end det er for
svarligt. Arbejd med de enkelte de
tailler i disciplinen, kæd flere og flere 
sammen og prøv fØrst at sætte tem
poet op når det mærkes, at muskler
ne arbejder rigtigt sammen og der er 
ved at komme rytme og balance i be
vægelserne. Går man den modsatte 
vej og laver en hjemmestrikket stil, 
som man så senere prøver at lægge 
om, lykkes det næsten aldrig. Grun
den er den simple, at det er betydelig 
vanskeligere at forandre bevægelser, 
der udføres reflektorisk, end det er 
at sammenbygge enkelte tankedirige
rede bevægelser til een reflektorisk 
bevægelse. 

Tænk under træningen også altid 
på kun at anvende de strengt nød
vendige muskler. Pres aldrig tempoet 
så hØjt op, at der sættes for mange 
muskelgrupper i bevægelse. Det kræ
ver energi, de bliver hurtigere trætte 
og resultatet sløjt. 

Tilsidst i denne artikel om træning 
bØr det fremhæves, at idrætsmænd -
lige meget hvilken idrætsgren de til
hører - bØr lægge meget mere vægt 
på træningen i hurtighed end tilfæl
det er i dag. Det er nemlig således, 
at resultatet i en masse øvelser -
spring, kast, fodbold, boksning og fl. 
a. - afhænger af den hastighed, hvor
med de udføres. Ser man paa et 
kuglestød vil den kraft, hvormed 
kuglen forlader hånden, beregnes af 
formlen: k= ¼ mv2, hvor m er mas
sen og v hastigheden. Da v indgår i 
2. potens, er afleveringshastigheden 
af langt større betydning end kugle
stØderens vægt. Her har vi forklarin
gen på, at en lille, hurtig mand meget 
ofte kan støde længere end en kraf
tig, men langsom mand. Eksemplet 
kan direkte overføres på andre 
idrætsgrene. 

Det ses af alle de her nævnte for
hold, at idrætstræning efterhånden 
er blevet lidt af en videnskab. Men 
da heldigvis en videnskab, som er let 
tilgængelig og som med udbytte kan 
studeres af enhver idrætsmand, fordi 
kendskabet til den altid vil gøre de 
timer, der tilbringes på idrætsplad
sen, fornØjeligere og mere udbytte
rige. 

H. Dencker. 

Svar på De ved det . . • (side 30) 

Svar: 1 c. 5 c. 
2 b. 6 c. 
3 b. 7 a. 
4 c. 8 b. 
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SKÆMT 

Ingen må passere her forbi, uden 
at De råbe1· ham an! Har De forstået? 

Javel, hr. kaptajn! Jeg vågner ved 
den mindste lyd! 

Jeg føler mig rigtig skidt tilpas! 

Tror du på spåkoner? 
Næh! Som rekrut blev jeg engang 

spået en lang, lys fremtid, og 14 dage 
efter fik Jeg 10 dages mørk arrest! 
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Det er meget muligt, lille dame, 
men det samme synes jeg om Deres 
parfume. 

- og den tror de, jeg bider på!!! 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Bemærkede til kØkkense1·genten, at 
hvis ko1c1ccn lagde låg på gryderne, 
ville der ikke komme så meget støv 
i suppen. Sergenten for straks i flint, 
og han brølede: »De skal ikke kriti
sere he1·! Deres opgave er at tjene 
Deres fædreland!« 

»Ja,« svarede jeg stille, »men ikke 
at æde det!« 

Havde fodbold i gymnastiktimen. 
Oversergenten var dommer, og jeg 
ramte ham to gange med bolden. 

2:>.e u.ed det ... 
1. Ved skydning med påsat bajonet 

falder træfningen for hver 100 m: 
a. 20 cm 
b. 25 cm. 
c. 10 cm. 

2. De lange hår på hestens hals be
nævnes: 
a. Manke. 
b. Man. 
c. Kam. 

3. Hvor tyk skal en jordvold være 
for at give dækning mod geværild: 
a. 2.00 m. 
b. 1.00 m. 
c. 3.00 m. 

4. Ved skydning med 6,5 mm gevær 
på 300 m med 300 m viser er ordi
naten: 
a. + 13. 
b. + 26. 
c. 0. 

5. Maskinpistolens aftrækkerhus må 
adskilles af: 
a. Rekrutten. 
b. Korporalskabsføreren. 

c. Felthåndværkeren. 

6. Hvad foretager en orlogsgast sig, 
når han skaffer: 
a. Pudser. 
b. Skaffer sig tabtgåede udrust

ningsgenstande. 
c. Spiser. 

7. Når skytten går i stilling bag et 
træ, lægger han sig ved: 
a. HØjre side. 
b. Venstre side. 

8. En rekylgeværpibe skal for at luft
afkØles ligge i: 
a. 30 min. 
b. 15 min. 
c. 45 min. 

Se svarene side 29. 



Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 17 

Ved løsningen af denne opgave an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 
Vanclret: 
1. Militær øvelse 

10. Navn 
11. Ham med 

paraplyen, 
12. Københavnsk 

boldklub 
14. Forkortelse 
15. Religion 
16. Jordart 
17. Det hele 
19. Fugtig 
21. Krybdyr 
22. Møbel 
24. Dengang 
25. Te 
26, Skovgud 
28. Varemærke 
29. Forkortelse 
30. Fugl 
31. Sømand 
33. Fred 
35. Nedbør 
37. Kendeord 
38. Snappe 
40. Lån 
41. Tone 
42. Vindstød 
43. Alm. Forkortelse 
45. Kendingsbogsta-

ver 
46. Tril 
47. Pift 
49, Arbejdsgiver 

Lodret: 
2. Træ 
3. Gods 
4, Tal 
5. Verdenshjørne 
6. Navn 
7. Smile 
8. Reparatør 
9. Slettere 

13. Spædbørns-
udstyr 

15. Legemsdel 
16. Sort 
18. Ædelsten 
20. Forholdsord 
21. Delphoi 
23. Skudklar 
25. Gud 
27. Alm. Forkortelse 
28. Alt i orden 
32. Pigenavn 
33. Kornsort 
34. Spids 
36. Dyr 
38. Ophovning 
39. Slutte 
42. Gnaven 
44. Student 
46. Ujævn 
48. Telegrambureau 

Konstruktør (15 kr.): 
Menig 209/47 H. K. Petersen. Born

holms Værn, Rosengade, Rønne, Born
holm. 
Løsning på opgave nr 16. 

Vinder (10 kl',): 
Gunnar Jt""ransson, Øresundshospitulct, Afd. 

0., København 0. 

CHRISTIANSØ 
Fortsat fra side 20. 

Det begyndte, som det sig hØr og 
bØr, indenfor de stramme officielle 
rammer. Chefen for søværnets byg
ningsvæsen, ingeniør Lehrmann, af
leverede værket til forsvarsministe
ren, som sluttede strømmen og er
klærede det for åbent. Den lokale 
hØvding, øernes forvalter og regn
skabsfører, opsynsmand og rednings
bestyrer, giftefoged og toldfunktio
nær, skatteopkræver og lodsbestyrer, 
folkeregistrator og politiofficiant: 
Fyrmester Jacobsen bragte derpå en 
hjertevarm tak til staten fra - som 
han sagde - statisterne på frilands
museet Christiansø for den gode gave, 
og hermed var dagens fØrste hØjde
punkt nået. 

Tilbage stod indvielsen af den rent 
sanitære del af huset. ChristiansØ's 
medicinmand, læge V oss, hyldede i 

Grønlandske marinekommando 

1',ortsat fra side 5, 

Og så vil jeg slutte med at sige, at 
er vi kommet godt igennem den lange 
vinter, så skyldes det for en meget 
stor del de forhold, der bydes for 
fritidsbeskæftigelse, og derfor vil jeg 
her meget gerne benytte lejligheden 
til, ikke alene over for Folk og Værn, 

KNOLD OG SPRØJT 

homeriske vers, tillempede efter lej
ligheden, de fornemme gæster og be
vidnede dem sin og beboernes tak
nemmelighed for det fremskridt, der 
skjulte sig bag dørene med skiltene 
»Damer« og »Herrer«. Med et vink 
kaldte han til sidst to småpiger frem. 
De var klædt i nationaldragter og bar 
mellem sig en sort flØjlspude, hvorpå 
en skarp, kirurgisk saks blinkede. 
Knælende overrakte de Bornholms 
amtmand Stemann redskabet, og un
der forsamlingens hyldestråb over
klippede han den røde snor, der spær
rede for vej en til fremskridtet, og 
trådte ind. Kort efter forkyndte en 
munter brusen, at ogsaa dette anlæg 
var behørigt åbnet. 

Sådan indledtes den største festdag 
i Øernes nyere historie, og den slut
tede med alle raske og rørige indfød
tes glade dans på månen ... 

Mogens Nielsen. 

men også over for foreningen »Dan
nevirke«, K. F. U. M.s soldatermission 
og Det grundtvigske soldaterarbejde 
at bringe en meget varm tak for al 
den hjælp, de har ydet os, og derved 
været med til at skabe rimelige, na
turlige og gode forhold for vore unge 
værnepligtige i deres daglige liv un
der deres tjeneste i vor store nordlige 
koloni. St. 

/_,, G,,, . ' . 

3l 



DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

STØT 

KAMPEN 

MOD 

KRÆFTEN 

BENZIN 

CarlM.Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
Kø ben havn 

A/sMONTANA 
Møntergaarden . Møntergade 19 • Te/f. 9246 (8 Ledninger) 

»FOLK OG VÆRN« udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

Redaktører: Kommandørkaptajn SV. GREVE og oberstløjtnant E, .r. WIBOLTT (ansvarh.) 
Redaktion og ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4. sal, København V. Palæ 9615. Postkonto 4885. 



••11 1$ At i\ ti 



DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Jubilæumsgaver 
og Sportspræmier køber man 

hos Hofjuvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser. 

• A. MICHELSEN 
K(;LHOf-OG oaoetlSJUVELfRH 

ORt/HOLAOT la41 

BENZIN 

Indhold 

Forsidebillede: Lys-tønden - sømandens vejviser. 
Den er fyldt med Blau-gas og passer sig selv 
fem, seks måneder ad gangen. Tønden her var 
en slags vartegn for den store udstilling »Ski
bet« i Forum i København. - Se omtalen af 
orlogsværftets stand på. udstillingen side 14. 

Blad-debatten om o:rlogsgnsterne. Jørgen Felbo 

l<~mgtningsskydninger ved brigaden. Billedside .• 

Fiber og soldater ............................... . 

På byvandring ................................. , 

Flåden på Grønland. J. MUnter ..........•..... 

Siden sidst. Billedsider ......................... . 

Fjernkendingsskolen ............................ . 

Skibet ........................................... . 

Philosopllis]ce samtaler. Jørgen Baltazar Winter-
feldt ........................................... . 

Fredericia ....................................... . 

Soldaterstævne på Dybbøl ....................... . 

Reserverne. Jan Pilegård-Hansen .............. . 

Glimt fra luften . , , . , ... , ..... , , .. , .. , . , , .... , , . , 

En luft-J{æmpe. L. Wessel Wetlesen ........... . 

Vejledning ved fjernkending. L. Wessel Wetlesen 

Fjernkendingssiden. Præmieopgave ............. . 

Fra. skib og Imserne. Kronborg-fest. Sport. Skæmt. 
Af en rekruts dagbog. De ved det, Kryds og 
tværs. Knold og Sprøjt ....................... . 

Side 

3 

5 

• 
7 

8 

10 

12 

14 

15 

16 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

27 



FOLU:oGVÆBN 
NUMMER 7 - SEPTEMBER 1949 - 8. ARGANG 

AUGUST 1949 

Udkommer 
med 10 numre pr. d.r 

Abonnement 8 kr. pr. dr 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement ka-n 
tegnes hos postvæsnet 

af betydning for marinen? 
En vurdering efter den voldsomme bladdebat om marinens forhold og 

marinernes vilkår, der kom til at præge august. 

Af journalist Jørgen Felbo. 

MASKE aldrig fØr har man oplevet 
en måned, hvor marinens værneplig
tige i den grad var »godt stof« som 
i august. Debatten indlededes den 1. 
august med et interview i »Kristeligt 
Dagblad<< og derefter har diskussio
nen gået i hovedstadspressen og over 
hele landet langt hen i måneden. Og 
10-15 dage er lang tid set med dag
blades Øjne. Overskrifterne har knit
ret fra bladenes forsider og forbruget 
af tryksværte har været stort. End
og lederskribenter har været mobili
seret og har afgivet mere eller min
dre tænksomme vota vedrørende sa
gen. For en »sag« blev det til1 -

efterhånden. 

Spørgsmålet er nu dels, hvad der 
er kommet ud af skriverierne1 og dels 
om deres fremkomst skyldtes sø
slange- og agurketid eller den fakti
ske tilstedeværelse af et problem. 

Som så ofte er problemet ikke så 
enkelt, at man kan sige at den ene 
eller den anden yderlighed har fore
ligget. Der har både været noget om 
i hvert tilfælde en del af snakken og 
det har også været agurketid. Begge 
dele var med til at give spørgsmålet 
en så relativ lang levetid og ikke 
mindst det sidste faktum var med til 
at udforme artiklerne og give dem 
karakter i adskillige blade. 

Resumerer man, må det derfor si
ges, at der i mange tilfælde har væ
ret skudt ikke helt lidt over målet 
ved behandlingen af denne sag1 men 
på den anden side har diskussionen 
o~s~ har bidraget til, at spørgsmålet 
tidligere har fØrt en latent tilværelse

1 

er livet op og har fået lov til at 
træde frem i dagslyset. For så vidt 
har presseomtalen haft en gavnlig 
virkning. 

• • • 

Men som sædvanlig, når man dis
kutere1\ er der nogle, der giver efter 
for tendensen til at lade diskussionen 
udarte. Det er jo en fØlgesygdom ved 
så mange diskussioner, og det kom 
også i nogen grad til at præge den 
foreliggende. 

Da kanonerne først var kommet i 
stilling, var der nogle, der brugte 
dem hemningslØst til beskydning af 
de objekter, der alle dage har været 
kærkomne mål1 befalingsmænd, to
nen mellem overordnede og under
ordnede o. s. v., og man gik videre og 
foretog en række farlige generalise
ringer, der en overgang har givet ma
rinerne en lidet misundelsesværdig 
rolle i storbyens liv. Resultatet blev, 
at marinere - allesammen - var 
»kvælere«, »voldsmænd«, »halv-pro
stituerede« og »driverter«. Folk pe
gede fingre af de blå uniformer, og 
en matroskrave var nok til at få 
folk til at komme med bemærkninger 
af lidet smigrende art. Det har ikke 
været let at være mariner i august 
1949. 

Men hvor trist og hvor tåbeligt den 
slags end er, så er det jo altid nogeti 
man en gang må regne med, fordi der 
altid vil være mange, der foretræk
ker at lade det saglige ligge og hen
give sig til mere overfladiske betragt
ninger. Den slags går uretfærdigt ud 
over den enkelte og det gavner langt
fra de mange, - clet gavner ingen! 

* • * 
Men når nu om forhåbentlig ikke 

for lang tid den mere overfladiske in
teresse for problemet har lagt sig, så 
det igen bliver muligt for en mariner 
at køre med sporvogn uden at blive 
generet i København, hvad bliver der 
så tilbage? Er der ansvarsbevidste 
unge, der selv vil tage spørgsmålene 
op, og er der folk med indsigt og 

kærlighed til opgaven, der vil gøre, 
hvad der nu kan gøres ovenfra? Bli
ver de spørgsmål besvaret med »ja«, 
så har august 1949 trods alt været 
en værdifuld måned for marinen. 

* • * 
Diskussionen delte sig på et tidligt 

stadium i to grene. Den ene del af 
diskussionen startede og holdt sig ved 
rent ideelle betragtninger, der mun
dede ud i behandling og belysning af 
spørgsmålet: Får marinerne for lidt 
ud af deres tjenestetid, både i ar
bejdstid og fritid, og hvad kan der i 
bekræftende fald gøres for at hjælpe 
de unge. Den anden del af diskussio
nen kom til at dreje sig om spørgs
mål af begrænset betydning såsom 
belægningsstuers og samlingsstuers 
standardi avisholdets omfang på ka
sernerne og i skibene o. s. v., altsarn
men spørgsmål, der fortjener at blive 
rettet og vil blive rettet, men som i 
den standende diskussion kun var 
med til at forvirre begreberne og le
de blikket bort fra det centrale, der 
i virkeligheden havde et vidt per
spektiv og et dybt sigte. 

• * • 
Diskussionens start var en ung ma

riners alvorlige og i sin alvor griben
de anklage mod samfundet for dets 
manglende omsorg for de værneplig
tige marinere. Den pågældende var 
kaldt frem af en række bladomtaler 
af »marinerne på Rådhuspladsen«, og 
på denne dystre baggrund gav den 
pågældende et mørkt billede af de 
fØlelser, der besjæler et flertal af de 
indkaldte marineres sind i tjeneste
tiden. 

----:- Samfundet svigter de unge ma
rinere, udtalte den pågæidende. Man 
bebrejder os eksempler på dårlig op
førsel og natteliv på Rådhuspladsen, 
men i virkeligheden henvises vi til 
at tage ophold sådanne steder, hvor 
der foregår lyssky ting, fordi der er 
låset og lukket for os på de pæne 
steder! Vi er ude for et bedrag, når 
man fØr soldatertiden fortæller os om 
tjenestetiden som en uddannelse til 
mandfolk:. Tiden som mariner bety-
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der et skridt nedad på moralens trap
pestige. 

Så rullede lavinen. Overskrifter 
som »Marinere og politi i konflikt«, 
»Man bestiller ikke spor i marinen« 
og »Soldatertjeneste og lediggang« 
slog flik-flak over spalterne, --, hu 
hej, her var mad for Mons! 

Den unge mariner, der den dag 
blev interviewet, gav imidlertid bol
den sagligt op, for så vidt som han 
uden at skele til sensation og tryk
sværte talte, som alvorlige overvejel
ser tilskyndede ham til det. Han og 
mange andre med ham fØlte, at der 
var noget galt, noget, der burde ret
tes. Men han vidste også, at det ikke 
var noget, der blev rettet ved at ud
skifte brædderne i en belægningsstue 
på Holmen eller holde flere provins
aviser om bord. Han var klar over, 
at problemet stak dybere. Det var et 
spørgsmål om modenhed og egnethed 
til at bære frihed hos den unge, det 
var et spørgsmål om ansvarsbevidst
hed hos dem, der skal byde, det var 
et spørgsmål om samfundets pligter 
mod de indkaldte. Han selv var den 
sidste til at benægte, at der lå ansvar 
hos marinere selv, og at der var no
get om snakken om Rådhuspladsen, 
men »man kan nu engang ikke skære 
alle over en kam«, rent bortset fra, 
at »Rådhuspladsen« for en gangs 
skyld med urette var blevet udpeget 
s0m den centrale plads. 

4-

Hvad angår 
spørgsmålet om 
fritiden og den 
ikke-udnyttede 
arbejdstid, er 

det en side af 
sagen, der nu 
bliver gjort til 
genstand for 

saglig undersø-
gelse. Mont

gomerys felt
provst, reverend 
Oliver, kom gen
nem et interview 
til »Kristeligt 

Dagblad<< til at 
give et bidrag til 
denne side af 

diskussionen. 
Han fortalte, at 
disciplinen inden 
for besættelses-

styrkerne i 
Tyskland var 

blevet væsentlig 
bedre, efter at 
man havde ind
set, at »beskæf
tigelse var den 
bedste medvirk
ning af slap-

hed<<, - det 
gjaldt både fri
tid og arbejds
tid. Dette er alt
så eet reelt re
sultat af diskus
sionen! 

Spørgsmålet 
om tjenesteti

dens virkning i 
retning af mo-

ralsk svækkelse 
af den værnepligtige ungdom var det 
andet store problem. Her pegede 
kontreadmiral Lundsteen med rette 
på, at man med det spørgsmål i hØj 
grad var inde på problemet: de un
ges eget ansvar. Kontreadmiralen 
slog fast, at de værnepligtige er gam
le nok til at forstå, at her er noget, 
de selv må kunne klare og fastslog 
samtidig, at de gode kræfter, hvis de 
kom i aktivitet, skulle have let ved 
at holde det dårlige fåtal, der i virke
ligheden er tale om, nede! 

* * * 
Men når de to ting er sagt, og når 

det er fastslået, at marinere er re
præsentanter for dansk ungdom på 
godt og ondt, og at kritiken af mari
nerne derfor til syvende og sidst er 
kritik af dansk ungdom, står der sta
dig tilbage den unge mariners ankla
ge mod tjenestetiden som et »be
drag«. - Er der tale om et bedrag? 

Også her gav kontreadmiral Lund
steen en saglig afsluttende bemærk
ning. Han fastslog nemlig, at der i 
og for sig er tale om et bedrag oven 
i kØbet af langt større alvor end det, 
den unge mariner havde hentydet til. 
Der var tale om spildt samfundsener
gi, fordi de tre opdragelsesfaktorer, 
som et demokratisk samfund først og 
fremmest må støtte . sig til, hjem, 
skole og militær ikke havde den til
lid til hinanden, ikke havde den kon
takt med hinanden og altså ikke ar
bejd2de sammen hånd i hånd, som 

det ideelle ville være. Dette uhyre 
vigtige samarbejde må en dag kom
me til at foregå på linje og uden 
mistillid parterne imellem. Hjemmet 
giver noget som de to andre faktorer 
ikke kan give, og militæret har mu
lighed for at uddanne karaktermæs
sigt og menneskeligt på områder, 
hvor de andre ikke kan nå frem, men 
givet er det, at fØr alle tre led ar
bejder sammen, går der samfunds
energi til spilde, - så er der tale om 
et bedrag mod selve livets mulighe
der. 

Kan marinediskussionen sætte fart 
i en sådan udvikling foruden at den 
foranlediger revision på de andre 
tro<l!:i alt mindre områder, har den 
ikke været nyttelØs! 

Jørgen Felbo. 

g:Ai o-4 

fra de vilde marinere! 
HVOR er det egentlig usselt, at det 
skal være nødvendigt at skrive, som 
værnepligtig Alf Geertsen gjorde det 
i forrige nummer af »Folk og Værn<<. 
Som gammel orlogsgast kan man dog 
kun glædes over, at problemet 01n 
forholdet mellem restaurationerne og 
soldaterne bliver taget op til diskus
sion. Desværre har de allerfleste, som 
har ofret kostbare måneder af deres 
ungdom på at dygtiggøre sig til lan
dets forsvar, ligesom Geertsen mødt 
den kolde skulder blandt deres civile 
medborgere. 

Hvorfor skal orlogsgaster betragtes 
som værre end andre værnepligtige, 
og hvorfor skal orlogsgaster og solda
ter iøvrigt betragtes som tilhørende 
en kaste? De fleste unge, normalt ud
viklede mænd herhjemme må dog for 
en tid trække i trøjen. De værneplig
tige er derfor ikke nogen bestemt 
samfundsklasse, men et meget bredt 
udsnit af befolkningen. Det er de 
samme mennesker, som fØr og efter 
værnepligtstiden er velsete gæster på 
restaurationer og andre forlystelses
steder. Man får en mistanke om, at 
det ikke er mennesket og egentlig 
heller ikke uniformen, der bliver set 
på, når soldater går på restauration, 
men udelukkende tegnebogen. Re
staurationerne gør på den måde sig 
selv en bjørnetjeneste, idet de skaffer 
sig en dårlig reklame. 

At orlogsgaster anses for at være 
mindre kultiverede end andre værne
pligtige, er ikke et tomt postulat. Ser 
man en garder spadsere med sin for
lovede på gaden, hØrer man ofte folk 
sige, at >)der går et pænt ungt par«, 
men promenerer en orlogsgast med 
sin forlovede, er den unge dame en 
»tøs«. Marinernes ofte dårlige ry skyl
des måske de mange udenlandske 
flådebesøg, der ikke altid går stille af. 
Byens simpleste repræsentanter af 
hunkønnet tropper ved sådanne 
flådebesøg altid op ved kajen - og 
det er ikke let for en ung mand at 
få tiden til at gå i en fremmed by, 
hvis han da ikke kommer der som 
velbeslået turist. Man kan ikke ad-

Sluttes side 18 



FÆGTNINGSSKYDNINGER 
ved 

BRIGADEN 

Øvelse i flodovergang. 

Ved den danske brigade 
i Tyskland har der mange 
gange været afholdt for
skellige øvelser i det glim
rende terrain. Her er nogle 
optagelser fra en fægt
ningsskydeøvelse i Senne
låger. (Fot.: E. H. Christen
sen). 

4. En terrainvogn 
sejles over ved 
hjælp af to både 
(æggeskaller). 

1. Kompagniet sættes over i gum
mibåde, det kræver stor Øvelse at 
få de små både hurtigt over. 

2. En 57 mm panserværnskanon 
gøres klar til overfart i en presen
ningsfærge. Presenningen og ruf er 
taget fra et af de store kØretøjer 
(en )>Lorry<<). (Herunder). 

3. Kanonen og mandskabet færges over, - basserne kigger spændt -
holder den? 

5. Den første gummibåd, der skal 
sikre støtte til kompagniet fra den 
fjendtlige bred, nærmer sig bredden, 
rekylskytten ligger klar i forstavnen 
parat til at give ild. 



Bag dette vindue åbenbarer sig et festligt syn for hver sand pibeelsker. 

VI skulle tage meget fejl, om ikke 75 procent af danske mili
tærpersoner - fra rekrut til de Øverste chefer - ryger pibe. 
Nogle er deciderede piberygere, andre foretrækker piben 
som en behagelig afveksling mellem cigaretter og cigarer. 
Men hvor lidt man end ryger pibe - man vil altid komme 
i en kedelig sindsstemning i det Øj~blik piben knækker 
(personligt geråder vi i et vildt raseri ved en sådan kata
strofe), og dette viser, med hvor varme fØlelser et mand
folk omgiver sin pibe. 

Men piben er ikke blot og bart et rør og et hoved, hvor
igennem man suger røg fra mere eller mindre velsmagende 
tobak. Vi regner i hvert fald os selv som heilhørende til 
den kategori af piberygere, der omgærder vor samling med 
en vis fØlelse af ærefrygt dels for de hllndværkere, der 
har forarbejdet piberne, dels for de af vore aner, der har 
været med til at ryge piberne til. En pibe kan være en 
kostelig skat for ejermanden - et klenodie, han ikke ville 
sælge for alt i verden, fordi det er fuldkommen uerstatteligt 
for ham .... 

Da vi en dag i et eller andet ærinde styrede vore skridt 
gennem dl.-n hyggelige, lille gade LarsbjØrnstræde, som i 
hvert fald alle Københavnere kender, faldt vort altid vågne 
reporterblik ind gennem en vinduesrude, bag hvilket rene 
vidundere af piber var ekserceret op. I dyb ærbØdighed for 
forretningens indehaver og med spændte forventninger begav 
vi os ind i butikken, bag hvis disk residerede en mand med 
det gode danske navn Jørgen Jensen - cigarhandler, tid
ligere ivrig sportsmand og - pibeekspert .... 

I kraft af vort militære tilsnit faldt samtalen hurtigt hen 
i retning af soldaterpiber, ofte benævnt ved det kedelige 
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PIBER FOTO: 

POUL PETERSEN 

og SOLDATER 
»Folk og V ærn«s medarbejder har aflagt besøg hos en 
københavnsk pibespecialist, hvis store samling bl.a. 
rummer over 100 år gamle militærpiber. 

ord »snadder<< (sådan vil enhver piberyger med no
genlunde respekt for sig selv og sin pibe i hvert fald 
aldrig omtale en pibe). Vor interesse blev i hØj grad 
vakt, da gigarhandler Jensen for vore Øjne fremdrog 
en kasse soldaterpiber fra det 19. århundrede. Fra ra
deringer, malerier og kobberstik kendte vi ganske vist 
de gamle landsoldaters feltpiber - noget i retning af 
dem, man i vore dage kalder skovfogedpiber - men 
de soldaterpiber, der fandtes her, var noget for sig. 
Gedigne porcelænshoveder med morsomme udsmyk
ninger og pragtfuldt udskårne rør og mundstykker. 

Mens man i vore dage, kan kØbe flag og lignende 
med sin afdelings mærke som minde fra soldatertiden, 
kØbte soldaterne i gamle dage piber og fik dem ud
styret med årstal, navn, nummer og afdeling. Ved 
begyndelsen af tjenestetiden kØbte de en pibe, som de 
Til højre: 
Jørgen Jensen og 
»Folk og Værn«s 
medarbejder ved 

militærpibesam-
lingen. 

Forneden: 
I den rent private 
samling har Jør
gen Jensen ind
lemmet en ca. 100-
årig pibe, der har 
tilhørt hans davæ
rende kaptajn, se-

nere oberstløjt
nant C. Søltoft, 

der havde fået 
piben af sin far, 
oberst H. C. Søl
toft. På sølvbe
slaget er begge 
ejeres navne ind
graveret. Oberst 
Søltoft røg bl. a. 
på piben under 
krigen i 1864. Her 
sidder Jørgen Jen- · 
sen med piben. 
Læg iøvrigt mær- . 
ke til de dejlige 

merskumspiber 
på bordet. De er · 
et par hundrede 

år gamle. 



betalte af på, indtil de blev hjem
sendt. Denne pibe opbevaredes sæd
vanligvis hos pibehandleren i nær
heden af kasernen, og når soldaterne 
var trådt af, begav de sig gerne hen 
for at få et stop canaster og en hyg
gelig sludder i bagbutikken. 

Ikke uden en vis stolthed viste 
cigarhandler Jensen os de gamle 
soldaterpiber, af hvilke mange date
rer sig fra 1840-50. Flere af dem var 
smykket med den daværende inde
havers portræt, andre med morsom
me fikserbilleder og atter andre med 
billeder af kæresten eller kone~. 

Det er dog langt fra udelukkende 
militærpiber, der har cigarhandler 
Jensens interesse. Han har efter
hånden opar hej det en samling af 
sjældne og kostbare piber i alle stør
relser og faconer. Lækre, håndgjorte 
mesterværker. Vi hæftede os ikke 
mindst ved store tilrØgede merskums
piber med et par hundrede år på 
bagen. Med en eksperts autoritet for
talte cigarhandler Jensen os om, 
hvorledes disse piber ofte kendtes i 
miserabel tilstand, snavsede og mis
handlede, men også om hvordan man 
ved ihærdigt og nØjagtigt arbejde kan 
give en sådan pibe en renaissance. 
Ved slibning og voksbehandling karr 
man trække den fine gyldne lØd frem 
på en gammel affældig merskums 
og indlemme den i sin samling -
måske ikke så meget for at ryge af 
den som for hver dag at nyde synet 
af den. 

Det var med en ærbØdighed, som 
var det kunstfærdige krystalkarafler 
fra Ludvig den 16.s tid, vi berørte 
disse mester-værker, og med fornyet 
glæde trak vi vor pibe op af lommen, 
tændte den og begav os hjem i den 
stille silende sommerregn ... 

H vadenten det tegner lyst eller sort 
- soldaten vil altid have en trofast 
og loyal hjælper i sin pibe. Den kan 
kvikke op i en rygepause på en hård 
øvelse, den kan sprede hygge i læse
stuen, men den kan også skaffe en 
et par dage i spjældet, hvis man fal
der for fristelsen til at tage en smøg 
på sin vagt. Derfor: Soldat, ryg din 
pibe med den ærbØdighed, den for
tjener; lad den aldrig forlede dig til 
at gøre noget galt, så vil den til gen
gæld være din bedste ven, når du har 
mest brug for den. 

iii-

SOLDAT - kend din by! 
Provinssoldater i København pli historisk 

byvandring i den gamle del af hovedstaden 

HVIS de nye soldater i København 
ikke når at blive dus med deres by i 
den tid, de skal være her, er det deres 
egen skyld. En helt ny ide er blevet 
realiseret, idet man er begyndt at ar
rangere rundture og byvandringer for 
soldaterne i Xøbenhavn. Ideens fader 
er turistfører, boghandler A. Schou
Nieisen, og Københavns turistfor
ening står bag arrangementerne. Ma
gistraten henvendte sig i sin tid til 
turistforeningen for at få den til at 
arrangere soldater-rundture, og man 
har nu lovet Økonomisk støtte, hvis 
aer bliver tilstrækkelig tilslutning. 
Sker dette, vil turene også blive ud
videt, så enhver soldat, der er garni
soneret i København og omegn, kan 
få et fyldigt indtryk af landets ho
vedstad. Turene arrangeres specielt af 
hensyn til de mange provinssoldater, 
som aldrig har været i København 
fØr og måske heller ikke kommer det 
igen. 

Honnør for den danske sømand. 

Under mottoet »Soldat - kend din 
by!« arrangeredes i midten af maj 
forsøgsvis den fØrste historiske by
vandring i det gamle kongens Køben
havn med udgang fra KFUM's sol
daterhjem i Gothersgade. Soldater
hjemmet har tidligere arrangeret mu
seumsbesøg og lign. for soldater, men 
de historiske byvandringer er noget 
nyt. - Under ledelse af boghandler 
Schou-Nielsen gik turen på kryds og 
tværs gennem de gamle gader og 
stræder, og alt, hvad man så, blev 
suppleret med interessant og instruk
tiv forklaring af turistfØreren. Turen 
var vel tilrettelagt, og soldaterne fik 
et glimrende indtryk af, hvordan livet 

formede sig i det gamle København 
flere hundrede år tilbage. Flere af 
de kvarterer, som soldaterne besØgte, 
skal snart saneres og vil måske alle
rede til næste år være forsvundet. 

På rundturen kom man også til 
Kongens Nytorv, hvis historie blev 
fortalt, og ved mindekorset i Nyhavn 
for omkomne d'anske søfolk gjorde 
man holdt og mindedes den indsats, 
sømændene gjorde under krigen. En 
af soldaterne nedlagde en buket ved 
korset. 

Derefter gik turen til Det kongelige 
Teater og mosaikkerne under »Stære
kassen«, som blev forklaret. Videre 
ad Holmens kanal til Slotsholmen 
med rundgang omkring Christians
borg slot, hvis oprindelse, brande og 
genopbygning skildredes. 

Der sluttedes af med besøg på tøj
husmuseet, hvor magister Arne H6ff 
foreviste kanonhallen og særudstil
lingen »Kongelige guldkareter«. 

Turene udvides, 
Turen varede to timer. Der var al

mindelig begejstring blandt solda
terne over arrangementet, og da man 
fra ledelsens side også var tilfreds, 
blev det senere besluttet, o.t der skul
le arrangeres lignende ture hele som
meren igennem. Det forstås, at man 
også påtænker at udvide arrange
menterne, idet man bl. a. har planer 
om en havnerundfart, besøg på land
bohØjskolen, orlogsværftet ro. v. 

Ideen med disse soldater-rundture 
er god og tjener turistforeningen til 
ære. Den har da også dannet skole i 
provinsen, hvor flere byer, bl. a. Al
borg, har arrangeret byvandringer 
for deres soldater. -tz. 
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FLÅDENS INDSATS 
på Grønland i fortid; nutid og fremtid 

Af orlogskaptajn J. Miinter. 

OPPE i det nordvestlige hjørne af 
Atlanten ligger Grønland, Danmarks 
eneste koloni, der med sine næsten 
2¼ million kvadratkilometer regnes 
som jordens største ø. Selvom landet 
således er stort, er befolkningen kun 
lille, ikke mere end godt 21.000, men 
heraf repræsenterer de danske em
bedsmænd og funktionærer kun en 
lille procentdel. Det kunne således se 
ud, som om landet var under be
folket, men det er ikke rigtigt. Dels 
udgør indlandsisen ca. de 017 af lan
dets samlede areal og kun godt 
300.000 km2 er mere eller mindre be
boeligt kystland, og dels giver den 
barske natur og det arktiske klima 
ikke livsbetingelser for en væsentligt 
større befolkning og endda kun til en 
folkerace, der gennem århundreder 
er blevet oplært til den primitive og 
beskedne levevis, som er den eneste 
eksistensmulighed på disse bredde
grader. 

GrØnlands eksistens har været 
kendt lige siden slutning:en af det 10. 
århundrede, da Erik den Røde fra 
Island startede den første kolonisa
tion af landet. Disse kolonisatorer og 
deres efterkommere, der hovedsage
ligt levede omkring de store fjord
komplekser i Godthåbs- og Juliane
håbsdistrikterne, ernærede sig ved 
kvægavl, jagt og fiskeri, men de har 
sikkert fristet en mager tilværelse, 
der i hØj grad har været betinget af 
skibsforbindelsen med hjemlandet. 
Da denne ebbede ud antageligt i be
gyndelsen af det 15. århundrede, og 
de på grund af manglende materialer 
var afskåret fra selv at bygge søgåen
de skibe, uddØde derfor befolkningen 
gradvis. De sidste formenes at være 
blevet udryddet af eskimoerne, der 
kommende nordfra efterhånden bred
te sig over hele vestkysten og store 
dele af Østkysten. 

Her på Grønland og i de omliggen
de farvande har den danske flåde 
gennem århundreder haft en stor og 
vigtig arbejdsmark. 

Den første beretning om dansk 
flådevirksomhed på Grønland stam
mer fra »Lyschanders GrØnlandske 
Cronica« fra 1608, der fortæller, at 
Erik Klipping i 1272 sendte en krigs
flåde derop for at tvinge nordboerne 
til at betale skat til Norge, samt at 
denne opgave skulle være lykkedes. 
Denne beretning har sikkert på Chr. 
IV's tid været anset for rigtig og 
været medvirkende til denne periodes 
ekspeditioner til disse egne. Nutiden 
betragter den dog med væsentlig 
større skepsis, selvom den aldrig er 
blevet fuldstændig omstødt. 

Senere i 1473 sendte Chr. I et skib 
under kommando af de to forvovne 
sømænd Didrik Pining og Hans Pot
horst til disse farvande. Det ville dog 
ikke være helt korrekt at kalde deres 
skib for et orlogsskib. På den tid var 
der ingen væsentlig forskel på orlogs
og handelsskibe, og det var fØrst kong 
Hans, der - forøvrigt ikke så mange 
år senere - oprettede den kongelige, 
danske orlogsflåde. Formålet med 
denne - og forøvrigt med flere af de 
efterfØlgende ekspeditioner - var 
heller ikke at »opdage<{ Grønland men 
at finde en vestlig søvej til Indien 
i stedet for den lange rute sydom 
Afrika, og det var herunder, at 
Didrik Pining og Hans Pothorst kom 
ind til Grønlands Østkyst, hvor de 
imidlertid blev angrebet af eskimo
erne og måtte fortrække. Senere på 
deres rejse videre vestpå genopda
gede de Nordamerikas fastland nogle 
år førend, Columbus opdagede Vest
indien. Oprindelig var Amerika -
eller Vinland, som det dengang blev 
kaldt - blevet opdaget af Erik den 
RØdes søn, Leif Eriksson omkring år 
1000. 

Imidlertid var Grønland ikke ble
vet glemt. De gamle beretninger om 
Grønlands kolonisation og nordboko
lonierne - Østerbygd og Vesterbygd 
- levede videre specielt på Island, 
og flere danske lrnnger drØmte om at 
udstrække deres herredømme også 

Kaptajn
løjtnant 
Graah's 
ekspedition 
(1829-30) 
arbejder sig 
med kone
både 
og kajakker 
frem gennem 
isen langs 
Gronlands 
østkyst. 

til denne del af verden. Således hav
de Chr. II store planer om at sende 
en ekspedition under ledelse af søren 
Nordby, datidens måske mest frem
ragende sømand, afsted bl. a. for at 
finde ud af, hvad der var blevet af de 
oprindelige kolonisatorer, men de 
urolige forhold herhjemme og i Sver
rig satte en stopper for disse planer. 

Fr. II sendte derimod forskellige 
skibe afsted under kommando af 
englænderen Alday (1579) og senere 
under hollænderen Oliver Brunell, 
men de kom alle tilbage med ufor
rettet sag, fordi de søgte at trænge 
ind til den på grund af storisen nær
mest utilgængelige Østkyst i stedet 
for vestkysten. På samme måde gik 
det færingen Mogens Heinesen, der 
også forsøgte sig på dette tidspunkt. 

Hvad der ikke lykkedes for Dan
skerne, lykkedes imidlertid for eng
lænderne. I årene 1576 og 1578 fandt 
Fro bisher Grønland uden at ane, 
hvad det var for et land, og i 1585-
86-87 besejlede John Davis, efter 
hvem Davis-strædet er opkaldt, un
der sin søgning efter Nordvestpassa
gen, d. v. s. søvejen til Indien nord
om Amerika, de vestgrønlandske 
farvande. Da beretningerne om disse 
ekspeditioner kom den danske kon
ge, Chr. IV. for øre, besluttede han, 
at nu måtte der gøres noget. Han 
sendte derfor i 1605 de tre orlogs
skibe »Trost«, »Røde Løve« og jagten 
»Katten« med henholdsvis John Cun
ningham (tillige ekspeditionschef), 
Godske Lindenov og John Knight 
som chefer og med James Hall som 
»chief-pilot« afsted. Den sidstnævnte 
menes at have deltaget i nogle af 
John Davis' ekspeditioner, i hvert 
fald var han godt kendt i de far
vande. Det var ekspeditionens opgave 
»at vinde de allerede opdagede men 
ikke for samfærdslen åbnede lande 
for Danmark« samt »at undersøge 
vort ma~tområdes tilstand, på hvil
ken måde vi i fremtiden kunne drage 
omsorg fer samme oe; religionen, sty
relsen og retstilstanden«. 

De tre skibe nåede heldigt Grøn
lands vestkyst og besejlede den syd
lige del omtrent op til, hvor nu Ege
desminde ligger, og de kom også på 
mere eller mindre venskabelig måde i 
forbindelse med den indfødte befolk
nin~. De efterfølgende år foretoges 
endnu nogle rejser til Grønland, så
ledes forsøgte man i 1607 atter for
,gæves at komme ind til Østkysten. 
Disse ekspeditioner regner man i al
mindelighed som Grønlands officielle 
genopdagelse. 

I maj 1619 sendte Chr. IV Jens 
Munk afsted med 2 skibe »EnhjØr
ningen« og »»Lamprenen« for at finde 
Nordvestpassagen. Det blev en af de 
sørgeligste rejser i polarfartens hi
sii.n ie. Unde1 ove1 vint1ing i Hrnhon
Bugten dØde størstedelen af hans 62 
mand store besætning af skØrbug og 
frost. »Enhjørningen« måtte efterlades 
og kun Jens Munk selv og endnu to 
mand lykkedes det efter utrolige an
strengelser og i meget forkommen til
stand at komme hjem med »Lampre
nen«. 

Imidlertid var hollænderne be
gyndt at interessere sig for disse far
vande. Dels lokkede den rige hval-



fangst i Davis-strædet, som dog tak
ket være en voldsom rovdrift hur
tigt blev stærkt reduceret, og dels 
var der tuskhandelen med den ind
fØdte befolkning, der med glæde be
talte kostbare skind for billige varer 
såsom tøjer, dårlige bØsser, jerngry
der, knive, glasperler o.l. 

For også at få en bid med af disse 
rigdomme samt for »om muligt at 
bringe den rette tro til nordboerne« 
startedes herhjemme og i Norge for
skellige grønlandske handelsselska
ber, der dog gennemgående ikke fik 
nogen lang levetid. 

På foranledning af et af disse, der 
oprettedes i 1652, sendtes samme år 
den hollandsk-fødte .. kaptajn i den 
danske flåde David Dannel derop 
med 2 skibe. Det lykkedes ham dette 
og de to fØlgende år at besejle den 
sydlige del af vestkysten fra omkring 
det nuværende Holsteinsborg-distrikt 
til Kap Farvel, og han prøvede også 
hvert år at trænge ind til Østkysten 
- det ene år helt oppe omkring 
Skjoldungen - men blev hver gang 
tvunget tilbage af storisen. På den 
ene rejse hjembragte han fra Godt
håb-distriktet nogle grønlændere til 
København. Ved disses hjælp lykke
des det at udarbejde en lille ordbog 
på omkring 100 grønlandske ord, den 
fØrste af sin slags. De befandt sig 
forøvrigt som naturligt var ikke godt 
i Danmark og gjorde gentagne for
gæves forsøg på at flygte i deres ka
jakker. De dØde under Københavns 
belejring i 1658, sandsynligvis af 
mæslinger. 

Det menes, at det er Dannel's rej
ser, der gav anledning til, at Fr. III 
optog den grønlandske isbjØrn i det 
danske rigsvåben, som et ydre tegn 
på Danmarks hØjhedsret over landet. 

I det næste halvthundrede år synes 
der ikke at have været nogen for
bindelse af betydning med Grønland, 
hvilket bl. a. må tilskrives de uro
lige forhold herhjemme. I begyndel
sen af det 18. århundrede blusser in
teressen imidlertid atter op, og dette 
skyldes i første række een bestemt 
mand, der skulle komme til at få den 
allerstørste betydning for Grønlands 
kolonisation og hele udvikling. Den
ne mand var præsten og missionæren 
Hans Egede, »GrØnlands apostel«. 

Allerede i 1710, da han sad i et lille 
præstekald i Vågen i det nordlige 
Norge, begyndte han at interessere 
sig for oprettelsen af en missions- og 
handelsstation på Grønland. Det er 
givet, at han dengang i hvert fald i 
fØrste række håbede på at komme til 
at virke blandt efterkommerne af de 
oprindelige norske kolonisatorer, som 
han fuldt og fast troede stadig måtte 
leve i landet. Han skulle komme til 
at leve mange år på Grønland, før
end han endelig måtte opgive dette 
håb. 

Det gik imidlertid ikke så let med 
at komme afsted. Den store nordiske 
krig rasede på dette tidspunkt, så 
den dansk-norske regering i Køben
havn havde nok at tage vare på; og 
de bergensiske kØbmænd, som han 
fØrst havde henvendt sig til, var ikke 
ineget dristige ved at kaste sig ud 
i et så risikabelt foretagende. Gang 
på gang var han ved at give op, men 
hans dygtige og retsindige kone, 

Kirkeruin ved 
Kakortok i 
nærheden af 
Julianehåb, 
stammende fra 
nordbotiden 
ca. år 1000-
1400. 

Briggen »Hvalfisken«. Typisk for de skibe, hvormed Grønlandske Handel foretog 
besejlingen for godt 100 år siden. 

Gertrud Rask, som oprindelig havde 
været imod planerne, stod bag ham, 
og da han i 1719 kom til København 
netop som forhandlingerne var igang, 
begyndte han endelig - bl. a. takket 
være den meget religiøst indstillede 
konge, Fr. IV - at finde støtte for 
sin sag. Der skulle dog gå endnu to 
år, fØrend det lykkedes ham at kom
me afsted, og endelig den 3. juli 1721 
gik han i land på Håbets Ø i Godt
håbs-fjordens munding. 

Med Hans Egedes landgang indle
dedes en ny æra i GrØnlands historie. 
Let var opgaven ikke. Både missions
og handelsmæssigt mØdte han uhyre 
vanskeligheder, og gentagne gange 
var han på nippet til at opgive det 
hele og rejse hjem. Da den fØrste 
halve snes år var gået, begyndte for
holdene dog gradvis at bedres. Dels 
var de værste sprogvanskeligheder på 
dette tidspunkt overståede, og dels 
begyndte regeringen efterhånden at 
tage en mere aktiv interesse i det 
grønlandske forehavende og at støtte 
dette både Økonomisk og på anden 
måde. 

En af de største vanskeligheder 
handelen på denne tid måtte kæmpe 
imod var den hollandske tuskhandel 

med de indfødte. Hollænderne var 
både hurtigere og smartere og havde 
yderligere en bedre forståelse af, 
hvilke varer befolkningen havde brug 
for, med det resultat,· at de trods 
den danske regerings strenge forbud 
tog så godt som hele markedet fra 
danskerne. I 1736 og 1737 sendtes 
derfor fregatten »Blåhejren<< derop 
(1736 kaptajn B. de Fontenay og 1737 
kaptajn Wodroff), og den havde også 
takket være en meget skarp og be
stemt holdning overfor hollænderne 
den forØnskede virkning, men i det 
lange lØb blev det for kostbart at 
holde et orlogsskib i disse farvande 
hver sommer. Man valgte derfor en 
anden udvej: de skibe, der besørgede 
handelen på Grønland, blev i frem
tiden bevæbnede - defensionsskibe 
- og fik visse pligter og rettigheder 
(bl. a. måtte de fØre orlogsflag og 
-vimpel i grØnlandske farvande), der 
på mange punkter ligestillede dem 
med orlogsskibe. I begyndelsen ville 
hollænderne ikke rigtig respektere 
disse handels-krigsskibe, men efter at 
de i 1738 og 1739 havde opbragt og 
konfiskeret henholdsvis et og fem 
hollandske skibe, de sidstnævnte end-

(Fortsættes side 18) 
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S DEN 
S DST 

glimt fra hær og flåde 

Foto: Rubæk - T. Schiønncmann - P. Pedersen 

1.-2. I anledning af 3. bataillons fØdselsdag blev der i Haderslev 
afholdt et stort musikstævne, hvor hærens toner gennem tiderne 
blev skildret i et stort anlagt feature. Tilrettelæggelsen og teksten 
var af redaktør Niels Friis og instruktionen havde løjtnant R. A. 
Rose fra Folk og Værn. - Som det fremgår af billederne, var der 
efter festen tappenstreg gennem byen til stor fornøjelse for sol
daterne og byboerne. 

3.Ved Bellahøj-dyrskuet blev der i lighed med foregående år 
holdt store opvisnings-
øvelser for publikum. Her 
ses 3 kornetelever fra 
fodfolkets kornetskole på 
Kronborg i aktion. 

4.-5. Det er sjældent, 
man hØrer fra CBU-erne, 
men her er et par opta
gelser fra skolen på Bern
storffs slot. Man ser nog
le CBU-ere ved sluk
ningsøvelser. 

6. Gardehusarerne var 
også repræsenteret på 
årets Bellahøj-dyrskue, 
her ser vi nogle af de 
flotteste i fuld galla. 

7 .-8. Der var mange, 
der spærrede Øjnene op, 
da Amerikanerne var på 
besøg ved Langelinie, når 
de så den amerikanske 
helikopter svinge sig op 
i luften. Her ses den over 
havnen, hvor rosportsfol
kene er ved at dreje ho
vedet af led for at se den, 



tilhØjre ses ~den ved landingen om bord på 
skibet. 

9. Der har været internationalt svømme
stævne for militæret i Østerbros svømmehal, 
her ses arrangøren kaptajn G. BØving sam
men med Villy Baade fra dansk svømme
forbund diskuterende træningen med nogle 
af svømmerne. 

10. »Holger Danske« er blevet adopteret 
af Helsingør. Her overrækker marinefor
eningens formand, skibsingeniØr C. J. Holck 
en broncemodel af Holger Danske til che
fen, kommandørkaptajn BØrge Larsen. 

11. En flådeafdeling fra U.SA har aflagt 
besøg ved Langelinie, hvor de amerikanske 
marinere som sædvanlig tiltrak sig stor op
mærksomhed, her ses det amerikanske flag
skib »Columbus«. Indsat i billedet ses che
fen for afdelingen, admiral Conolly, som 
også sidste år besøgte København. 

, 
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Fjernkendingsskolen 
SØVÆRNET har oprettet en fjern
kendingsskole, og Folk og Værn har 
aflagt skolen et besøg, hvor vi mod
tages af skolens chef, kommandør
kaptajn Steen Steensen. 

- Hvad er fjernkending? 
- Fjernkending er den danske be-

tegnelse for identifikation af skibe og 
luftfartøjer. Fjernkending er selvføl
gelig ikke noget nyt, men i den mo
derne krigsførelse med de stadig vok
sende skudafstande og luftfartøjernes 
og krigsskibenes meget store hastig
heder er hurtig og sikker fjernken
ding blevet en absolut nødvendighed 
- for at kunne åbne ilden så hurtigt 
som muligt og for at kunne melde 
rigtigt samt sidst men ikke mindst 
for ikke at beskyde egne enheder. 
Fjernkending er således en meget 
vigtig del af den uddann.else, der gi
ves besætningerne ved luftværns
skytset, og kan nu ikke mere som tid
ligere læres ved selvstudium, men 
det er nødvendigt at tilrettelægge en 

planmæssig uddannelse og her tage 
forskellige apparater til hjælp. 

- Har radar ikke overflØdiggj ort 
fjernkending? 

- Nej. Ganske vist kan man nu 
ved hjælp af et særligt ven-fjende
system få vished for, om et skib er 
fjendtligt eller tilhører egne styrker 
- men man kan ikke identificere det. 
Og apparatet kan også svigte i det 
afgørende Øjeblik, som det er sket 
nogle gange under krigen. Ved radar 
kan man få at vide om der »er no
get« eller om der »ikke er noget« -
men man kan endnu ikke identificere 
skibe eller luftfartøjer med radar. 
Måske vil man engang nå så vidt, 
men derved vil fjernkending dog ikke 
på nogen måde blive overflØdiggjort. 
Radaren vil da blot virke som et ind
skudt mellemled eller instrument -
ligesom kikkerten gør det nu. 

- Hvorledes foregår undervisnin
gen i fjernkending. 

- Det er lidt forskelligt, eftersom 

det drejer sig om skibe eller luftfar
tøjer. Men i hovedtrækkene består 
undervisningen i, at vi fØrst lærer 
eleverne de forskellige typer og der
efter, hvis det drejer sig om skibe, 
giver dem regler, så de straks kan se, 
om et skib er engelsk, amerikansk, 
fransk, svensk o. s. v. Til undervis
ningen benyttes dels trykte opgaver 
med et antal billeder, dels lysbilleder, 
filmstrips, modeller - evt. arrange
ret på en slags teater kaldet rund
horizont - og endelig films. I begyn
delsen får eleverne lov at benytte 
håndbØger og marinekalendere til at 
slå op i, men lidt efter lidt skal 
krigsskibene og luftfartøjerne læres 
udenad - i hvert fald de af dem, 
der for os er de vigtigste. Derefter 
begynder vi en særlig træning, så 
fjernkendingstiderne bliver kortere 
og kortere. Helst skulle vi se at kom
me så vidt, at i hvert fald de dygtig
ste elever og de, for hvem hurtig og 
sikker fjernkending så at sige er en 

Bry&'ceriet STJERNEN * A/sMONTANA 
Øl og ..Min,ral,a11ri, Møntergaarden . Møntergade 19 . Te/f. 9246 (8 Ledninger) 



livsbetingelse, kan opfatte og identi
ficere et skib eller et luftfartøj, der 
vises i et glimt af 1/100 sekunds va
righed. 

- Er det virkelig muligt at nå et 
sådan resultat? 

- Ja. Træningen her sker ved 
hjælp af en særlig metode og særlige 
apparater. I udlandet sti1ler man dis
se strenge krav til det personel, som 
skal være eksperter i hurtig og sikker 
fjernkending så som artilleri- og luft
værnsofficerer, ubåds- og torpedo
bådschefer, flyvere, luftudkigge, kyst
udkigspersonel m. fl., og når man 
kan opnå disse resultater i udlandet, 
hvorfor skulle vi så ikke også kunne 
gøre det? Vort personel er da ikke 
ringere. Blot vi får det rigtige mate
riel - og interessen er tilstede - så 
skal det nok gå. 

Vi bliver nu vist rundt på skolen, 
kommer gennem den smukke filmssal 
og kontorerne, hvor unge damer er 
travlt beskæftiget med at klippe bil
leder ud af tidsskrifter og ordne dem 
i kartoteker. I et andet lokale rettes 
fjernkendingsopgaver. 

Som elementær og forberedende 
undervisning, forklarer chefen, har vi 
en slags korrespondancekursus, idet 
vi hver måned sender opgaver med 
10 skibsbilleder ud til alt personel, 
der kan komme ud for fj~rnkending 
under tjenesten. Om kort tid påbe
gyndes også udsendelsen af sådanne 
opgaver med luftfartøjer. 

Vi kigger ind i undervisningsloka
let, hvor sØlØjtnant L. Wessel Wetle
sen, der leder uddannelsen i fjern
kending af luftfartøjer, netop har ti
me. På tavlen er tegnet forskellige 
karakteristiske detailler af luftfartø
jer, og rundt om på bordene står 
sølvglinsende modeller. Lokalet kan 
hurtigt mørklægges til fremvisning 
af lysbilleder, såfremt man ikke vil 
benytte filmssalen. 

Som grundlag for undervisningen 
benyttes en »Fjernkendingsbog for 
luftfartøjer«, der er udarbejdet ved 
Fjernkendingsskolen. Hvert luftfartøj 
af betydning - civilt og militært -
har sin egen side med beskrivelse, sil
huetter og fotografier. 

I udlandet, fortæller lØjtnanten, er 
man i den senere tid tillige - for
uden fotografier - gået over til at 
anvende tegninger, der i let grad 
overdriver visse karakteristiske træk 
ved de forskellige luftfartøjer. Vi vil 
også gøre forsøg med sådanne »kari
katurtegninger« af luftfartøjer, !Øv
rigt har der vist sig en stærk inter
esse for fjernkending af luftfartøjer, 
hvorfor vi - for at henvende os til 
en videre kreds - i »Folk og Værn« 
vil bringe en fjernkendingsside med 
oplysninger, tegninger, bl. a. netop 
karikaturer, opgaver o. s. v. 

Iøvrigt foregår den almindelige ud
dannelse af luftværnsbesætningerne 
ude om bord i skibene eller ved af
delingerne. Fjernkendingsskolen stil
ler her materiale til rådighed for in
struktørerne og disse uddannes på 
selve skolen. 

Der var sikkert meget mere inter- . 
essunt at hØre og lære her paa Fjern
kendingsskolen - men selv et langt 
interview maa jo have en ende. Vi 
kan dog ikke dy os for at spørge -

- De nnvcnder unge damer her
ude - skal de også kunne fjernken
ding? 

- Ja, det er selvfØlgelig nødven
digt for deres specielle arbejde. Og 
hvorfor skulle kvinder ikke egne sig 
til fjernkending lige så godt som 
mænd? Jeg kan fortælle Dem, at un
der krigen var den dygtigste instruk
tør i fjernkending af luftfartøjer i 
England en kvinde. Hun var enke 
efter en R. A. F. pilot, der ved for
kert fjernkel).ding var blevet· skudt 
ned af sine egne styrker. Så tog hun 
den opgave op at gøre sit til, at den 
slags fejlkenclinger ikke skulle gen
tage sig i fremtiden.' 

- Endnu et spørgsmål, hr. kom
kandØrkaptajn - hvorfra får De 
alle de mange billeder, som vi har set 
De bruger. 

- Ja, lyder svaret - det er jo ef
terhånden også lidt af et problem. 
Naturligvis kan vi normalt ikke an
vende de billeder til opgaver, som 
findes i marinekalenderne og i vor 
egen Fjernkendingsbog. Det vil være 
altfor let at finde et skib eller et luft
fartøj på denne måde. Vi er derfor 
nødt til at samle på fotografier og bil
leder fra tidsskrifter og bøger - ja, 
selv fra aviser. Vi har her sat et me
get stort apparat igang, thi vi skal, 
som De har set, bruge et utal af bil
leder af så vel skibe som af luftfar
tøjer. - Mange venlige mennesker 
sender os forøvrigt billeder - både 

Modeller 
anvendes i 
udstrakt grad 
til at lære de 
forskellige 
luftfartøjstyper 
at kende. 

rigtige fotoerafif'r og udklip fra tids
skrifter. Det er jo begrænset, hvor 
mange tid::;::;krirter vi kan holde, så 
det er vi meget glade for. Ikke alle 
billeder er naturligvis af lige stor 
værdi - men det gør ikke noget -
de ældre indgår i vort historiske ar
kiv - og dubletter har vi altid brug 
for. Jeg kan forøvrigt i denne for
bindelse nævne, at jeg fra min tidlig
ste ungdom selv har samlet på bil
leder af krigsskibe, fordi de billeder, 
der var gengivet i flådekalenderne, 
forekom mig utilstrækkelige. Jeg har 
også været temmelig flittig til at fo
tografere. For mig er fjernkending 
således ikke noget nyt, men nærmest 
en gammel hobby. 

- Har De ikke også skrevet bØger 
om krigsskibe? 

- Jo. Bl. a. skrev jeg i 1942 »Al
verdens Krigsskibe« og senere en bog 
om det mere specielle, men interes
sante emne: hangarskibe. 

Søens mænd har således altid haft 
brug for fjernkending og vist inter
esse herfor. Ligesom almindelige 
mennesker kan kende hinanden på 
gaden, kender sømændene skibene på 
lang afstand. Det har naturligvis og
så i det daglige liv praktisk betyd
ning, ikke mindst for at fyr- og sig
nalstationerne kan rapportere skibene 
til rederierne og give pålidelige op
lysninger om passage af skibe, som 
måske senere er forsinket på grund 
af dårligt vejr. Spectator. 
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Sl(IBET 
på landjorden 

Den store udstilling 
i Forum 
gav et imponerende billede af 
hvad dansk skibsbygningsindustri 
er i stand til. 

MAN måtte lægge nakken tilbage for 
at få noget ud af udstillingen »Ski
bet« i Forum. Den havde det lige så 
meget i højden som i bredden og 
rummede nok den største genstand, 
der endnu er set på en dansk udstil
ling. 

Genstanden var en Model i natur
lig størrelse af den fuldt monterede 
overbygning til en passagerbåd, som 
skal indsættes på ruten København
Alborg. Den optog et godt stykke 
plads 1 den store bygmng, rundt reg
net en fj~rdedel i bredden og med en 
hØjde pa 16 meter (fra gulvet til ma
steknappen), og omkring den viste 
udstillmgen led for led, hvordan ski
bet bliver til, hvordan det indrettes, 
og hvordan det har udviklet sig 
fra den primitive begyndelse, da 
skibssidernes borde blev bundet til 
Spanterne med bastsnore, og til det 
moderne skibs komplicerede teknik. 

Selvom der stod firmanavne på de 
forskellige stands, var det væsentlige 
ved udstillingen ikke at give enkelt
personer lejlighed til at komme i 
kontakt med publikum, men at vise, 
hvad dansk skibsbygningsindustri i 
det hele taget formår, og at fortælle 
om de fine traditioner, man arbejder 
ud fra. Når Danmark står sig så godt 
på dette område i konkurrencen med 
andre lande, er en stor del af for
klaringen at finde i traditionernes 
uvurderlige last, og derfor lagde man 
også særligt mærke til Orlogsværf
tets andel i udstillingen. 

Dette værft - af alder det ær
værdigste af danske skibsværfter og 
fader til en lang række dygtige kon-

14 

struktØrer - har en historie, der 
rækker flere århundreder tilbage i ti
den, men dets præstationer er fuldt 
på hØjde med dagen i dag. Til ud
stillingen havde det først og frem
mest sendt hjernen i et moderne 
krigsskib: en færdig kommandobro, 
parat til at blive monteret på torpe
dobåden Hammer ug fuldt udrustet, 
bl. a. med navigationsinstrumenter, 
torpedo-kommandoanlæg og styrein
strumenter. Bag broen lå et af ski
bets officerslukafer. Det var lyst og 
smukt, men illustrerede samtidig, at 
torpedobådsssejlads ikke er for folk, 

Denne pære er utvivlsomt Danmarks største. 
Der sidder en magen til i Hanstholm fyr, 
den er på 5000 watt, og når skæret fra den 
kastes gennem fyrets linser, bliver det på 
8 millioner Hefner-lys. At det er en god, 
kraftig pære, får man et Indtryk af, når 
det oplyses, at eet Hefner-lys så nogenlunde 
svarer til skæret fra et almindeligt julelys. 

der skal have meget albuerum for at 
befinde sig godt. »Hammer« skal kun
ne sejle 30 knob,- og denne fart nås 
kun, hvis skroget er bygget meget 
smalt. Båden er 64 meter lang, men 
blot 6,4 meter bred, og man har måt-

En model af 
fyrskib nr. II, 
station Vyl 
(udenfor 
Esbjerg). Dette 
skib er den 
evigt gyngende 
arhP,jdsplads for 
den 6-7 mand 
store besætning. 
Det er en hård 
post, og besæt
ningsmedlem
merne har derfor 
mere ferie end 
andre mennesker. 
Efter en måneds 
tjeneste får føre
ren en måneds 
ferie, den øvrige 
del af besætnin
gen 14 dage. 

En moderne torpedobåds kommandobro, s~t 
forfra. Efter at have været udstillingsgen
stand vil den blive monteret på marinens 

nyeste skib. 

tet udnytte så at sige hver eneste 
kvadratcentimeter for at få plads til 
alt. 
' Værftet viste også en del af tor
pedobådens »muskler«, nemlig den 
ene af dens to hovedmaskiner: en hØj
tryks- og en lavtryks-dampturbine. 
Og over udstillingen knejste »Ham
mer«s mast med den roterende radar
antenne. 

På Fyr- og Vagervæsenets udstil
ling fik man et forbløffende indtryk 
af, hvordan sikkerheden på havet er 
blevet øget år for år. I 1800 var der 
alt ialt 12 fyr i hele Danmark. I dag 
er det sådan, at der ikke findes eet 
sted i danske farvande, hvor søman
den ikke kan se glimtene fra mindst 
et, i reglen fra flere fyr eller lystøn
der. I Dag findes der ca. 720 fyr og 
133 lys-, klokke-. og fløjte-tønder i 
Danmark. Heraf hører henholdsvis 
154 og 80 under Fyr- og Vagervæse
net. Og dertil kommer så 16 fyrskibe, 
hvoraf de 12 er i brug, og fyrene på 
Færøerne. 

Tågen, der tidligere kunne standse 
skibsfarten, er ikke mere nogen al
vorlig hindring. Når man ikke kan se 
fyrene; kan man nu høre dem. Dan
mark har i dag 29 radiofyr, hvor 
blinkene er erstattet af signaler, og 
som arbejder sammen i grupper på 
tre, så skibet ved deres hjælp kan 
pejle sig frem til sin position. Et af 
disse radiofyr var måske den største 
attraktion i Fyr- og Vagervæsenets 
stand, hvis indhold billederne for
tæller lidt mere om. 

Og således viste udstillingen, hvor
dan skibene bliver bedre og bedre -
samtidig med, at deres sikre sejlads 
over havene varetages mere og mere 
effektivt. Når minerne engang er 
væk, vil man kunne fØle sig tryggere 
på havet end på landjorden. 



Ubbrag 
af 

"3nb1ebntng tH v~Hofov6t~e eamta{er for unge eørrtgere" 
af 

~bnitral ~ørgen ?-Oalta3ar ?!Btnterfelbt. 

\l'øbt brn 1/10 1732 i \l'rebcricia. 
!Søn af (ientenaut ucb .fi'~rafcrcrne 
@rif fillinterfcfbt, Cz()cf for ®ofabet, 
alabemiet 1781-1792. 1løb 22/7 
1821. 

~i[ @:abetterne 
paa (5øccabct,>Jlcabc111iet. 

~bo fom ti!jlaaer, at Clt ®tat<l !Bel 
beroer paa ret[fafuc og buelige @111, 
6eb<lmænb, ui! ucf iffe nægte, at W?a, 
riuen<l ti!fommcube ~æber fornemme, 
(igen lommer au paa ben Dpbragcffe, 
fom giue<l be ti( ®oefrigcu beflcmte 
unge W?cune[fer, og paa bcu :l:æufe, 
maabe, font bcm 6ibringe<l. 

7. !Bi ere af ITTaturrn ffa6te og 6e, 
flemte ti( at uære W?cuueffer, men 
fibeu ueb :l:i!fæ(bet foume i bCtt 
®tiUiug, ()uori ui 6eflnber o<l, f om 
®tat<lborgere. 

12. 1le1t Srfoge, iom iffe tillige er gob, 
fan bliue cu meget ffabcfig W?aub. 

21. \l'or at forflaae eu W?aub ret, 
maae man gaae iub i cyan<l '.sbeer; 
d)i bømmer man l)atn efter uore 
egne, tage ui ofte \l'ci(. 

24. 1let l)æube<l bag(igeu, at \l'off 
trætte<l, iffe forbi be ere af ulige 
W?euiuger, tnCtt forbi be ci for, 
flaae l)iuanbeu. 

25. ®fv(bcn lan uære faauel cyo<l bcu 
:l:a(enbe, ber iffc forflarer fig t~, 
bcfig, fom f)o<l ben ~orcube, ber 
iffe f)Orcr ret ti(. 

27. @r :l:a(eu lang og W?atcricu uau, 
[fcfig, er bet iffe unberligt, om 
noget mi<lforflaae<l. 1leu :l:alcube 
beeb, l)Uab !)alt mcucr, mcu 1leu, 
ber [)ører, [fa( for<lt · af :l:afcu er, 
fare bet. :l:i! at tæufe og fatte 
6d)OUe<l :l:ib, og (æugere :l:ib, eub 
:l:alercu bef)øbcr ti( at tale, og 
uaar :l:ilf)orercu meb fine ':taufcr 
iffe !au følge l)ant, ber uben Dp, 
cyolb bliucr bcb at tale, !au (ette, 
figen ITToget nnbgaac l)an<l Dp, 
mærff omf)eb. 

32. ITTog(e f)aue ben :l:illib ti! fig felu, 
at be troe at fuuue giettc './fnbml 
W?eniuger, og falbe berfor \l'off 
iub i :l:aleu, ubcu at (abe bem 
tale nb. 

42. 1lcu beffebne !Iliben[fab<lmaub ui! 
man meb \l'ornøielfe uife './fgtelfc, 
men fortæller f)an felu, at l)an<l 
\l'orflanb ouergaaer al(e anbml, 
fritager !)alt o<l for './fgtelfeu. ~au 
er, fom ben, ber gjør fig felu 
betalt. 

103. 1let er iffc ben forncmfle ®fue, 
fpiUer, fom f)ar brn fornemile 
?Rolle, men 1leu, fom fpil(cr fin 
?l\o((c bcbfl. ITTaar 1læffct fa(bcr 

ucb for !llerbeu<l flore ®fucp(ab<l, 
crc Ui :rnc lige. 

113. 1lct er iffc altib ®anbl)ebcu, f om 
forbittrcr, men bcu inf)umauc 
W?aabc, paa [)biffen bcn figc<l. 

174. 1lcu, fom iffe Ueeb at ffjouue 
paa \l'ortjcncflcr l)o<l './fubre, maa 
fe(u l)aUe W?augel bcrpaa. 

176. 1let \l'ortriu, ben <zommanbcrcu, 
bc l)ar, ui( bCtt ®nba(terne faae, 
naar ()alt b(iucr <zommanbcrcube. 

177. @<lprit bn <zorp<l er gob, faa (æu, 
gc, ben f)er[fCttbc :l:ænfcmaabc er 
gob, cllcr<l iffc. 

211. @u()Ucr Dfjlccr, i færbcfc<ll)eb, 
1lcu, fom tænrcr at flige ti! f)øi, 
cre ')lofter, maa fogc at uinbc 
fine Uubercyaucube<l :l:illib og 
\l'ortro( igl)cb. 

230. @n <zommi<lfion bor flcb<lc cyauc 
®anbf)eb for "2!iuc, og ben bør 
ti! ®anbl)cbcn<l \\'remme føgc at 
crl)o(bc bc fornøbuc Dpl~<lningcr 
angaaeubc !Sagen, om f)Ui(fcu bcr 
l)anblco. 

250. W?au figcr ofte: ben ®taub c((er 
\l'offccla<lfc et· faa eller fan, men 
bcrucb fuuuc mange fornærmc<l. 
Wau burbc l)cllcrc figc: i bctt 
®taub cUcr \l'o(fcda<lfc jlube<l eu 
1lcc(, fom er faa cHcr faa. 
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HUNDREDÅRSDAGEN for udfaldet fra Fredericia den 6. juli blev fejret under 

former, der henledte tanken på halvtredsårsdagen i 1899, og i overværelse af mange 

tusinde mennesker. Festlighedernes hØjdepunkt var kongeparrets besøg den 6. juli 

om formiddagen og den store procession forbi hotel »Landsoldaten« hvori deltog 

ikke færre end ca. 850 faner. Ved mindestenen på kæmpegraven ved Trinitatis 

kirke ncdlo.gdc Kongen en krans og hilst.P på ch~ opmarcherede afdelinger. I anled

ning af hundredårsdagen deltog samtlige afdelinger, der havde været med 

udfaldet, med et detachement af befalingsmænd og menige i festlighederne. 

Kærnen i festlighederne var efter traditionen aftenen den 5. juli, da tusinder 

af Fredericiaborgere stille gik til de mange mindesmærker for den store dag i 

Danmarks historie og i tavs ærbØdighed lagde blomster som et tegn på den taknem

lighed, der endnu lever i den danske befolkning1 til de mænd, der hin nat drog 
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ØNNEMANN ud mod Tyskerne og betalte sejren med deres liv. Den specielle 5. juli-stemning, 

som kun den kender, der har oplevet den, prægede byens gader, og da soldater, 

klædt i uniformer fra 1849, drog i tappenstreg med fakler gennem byen, fulgtes 

de af en tusindtallig menneskemængde. 

Medens 5. juli havde været præget af regnvejr, oprandt 6. juli med strålende 

sol, og det blev en dag, som Fredericia sent vil glemme. Efter kongebesøget om 

formiddagen holdtes der folkemøde på stadion om eftermiddagen, og om aftenen 

morede byen sig med asfaltbal, ildregatta, gøgl og fyrværkeri på Østerstrand. 

Blandt de mange tusinde gæster var også mødt repræsentanter for svenske 

og norske soldaterforeninger, som sammen med deres danske kammerater var 

indkvarteret på Købmagergades skole. De udenlandske gæster medbragte et væld 

af faner, som satte deres præg på den storslåede procession. 

jjj. 
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Fri os fra de vilde marinere! 
(forhmt fra sido 4) 

ressere alle bebrejdelserne til mari
nerne; retter man dem derimod til 
pigerne ved kajen, er »adressaten ik
ke ubekendt«. Det er iØvrigt ofte de 
samme piger, der under besættelsen 
»tog sig af« de tyske soldater, ·som i 
dag »udvikler deres sprogfærdighe
der« under flådebesøgene. Men under 
krigen var mange etablissementer 
glade for besøget af disse piger og 
deres kavallerer, og flere restauratø
rer ser også hellere en udenlandsk 
mariner som gæst end en dansk. 

Det er en kendt sag, at unge men
nesker er mere kåde i flok, end de 
ville være enkeltvis, og det gælder 
ikke blot soldater. De mange firma
skovture, der hvert år foretages her 
til lands, går sjældent helt stille af, 
skønt der mange gange også er ældre 
folk med. Men her ser restauratø
rerne igennem fingre, for sådanne 
ture giver dem en pæn fortjeneste. 

I det kvikke norske »Mannskaps
avisa<< så jeg fornylig et indlæg fra 
en norsk orlogsgast, som heller ikke 
var tilfreds med den service, der i 
Norge bliver ydet soldaterne - og i 
særdeleshed marinerne. Nordmanden 
skrev bl. a., at man da ikke kunne 
skære alle mennesker af en bestemt 
samfundsklasse over een kam. Hvis 
man kan nægte marinere i alminde
lighed adgang til en restauration, 
fordi en enkelt orlogsgast har opført 
sig mindre dårligt, må man vel handle 
ligesådan, når en skomager eller en 
kontorist laver ballade. På den måde 
kunne man efterhånden få lukket 
alle restaurationer. På firmaskovtu
rene er det jo tit en hel samling af 
en bestemt fagklasse, der besøger 
etablissementerne, men fordi f. eks. 
en enkelt tobaksarbejder opfører sig 
mindre heldigt, formener man vel 
ikke alle andre tobaksarbejdere ad
gang. 

Retfærdigvis skal det nævnes, at 
der findes mange restauratører o. 1. 
herhjemme, som behandler soldater
ne, som de bØr behandles. Under kri
gen var der f. eks. flere restauranter, 
der ligefrem forkælede den danske 
soldat. Også efter befrielsen har 
mange ydet det værnepligtige mand
skab af begge værn en yderst fin 
service og derved skaffet sig en fin 
reklame. 

På den anden side skal man dog 
heller ikke tolerere, at visse soldater 
og orlogsgaster på de forskellige of
fentlige forlystelsessteder Ødelægger 
alt for deres kammerater. Mange ste
der i udlandet har man militærpoliti 
og herhjemme en fælles patrulje for 
værnene, som bl. a. har til opgave at 
se efter soldaternes opførsel på ga
derne og på restaurationerne. Sådan
ne patruljer irriterer ofte civile, fordi 
de giver grimme minder om besæt
telsestiden. Den rigtige lØsning er 
måske derfor at sende civile befa
lingsmænd, som er forsynet med legi
timation, ud på forlystelsesstederne 
for at give de lidt for kåde soldater 
en diskret påmindelse om at opfØre 
sig ordentligt. Selvfølgelig bØr han i 
mere grelle tilfælde have myndighed 
til at gribe til hårdere midler. 

x-math. 

Flåden p.11 Grønland ... 
tfortsat fra shle 9) 

da efter et formeligt søslag ved det 
nuværende Jakobshavn, gik det bedre. 

Den hollandske tuskhandel holdt 
sig imidlertid lige til 1762, hvor der 
opnåedes en overenskomst med den 
hollandske regering, ifølge hvilken 
Hollænderne forpligtigede sig til at 
indstille handelen mod at Danskerne 
til gengæld ikke hindrede deres hval
fangst i strædet. Efter denne tid op
hØrte tuskhandelen næsten fuldstæn
dig og betød i hvert fald ikke mere 
nogen konkurrence til den danske 
handel. 

I disse år (1721-82) oprettedes 
efterhånden de fleste af de kolonier 
på vestkysten, der kendes endnu den 
dag i dag, som kombinerede missions
og handelsstationer. Bortset fra den 
før omtalte fregat, der skulle holde 
Hollænderne i ave, har flåden imid
lertid i denne periode ikke vist sig 
meget i de grønlandske farvande. I 
1786-87 sendtes dog en ekspedition 
på 2 skibe til østkysten for at finde 
den i de gamle beretninger omtalte 
Østerbygd (de islandske kolonisato
rers ene koloni), som datiden mente 
måtte være beliggende der. Denne 
ekspedition, som det første år lede
des af direktøren og stifteren af sø
kortarkivet, kaptajnløjtnant Poul de 
LØwenØrn, anvendte to fra den grøn
landske handel lånte skibe, »Grev 
Ernst Schimmelmann« og jagten 
»Den ny Prøve«, og året efter »Den 
nye Prøve<< og hukkerten »Hvid
fisken<<. De andre deltagere var lØjt
nanterne C. F. Grove, C. T. Egede og 
C. A. Rothe. Noget resultat gav eks
peditionen dog ikke, da isvanskelig
hederne begge år gjorde det umuligt 
at trænge ind til kysten. 

Under krigen med Englænderne i 
begyndelsen af det 19. århundrede, 
blev forbindelsen med Grønland næ
sten totalt afbrudt, og der opstod en 
meget kritisk situation for den grøn
landske befolkning, der efterhånden 
gennem en lang årrække var blevet 
vænnet til at kunne kØbe sig en stor 
del af deres daglige fornødenheder 
ved de af danskerne oprettede han
delsstationer, og da Grønlænderne 
savnede forudsætningerne for at for
stå forholdene i Europa, gik deres 
utilfredshed ofte ud over de danske, 
der selv havde måske endnu større 
vanskeligheder at kæmpe imod. Man
ge steder opstod der ligefrem nØd. Da 
freden kom, var Danmark så forarmet 
at der kom til at gå mange år, før
end forholdene kom nogenlunde i 
orden deroppe. 

Freden i Kiel 1814 havde imidler
tid en bestemmelse, som senere skulle 
komme til at få den allerstørste be
tydning for Grønlands tilhØrsforhold 
til Danmark. Som bekendt måtte 
Danmark ved denne lejlighed afstå 
Norge til Sverrig, men i traktaten 
blev anført følgende lille tilføjelse: 

>>Grønland, Færøerne og Island ikke 
deri indbegrebne«. 

Ved de efterfølgende forhandlinger 
med Norge om afviklingen af de fi
nansielle forhold landene imellem, 
forsøgte det norske storting at få 
denne tilføjelse strøget, men mødte 

et blankt afsiag fra ciansk side, og da 
den svenske konge Carl Johan kun 
var interesseret i selve det norske 
landområde med atlanterhavskysten, 
blev spørgsmålet hurtigt opgivet. Ved 
en senere handelstraktat med Norge 
i 1826 står Grønland, Færøerne og 
Island nævnt som danske kolonier, 
der er undtaget fra traktatens be
stemmelser. 

Som det fremgår af det allerede 
nævnte, havde Grønlands østkyst 
hidtil vist sig at være et nærmest 
lukket land som fØlge af de næsten 
permanente vanskeligheder, som stor
isen, der fra polbasinet driver ned 
langs kysten, repræsenterer. 

I 1761 var det ganske vist lykkedes 
en dansk hvalfanger Volquard Bohn 
at komme ind i det store fjordkom
pleks ved Scoresbysund, men da han 
ikke havde geografiske interesser, 
blev det ikke hans Navn, der blev 
knyttet til dette område. 

Det skulle i stedet blive de to 
Englændere William Scoresby den 
ældre og hans søn William Scoresby 
den yngre, hvis navne for eftertiden 
skulle blive knyttet til disse egne, 
som de i årene 1819-22 besejlede 
og udforskede. 

I 1823 blev Scoresby'ernes eksem
pel fulgt af to andre englændere, 
Clavering og Sabine, der besejlede og 
udforskede de store fjorde omkring 
74° n. br. 

Scoresby'ernes beretninger om de
res opdagelser blev også læst her
hjemme med stor interesse, og de gav 
stødet til, at man i 1828 udsendte den 
danske søofficer, kaptajnløjtnant W. 
A. Graah, med den opgave at berejse 
og udforske så stor en del af Østky
sten fra Kap Farvel og nordefter 
som overhovedet muligt. Graah var 
ikke ukendt med forholdene på Grøn
land. I årene 1823-24 havde han 
foretaget opmålinger på vestkysten 
helt op til Upernavik og havde på 
basis heraf udgivet de første virke
lige sejlan.visninger for disse far
vande. 

I årene 1829-30 lykkedes det ham 
med konebåd trods uhyre vanskelig
heder at trænge helt op til Danne
brogs Ø i nærheden af Angmagsalik. 
Efter overvintring nåede han i 1830 
i stærkt afkræftet tilstand tilbage til 
Julianehåb. Foruden kortlægning og 
udforskning havde hans opgave væ
ret at eftersøge nordboernes gamle 
koloni, Østerbygden, som datiden 
endnu troede måtte have været be
liggende paa Østkysten. Graah fandt 
intet spor i den retning og bekræftede 
den allerede i 1792 af H. P. von Eg
gers fremsatte teori om, at Øster
bygd måtte være betegnelsen for den 
allerede kendte bebyggelse i Juliane
håbs-distriktet, medens Vesterbygd 
måtte have været beliggende i Godt
håbs-distriktet, hvor der også findes 
ruiner og spor efter gammel nordbo
kultur. 

I de næste godt 55 år viste marinen 
sig ikke meget i de grønlandske far
vande. I 1846 foretog premierløjtnant 
A. T. Ulrich dog forskellige nautiske 
undersøgelser i VestgrØnland, og i 
1859 sendtes briggen »Ørnen« fra 
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Nordisk SOLDATER STÆVNE 

ET stort Øjeblik var det, da Danmarks 
største Dannebrog gik til tops på den 
store flagmast på DybbØl banke ved 
det nordiske soldaterstævne, som 
Danske Soldaterforeningers Landsråd 
havde arrangeret i forbindelse med 
de norske og svenske soldaterfor
eningsmedlemmers besøg ved 6. juli
festlighederne i Fredericia. 24 sønder
jyske piger i hvide kjoler med rØdt 
skærf bar det store flag til flagma
sten, hvor repræsentanter for de tre 
landes soldaterforeninger lod flaget 
gå til tops til tonerne af flagsangen. 

Om morgenen den 6. juli drog sol
daterforeningerne i rutebiler fra Fre
dericia med Haderslev som fØrste 
mål. Her holdtes der en hØjtidelighed 
ved mindesmærket ved hospitals
kirken. Fra Haderslev fortsatte sel
skabet til Søgård kaserne, hvor 
oberstløjtnant Hintz redegjorde for 
de begivenheder, der udspilledes den 
9. april 1940 om morgenen. Senere 
var der frokost i den store lyse gym
nastiksal, og derefter kørte selskabet 
videre til Kruså og derfra ad fjord
vejen til Gråsten, hvor der holdtes 
en smuk hØjtidelighed ved mindes
mærket for grænsegendarmeriets 
chef, oberst Paludan-Miiller. 

Fane til de norske soldater. 

Dagens hØjdepunkt var det store 
stævne på DybbØl banke, hvor mari
nere og danske og norske soldater 
stod opmarcheret omkring talerstolen. 

Efter at det store flag var hejst, 
åbnedes stævnet af landsrådets for
mand, godsejer F. Dinesen, og præsi
denten for Skånska Kamratforenin
ger, øverste Winberg, Lund, præsi
denten for Norges soldatforbund, dis
ponent Chr. Solheim, Oslo, og chefen 
for den norske Tysklandskommando, 
general Roscher-Nielsen, overbragte 
hilsener fra deres respektive lande. 

Som et synligt bevis på den sym
pati, danskerne fØler overfor den nor
ske hær i Sydslesvig, overrakte re
daktør Chr. Refslund på sønderjysk 
artilleriforenings vegne 1. norske ar-

på,!,Dybbøl banke 

tilleriregiment i Flensborg en fane, 
som Hans Majestæt kongen indviede 
2. juli 1939, og efter at oberst!Øjtnant 
Bokkenheuser havde fortalt om Dyb
bøl og DybbØl MØiles historie over
leverede godsejer Dinesen på solda
terforeningernes landsråds vegne fire 
gamle kanoner til institutionen Dyb

bøl MØile. 
Fra DybbØI banke marcherede del

tagerne til kongeskansen, hvor fhv. 
postmester, kaptajn M. 0. Ræder for
talte om DybbØl-kampene, og stæv
net sluttede med middag på SØnder-
borghus. jjj. 

Redaktør Chr. Refslund, Flensborg, over
rækker et dannebrogsflag til 1, 'norske 

artilleriregiment. 
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RESERVERNE er 

Om søndagen trænes der flittigt på pistolskydebanerne. og resultatet Jægerspris viste, 
at danskerne er ved at hale ind på svenskerne. 

MAN har overvejet at indkalde år
gangene 1939-43 og halvdelen af det 
mandskab, der mødte til hæren i 
sommeren 1945 til et ekstra kursus 
i brugen af de nye våben. Forsvaret 
skal nu bringes helt i orden til imØ
degåelse af en eventuel aggressiv 
trusel, og under disse bestræbelser 
er der grund til at rette blikket mod 
de mange sekondlØjtnanter og kor
netter, som efter endt tjenestetid 
bliver hjemsendt, og med hvem hæ
ren derefter mister kontakten. De 
hjemsendte kornetters og sekond
løjtnanters videreuddannelse er en 
særdeles vigtig faktor, der ikke bØr 
ses bort fra i den nye hærordning, 
som forhåbentlig snart kommer. Ind
til da arbejder disse hjemsendte offi
cerer videre på egen hånd i sammen-

Under pistolskydestævnet inspicerede gem•
ral Gortz skydebanen. På billedet får gene
ralen »slagplanen« forklaret af foreningens 
formand, sekondløjtnant Sundø (yderst th.) 
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slutningen »Foreningen af Løjtnanter 
og Kornetter«, hvis stadigt stigende 
medlemstal vidner om, at den for
svarsnihilisme, som kendetegnede det 
danske samfund i 20'erne og 30'erne 
nu er på retur. 

De militære færdigheder holdf"s 
vedlige. 

»Foreningen af Løjtnanter og 
Kornetter<<, hvis hovedafdeling ligger 
i København, og som har lokalafde
linger i Fret.le1icia, Odense og Arhu3, 
blev stiftet i 1928 med generallØjtnant 
E. With som protektor. Man har hØ
stet mange erfaringer i det forløbne 
åremål. I de første 12 år af forenin
gens levetid lå medlemstallet på om
kring 100, og fØrst efter 1940 be
gyndte kurven at stige stejlt, indtil 
den i 1943 - da hæren blev opløst 
på tyskernes magtbud - havde ca. 
425 medlemmer. Efter befrielsen var 
man spændt på, hvorledes det ville 
gå, men man havde ikke behøvet at 
nære nogen ængstelse, for det viste 
sig, at medlemstallet holdt sig nogen
lunde konstant, og den allervæsent
ligste del af medlemmerne fØlger nu 
et eller flere af de kursus og øvelser, 
som foreningen lader foranstalte. 

Først og fremmest lægger man in
denfor foreningen naturligvis vægt 
på, at medlemmerne holder deres rent 
militære færdigheder vedlige, så at de 
til enhver tid vil være i stand til at 
indtræde i aktiv tjeneste på lige fod 
med de for tiden tjenstgørende befa
lingsmænd, og sideløbende hermed 
dyrker medlemmerne gymnastik, 
håndbold, feltsport (herunder felt
skydning med pistol), samt træner til 
idrætsmærket, for at de også rent 
konditionsmæssigt kan være i orden. 

Intimt samarbejde med hæren. 
For at skabe den rette basis for en 

videregående militær uddannelse -
de hjemsendte løjtnanter og kornetter 
skal bl. a. undervises i brugen af de 
nye våben - har det været nødven
digt at etablere et intimt samarbejde 

ikke 
bare fyld! 
De værnepligtige officerer 
arbejder videre efter hjem
sendelsen. 

med hæren, som fra første færd har 
vist foreningen den største interesse 
og imødekommenhed. De bedst kva
lificerede lærerkræfter er blevet stil
let til rådighed, og i februar-april 
i år har der på Skydeskolen for 
Håndvåben været afholdt et fodfolks
kursus og på Artilleriskydeskolen et 
artillerikursus. Artillerikursus' et om
fattede feltartilleriets organisation, 
rekognoscering og stillingsindtagelse, 
vejledning i anvendelse af skydeta
bellerne, beregning af dagrelation, 
gennemgang af feltartilleriets skyde
regler, måletropstjeneste o. m. a. 
Hvor vigtigt dette kursus har været, 
fremgaar bl. a. af den kendsgerning, 
at hele artilleriet under sin ny-op byg
ning efter befrielsen hviler på helt 
andre principper end hidtil: nemlig 
det nye engelske system, som heller 
ikke de gamle officerer på det tids
punkt var fortrolig med. Grundlaget 
for artilleriets organisation er således 
blevet et helt nyt, og betydningen 
a.C, aL t.le nyuUU.annet.le .sekondløjtnan
ter og kornetter sætter sig ind i det 
lige fra begyndelsen, kan ikke over
vurderes. 

For infanteriofficerer har der væ
ret afholdt kursus i fodfolkets tunge 
våben, deres skydetekniske og skyde
taktiske anvendelse. Kursus var delt 
i gennemgang af panserværnskano
ner, morterer og maskingeværer, og 
under gennemgangen af våbnenes 
taktiske anvendelse kom man ind på 
samvirket mellem rekylgeværstyrker 
og tunge våben. 

Feltsport og samarbejde med 
svenskerne. 

Foruden de her nævnte kursus for 
sekondlØjtnanter og kornetter, der 
særligt går ud på at holde deres teo
retiske viden vedlige, foranstalter 
»Foreningen af Løjtnanter og Kor
netter« også konditionsmæssige kur
sus, hvor officerernes fysiske duelig
hed stilles på svære prøver. Feltspor
ten er oprindelig svensk, men har 
med mindre ændringer vist sig at 
passe udmærket også for danske for
hold, selvom det danske terræn er 
betydeligt lettere end det svenske -
et forhold, der dog særdeles let kan 
rådes bod på ved at sende danske 
feltsport-dyrkere til Sverige på kor
tere eller længere ophold. Et nært 
samarbejde med » varnpliktiga Offi
cerares FOrcning for sOdra Skåne« 
har allerede været i gang i over et år 
på pistolskydningens område, og når 
man tager den interesse i betragtning, 



som svenskerne nærer for dette sam
arbej dc, skulle der intet være i vejen 
for, at det udstrækkes til også at om
fatte de andre grene af feltsporten. I 
forbifarten må det bemærkes at 
FLK ikke blot samarbejder 'med 
svenskerne, men at der udover træ
ningsarrangementerne afholdes kon
kurrencer på nordisk basis såleU.es at 
~e danske officerer også h~r lejlighed 
til at lære norske og finske kolleger 
at kende. 

Feltsporten, som er en af FLK's 
~rundlæggende discipliner, er inddelt 
1. tre grupper: kortlæsning, oriente
rmgslØb og feltskydning, og disse 
grupper hører faktisk så nØj e sam
men, at det ikke er muligt at udskille 
en enkelt og give den prædikatet: den 
vigtigste. Så meget kan i hvert fald 
siges, at de lØjtnanter og kornetter, 
der dyrker feltsporten, får et værdi
fuldt supplement til uddannelsen in
denfor hæren - både teoretisk og 
praktisk. 

Samarbejdet med svenskerne har 
forelØbig givet sig udslag i en række 
pistolskydninger, hvor svenskerne og 
dansk_erne skiftevis har været gæster 
hos hinanden under hyggelige og sel
skabelige former, og hvoraf dansker
ne har kunnet uddrage den lære at 
de, hvad pistolskydning angår,' er 
bagefter, et forhold, der imidlertid 
blot maner til en mere energisk ind
sats på dette område. Hvor meget 
~anskerne havde lært af nederlagene 
t~l svenskerne i pistolskydning, viste 
sig ved det store skydestævne i Jæ
gerspris-lejren 21.-22. maj i år hvor 
FLK fik lejlighed til at vise ' hvad 
man havde fået ud af vintere~s træ
ning. !Øvrigt blev arrangementet i 
Jægerspris-lejren noget af det helt 
st?re. Sjællandske Division havde 
stillet hele lejren til rådighed - for 
fØrste gang i foreningens historie -
og der var lagt op til at give med
lemmerne og de svenske gæster en 
uforglemmelig oplevelse, og det fik 
de. 

En uges frivillig, tjeneste årlig. 
»Forenin?en af LØjtnanter og Kor

netter<< er ikke en ganske almindelig 
soldaterforen~ng, der lægger vægt på 
det selskabehge samvær. Man er in
denfor foreningen opsat på at bryde 
nye b~ner og at være til gavn for hæ
ren, saledes at denne altid kan regne 
med at. ha,,v1:: et kontingent unge offi
c.erer til rad1ghed, som i påkommende 
tilfældE: kan udnyttes til specielle op
gaver mdenfor forsvaret, enten på 
den ene eller den anden måde. 
. Fra ~or~n.iI?-gf::ns side mangler det 
il:ke pa 1mtiativ, og i december i 
~Jor afholdtes et mØde med general
lllSJ?ektøren for fodfolket, general
maJ or NØrresØ, hvor et af de vigtigste 
forslag gik ud på, at der skulle åbnes 
adgang for kor:3-etter og sekond1Øjt
nanter af al~e vabenarter til frivilligt 
a~ forrette tJeneste ved deres reSpek
t~ve af~elinger i en uge. Af hensyn 
til.de hJemsendte officerers civile ar
beJde_ blev det i forslaget påpeget, at 
det ~1lle være af stor betydning, om 
~e hJemsendte officerer selv fik lov 
til at bestemme, hvornår de ville for
rette denne !rivill!ge tjeneste, lige
som man ogsa ansa det for rimeligt 

Sluttes side 31. 

Flåden på Grønland ... 
(fortsat fra side 18) 

Island til Vestgrønland for at holde 
de fremmede hvalfangere i ave, da de 
gentagne gange gav anledning til 
klage. Endelig foretog lØjtnanterne 
C. V. M. Falbe og H. E. Blume i 1863-
64 forskellige opmålingsarbejd.er i 
V estgrØnland. 

Hvalfangsten havde imidlertid gen
nem en længere årrække været i til
bagegang, men i stedet var man i 
m~dten af århundredet begyndt at 
blive opmærksom på de rige fiske
muligheder på bankerne langs vest
kysten, og et stort antal fremmede 
fiskefartøjer søgte efterhånden til 
disse områder. Dette nødvendiggjorde 
en mere udvidet inspektionstjeneste 
og fra omkring midten af 80'erne og 
op til 1. verdenskrig sendte flåden 
derfor h)'."PP}gt orlogsskibe derop. I 
mellemkrigsarene blev denne inspek
tionstjeneste mere permanent, og fra 
1923-39 var der hvert år mindst eet 
Inspektionsskib i VestgrØnland. I 1925 
og 1928 udvidedes inspektionstjene
sten helt op til Etah på godt 78' n. 
br. I 1930, 1933 og 1935 havde man 
yderligere et skib i nordøst- og Øst
grønlandske farvande. 

Ved siden af denne inspektionstje
neste har danske søofficerer siden 
midten af. 70'erne udfØrt et meget 
st;1rt ar beJ de med kortlægning både 
:pa vest- og Østkysten. Det begyndte 
1 1876 med premierlØjtnant Gustav 
Holm's kortlægning af Julianehåbs
distriktet og 1877 1878 og 1879 med 
premierlØjtnant r.'A. D. Jensen's kort
lægning af områderne ved Frederiks
håb, ~odthåb, Hols~einsborg og Ege
desm1.nde, og nu gik det slag i slag 
praktisk talt hvert år lige op til år
i:undredskiftet og tildels videre ind
til 1. verdenskrig. Det vil fØre for vidt 
her at komme ind på alle disse eks
peditioner, hvorfor der blot skal næv
nes navnene på nogle af de mere 
fremtrædende søofficerer i dette ar
bejde. Foruden de allerede nævnte 
var det mænd som R. R. J. Hammer, 
C. F. Wandel, C. Moltke, G. C. Am
dmp, A. Tralle, H. Vedel o. m.fl. Spe
cielt bØr dog nævnes Gustav Holm's 
og T.V. Garde's konebådsekspedition 
til Østkysten i 1883-85, hvor de fandt 
den dengang endnu ukendte eskimo
stamme ved Angmagsalik samt Am
drup 's kortlægning af strækningen 
fra Angmagsalik til Scoresbysund i 
1898-1900. 

I 1878 var »Kommissionen for Le
delsen af de geologiske og geografiske 
Undersøgelser i Grønland« blevet 
nedsat, og under dennes ledelse eller 
ausl?i~ier udsendtes alle senere eks
ped1t~oner. I denne. kommission har 
der t~l stadighed siddet een eller flere 
søofficerer og ofte som formænd: så
ledes kan nævnes N. F. Ravn, C. F. 
Wandel, Gustav Holm og Amdrup. 

De"t lykkedes i lØbet af disse år at 
opmale_ og kortlægge praktisk talt hele 
stræknmgen fra Melville-bugten i 
~ordvest, rundt Kap Farvel og op 
t1~ Scoresbysund i nordøst og samti
dig hermed lØse mange andre viden
skabelige opgaver. 

Denne kortlægning, der var udfØrt 

ofte. under uhyre primitive og van
skelige forhold, og som fra år til år 
blev suppleret med nye observationer 
var fuldtud tilstrækkelig for datiden~ 
grønlandsfart, der i hovedsagen ud
førtes af GrØnlandske Handels skibe 
hvis officerer alle var fortrolige med 
sejladsen i de egne. Men efterhånden 
som skibsfartens tf=•knisln~ hjælpe
midler specielt under og efter I. ver
den~krig forbedredes, og skibene i 
stadig større µdstrækning blev forsy
net med sådanne instrumenter som 
gyro-kompas, ekkolod og radiopejler 
s~mtidig me~ at deres fart forøgedes: 
sa steg ogsa kravene til søkortene. 
For en hurtig og sikker navigation 
kræves langt nØjagtigere kort med et 
tættere net af lodskudslinier og mere 
detaillerede dybdekurver. 

Imidlertid danner landopmåling 
specielt i kystfarvande en nødvendig 
basis for al sØopmåling. Bl. a. af den 
grund påbegyndte Geodætisk Institut 
hvis personel for en stor dels ved~ 
kommende er rekrutteret fra hæren 
og hvor også flådens opmålingseks~ 
perter har fået en væsentlig del af 
deres uddannelse, i 1927 en rationel 
kortlægning af de grønlandske kyst
områder, og da flåden i 1935 fik sit 
nye opmålingsskib »Hejmdal« specielt 
bygget til grønlandske farvande var 
dette arbejde såvidt fremskred~t at 
den rationelle sØopmåling efter :no
derne 1!1etoder kunne tage sin begyn
delse i farvandet omkring Disko
bugten. I 1937 blev »Hejmdal« supple
ret med en ca. 100 tons kutter »Ter
nen<~, der specielt skulle tage sig af 
den mdenskærs opmåling, som:;.Hejm
dak på grund af sin størrelse ikke 
kunne klare. Og nu gik sØopmålin
gen sin gang lige indtil den 2. ver
denskrig i 1939 satte en foreløbig 
stopper for dette arbejde. 

Imidlertid fortsatte Geodætisk In
stitut sit arbejde med kortlægning af 
GrØnl~nds kyststrækninger og fra 
1932. fik det en værdifuld hjælp fra 
marmen, nærmere betegnet marinens 
flyvevæsen, i_det man dette år tog 
luftfotograferingen til hjælp i kort
lægningsarbejdet. Der startedes her
med et frugtbart og meget intimt 
samarbejde mellem Geodætisk Insti
tut, der ledede arbejdet gennem sine 
udsendte geodæter, marinens flyve
væsen, der stillede luftfartøjer fly
v_ere og flyvemekanikere til di~posi
tion og hærens flyvertropper, der le
verede de specielle opmålingskame
Iaer og det fototekniske personel. I 
arene 1932-38 incl. lykkedes det på 
denne måde at kortlægge størstedelen 
af Gr~nlands k:ystland fra omkring 
Holstemsborg pa vestkysten og vi
dere sydpå, rundt Kap Farvel og 
det meste af Østkysten omtrent op til 
Danmarkshavn. 
. Udov~r de_ her omtalte opgaver med 
m~pektionstJeneste og opmåling har 
fl"adens personel også på andre om
rader ydet en stor indsats på Grøn
land som ~e_Itager i videnskabelige 
o. a. eksped1t10ner, ved etablering af 
radiostationer, som førere af Grøn
landske ~andels og. Grønlands Sty
relses skibe og fartØJer og på mancte 
andre områder. 

0 

J. M'Unter. 
(Fortsættes i næste nr.) 
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Gli1rit fra l11ften, • • • 
England. 

Den 13. maj fløj Englands hidtil 
eneste tomotorede jetbomber, English 
Electric A. 1 for første gang. 

Flyvningen varede ca. 20 minutter, 
og luftfartøjet nåede 2-3000 m's 
hØjde. 

A. 1. er udstyret med to indbyg
gede Rolls-Roycc Avon reaktionsmo
torer, har V-formet hØjderor og tre
hjuls-understel. 

* 
En ny prototype Fairey Gyrodyne 

heli:..:opter vil fortsætte de forsøgs
flyvninger, som blev afbrudt i april, 
da den fØrste propotype forulykkede. 

·* 
En nyere model med kraftigere 

Rolls-Royce Dart motorer af Vickers
Armstrongs Viscount er allerede un
rfer konstruktion. 

Den nye jet-jager Hawker P. 1052, der den 
13. maj fløj fra London til Paris på 21 mi
nutter med en gennemsnitshastighed p8. ca. 

995 km/t. 

Dens betegnelse er Viscount 700, og 
den kan medføre fra 43 til 53 passa
gerer, mens den fØrste Viscount kun 
havde plads til 32. 

Samtidig er dens vægt forøget til 
22000 kg og rækkevidden til 3000 km. 

Frankrig. 
Den 27. februar flØj jetjageren 

Marcel Dassault M. D. 450, Ouragon 
for fØrste gang. 

Det er en eensædet jager, der dri
ves af en franskbygget nenereaktions
motor med indsugningsport i næsen 
og udstØd agter i kroppen. 

Dens max. hast. forventes at blive 
omkring 1000 km/t. 

Endnu lO p1·otoiyper er under kon
struktion. 

* 
Det franske flyvevåben har mod-

t.aget over 30 De Havilland Vampire 
reaktionsjagere fra England. 

Vampire 5 og Vampire 51 bygges 
nu på licens ved S. N. C. A. de Sud
Est i Paris. 

.r., 

Forsøgsluftfartøjet Leduc 010, der 
er det fØrste bemandede luftfartøj i 
verden, som udelukkende er forsynet 

med kanal- reak
tionsmotor ( 1 stk.), 
har under sine for
søgsflyvninger nået 
en hØjde af 8000 m 
og en hastighed på 
898 km/t. 

U. S. A. 
To amerikanere har i dereS firsæ

dede Aeronca - »Sunkist Lady« -
holdt sig uafbrudt i luften i 6 uger og 
2 minutter. De nødvendige forsynin
ger af brændstof, levnedsmidler m. v. 
blev taget om bord i luftfartøjet un
der flyvning i lav hØjde fra en hur
tigtkørende jeep. 

·X-

Den 7.-8. marts gennemførte Cap
tain Bill Odom i en Bechcraft 
Bonanza den længste uafbrudte solo
flyvning, der nogensinde er foretaget. 

Capt. Odom f!Øj fra Honolulu til 
Teterboro, New Jersey, en distance 
på 7978 km. 

Til sammenligning kan anføres, at 
Lindbcrgs berømte flyvning i 1927 
fra New York til Paris var på 5808 
kilometer. 

* 
Produktionsmodellen af Boeing B-

47, Stratojet bliver forsynet med 6 
General Electric J -4 7 reaktionsmoto
rer, der hver udvikler 2270 kg tryk. 

En »Stratojet« har for nylig fløjet 
3684 km med en gennemsnitshastig
hed på 977 km/t. 

* 
Convair XC-99 flØj for nylig med 

en last på 45,4 t. Det menes at være 
den største last, et enkelt luftfartøj 
nogensinde har medfØrt. 

XC-99 er en transportversion af det 
seksmotorede bombeluftfartØj, Con
vair B-36. 

•· 
Douglas Aircraft Co. har påbegyndt 

konstruktionen af et nyt forsØgsluft
fartØj Douglas X-3. 

* 
I Muroc, Kalifornien, har forsøgs

luftfartøjet Douglas D-558 II, Sky
racket for fØrste gang foretaget en 
flyvning med samtidig brug af raket
fremdrift og reaktionsmotor. 

U. S. A. har modtaget de 
fØrste af en ordre på 136 
Fairchild C-119, Packet, der 
er en kraftigere udgave af 
C-82. ., 

Den nye Lockheed-jager 
XF-90 er forsynet med to 
Westinghouse J -34-WE 22 
reaktionsmotorer, der hver 

Piasecki Helikopter Corp. har 
for nylig modtaget en ordre på 
7 XHJP-1, helikoptere til den 
amerikanske marine. På hos
stående billede ses helikopteren 
i færd med at hejse eD båre 
indenbords. 

English Electric A. 1. 

udvikler en trykkraft på 1361 kg og 
forventes ai kunne give den en max. 
hast., der nærmer sig lydens. 

Den har ligesom F-80, Shooting 
Star to indsugningsporte på siden af 
kroppen foran for bæreplanet og ud
stØd agter. Både bæreplan og hØjde
ror er stærkt pileformede (35°). 

Spændvidde: 12,19 m, længde: 
16,76 m. 

* 
Den fØrste Martin Viking-raket 

nåede for ny lig en hØj de af 83 km 
og en hastighed på 3621 km/t. 

* 
U. S. A. F. har afgivet ordre på et 

antal tomotorede reaktionsjagere, Mc 
Donnell F-88, Voodoo. 

* 
North American F-86C, der er en 

videreudvikling af den pileformede 
reaktionsjager North American F-86, 
Sabre, indeholder så mange foran
dringer, at den har fået ny betegnelse 
og nu benævnes North American F-
93A. 

·X· 

Republic XF-91, der er udstyret 
med een indbygget General Electric 
J-47 reaktionsmotor samt fire raket
agregater i agterenden, har for nylig 
flØj et for første gang. 

Under flyvningen benyttedes kun 
reaktionsmotoren. 

Ved samtidig brug af både raket
agregater og reaktionsmotor forven
tes det, at luftfartøjet vil nå overlyds
hastigheder. 

* 
En Sikorsky S-52-1 helikopter har 

sat ny verdensrekord i vandret has
tighedsflyvning for helikoptere med 
en hastighed på 208,5 km/t samt over 
100 km lukket bane, hvor hastighe
den var 197,5 km/t. 



EN AF LUFTENS 

Af sØlØjtnant 

L. Wessel Wetlesen. Kæm_per 
EN ny stor ordre fra det amerikanske 
flyvevåben på bombeluftfartøjet Con
vair B-36, hvoraf nu ialt 169 er i 
ordre, har vakt opsigt overalt i ver
den. Først og fremmest i U. S. A., 
hvor man slet ikke er så sikker på, 
at det er det rigtige valg, der er 
truffet, og hvor i hvert fald marinen 
fØler sig noget forbigået, idet samti
dig bl. a. det projekterede nye super
hangarskib på 65000 t blev opgivet. 

Lige siden krigens slutning i 1945 
har man diskuteret værdien af kæm
pebomberen med den store række
vidde. Det påstås, at den er alt for 
sårbar, og at den vil være et let bytte 
for de hurtige reaktionsjagere. 

Omfattende forsøg bl. a. ved Muroc 
i Kalifornien, hvor jagere af typerne 
F-80, Shooting Star, F-84, Thunder
jet og - den allerhurtigste - F-86, 
Sabre forsøgte at komme i angreb på 
B-36 bombeluftfartøjer, der opererede 
i stor hØjde, har imidlertid overbevist 
de ledende amerikanske forsvars
kredse om anvendeligheden af 
36'eren. 

Det viste sig nemlig, at i disse høj
der - omkring 12.000 m - var ja
gernes manøvreegenskaber i den grad 
forringede og sigtbarheden så dårlig, 
at det var overordentligt vanskeligt 
overhovedet at få kontakt med bom
beluftfartøjerne. 

Imidlertid har man alligevel Ønsket 
at give B-36 en yderligere sikkerhed 
bestående i tilføjelsen af 4 General 
Electric reaktionsmotorer til de alle
rede for hånden værende 6 Pratt og 

max. hast., der er et godt stykke høj
ere end B-36B's 579 km/t. Ved en prø
veflyvning for ny lig var den i luften 
i 3 timer og 15 minutter og nåede en 
hØjde af godt 12.000 m. 

Convair B-36 er iØvrigt ingenlunde 
noget nyt luftfartøj. De første teg
ninger forelå allerede i 1941, da den 
blev den foretrukne i en konkurrence 
med projekter fra Northrop og Doug
las. Fem år senere - i august 1946 -
foretog prototypen sin fØrsteflyvning, 
og i slutningen af 1947 var den første 
produktionsmodel i luften. 

I dag har U. S. A. F. modtaget om
kring 60, hvoraf de 21 er af model 
A, mens resten er af model B, der 
har kraftigere motorer. 

B-36, der så langt er verdens stør
ste bombeluftfartøj, vejer 126,1 t (B-
36D menes at veje ca. 160 t), dens 
spændvidde er 70,14 m og længden 
49,68 m. 

IfØlge det amerikanske tidsskrift 

Whitney R-4360-41 stempelmotorer. convair Il-36 ved 
Denne sidste model, der aUså ialt får siden af en Lock• 
10 motorer, benævnes Convair B-36D heed F-80, 
og forventes i nødsituationer at få en Shooting Star. 

»Skyways<< svarer bom berummenes 
ruminrlholrl til fire gocfovognP.r., og 
den kan medføre ligeså meget brænd
stof som 3 jernbanetankvogne af mid
delstørrelse. Brændstoffet i plantan
kene alene er nok til, at en bil kan 
kØre 16 gange rundt om jorden på det. 

Den defensive armering består af 
14/20 mm rekylkanoner, mens bom
belasten er 38,1 t over kortere stræk
ninger eller 4,5 t over 16.000 km. 
Sidste verdenskrigs berømte super
fæstning kunne »kun« medfØre knap 
10 t. 

Motorerne udvikler tilsammen 
21.000 HK eller ligeså mange HK 
som 5 lokomotiver. Hver motor dri
ver en propel, der er 5,79 m i diame
ter. 

Dens elektriske installationer frem
stiller kraft nok til at forsyne en by 
på 5000 indbyggere. Der er 42 km 
elektriske ledninger. 

Til vedligeholdelse kræves en jord
besætning på 35 mand. 

Man har i nogen tid eksperimen
teret med en lille parasitjager, Mc 
Donnell XF-85, Goblin, som skulle 
medfØres i B-36's ene bomberum og 
i nødsituationer starte fra B-36 for 
efter endt kamp atter at vende til
bage til denne. Dette projekt er imid
lertid nu opgivet. 

5! : 
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Vejledning ved fjernkending (L), 2' del 
Ved sØlØjtnant L. Wessel Wetlesen 

B. Fje1·nlrnnding J)å kort afstand. 
Efter at have bestemt hvilken hovedgruppe et luftfartØj ~kal placeres i, således som det blev gen
nemgået i sidste nummer af "Folk og Værn", skal vi nu se på de træk ved luftfartøjet, der mulig

gØr den endelige identifikation. 
Disse træk knytter sig til: 1) Bæreplaner 2) Motorer 3) Understel 4) Haleparti 5) Krop 

1. Bæreplaner 
n) Set forfra 

Placering 

Parasolvinget: 

HØjvinget: 

Midtvinget: 

Lavvinget: 

Fonn 

V-formet: 

W-formet: 

U-formet: 

Plant: 

Mågeformet : 

b) Set netlenf'rn 
Planets form 

Rektangulært: 

Pileformet : 

Rhombeformet : 

Trapezformet: 

Halvtrapezformet: 

Amboltformet: 

Trekantet: 

Ovalt: 

Kegleformet : 

Planendernes form 

Runde planender : 

0 0 0 

~ 
-u ,Q_ 6__.. 

~ 0 ---

6 6 6 

c'-=--=> 
~ 

[ J 

c:::::::::::::: 

/ 

Afskårne planender: 

2. l!lotol'el' 
a) Set forfra 

Overliggende : 

Indbyggede: 

Underliggende : 

b) Set fra shfon 

Stjernemotor : 

Rækkemotor : 

Rækkemotor med 
hængende cylindre : 

Reaktionsmotor: 

Motor med trykpropel: 

Turbinemotor : 

3. Understel 
l,andlut·trartøier 
med fast 1111•le1·stl•l 

Afstivet: 

Uden afstivninger: 

Lan,llnftt'artø,ier 
med 01,t"æh:keligt 
understel 
Optrækkeligt ; 

Delvis optrækkeligt : 

l'Iyvebåde 

Faste sideflydere~ 

Optrækkelige 
sideflydere ; 

(fortsættes i næste nr.) 
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MIG-9. Rusland. SAAB 21 R (J-21 R). Sverige. 

(Eensædet jager - scrapbogen egtl. gruppe 4, men .i.f 
fjernkendingsmæssige grunde naturligst gruppe 1 c) 

(Eensædct jager - scrapbogen gruppe 3) 

Beskrivelse: Midtvinget monoplan 
- to reaktionsmotorer under forre
ste del af kroppen med indsug
ningsporte i næsen og udstod midt 
under kroppen - karakteristisk hak 
på kroppens underside ved udstøds
portene - minder om en haletudse, 

Data: Max. hastighed ca. 950 km/t, 
armering 1/37 mm og 2/20 mm RK, 
spændvidde 12,8 m, længde 11.6 m, 
praktisk tophojde 12035 m, 

:Motorer: To Tchelomei reaktions• 
motorer. 

Fjernkendingsopgave 
nr. 2149 

FØigende 5 luftfartØier, der alle er 
afbildet i dette eller sidste nummer 
af »Folk og Værn«, skal identificeres. 

Løsningen indsendes senest den 15. 
oktober 1949 i konvolut mrk. »Fjern
kendingsopgave nr. 2/49« til »Folk og 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan -
een reaktionsmotor med indsug
ningsporte på hver side af kroppen 
og udstødsport i agterenden - dob
belt sideror - hojt placeret højde
ror - central krop med to hale
dragere, der bærer halepartiet. 

Data: Max. hastighed over 800 
km/t. armering 1/20 mm og 4/13 
mm RK, spændvidde 11,6 m, læng
de 10,,15 m, praktisk lophøjde 12400 
m. 

Motor: Ecn De I-Iavilland Goblin II 
reaktionsmotor. 

[ÆQ 

Værn«s redaktion, Vester Voldgade 
117, København V. Mellem de rigtige 
løsninger trækkes der lod om en præ
mie på 15 kr. 

Nr. 2. Gruppe 4 (De Havilland Mos
quito). 

Vinder af julinummerets konkur
rence (fjernkendingsopgave nr. 1/49) 
blev: Fru Edith Christensen, Wæ~ 
rumsgade 17, Arhus. 

Løsningen var: 

Nr. 1. Gruppe 6 (Boeing B-29, Super
fortress). 

• 

Nr. 3. Gruppe 3 (De Havilland Vam
pire Mk. II). 

Nr. 4. Gruppe 8 (Short Sunder!and). 

Nr. 5. Gruppe 5 (Bristol Brigand). 

Alle indsendere, der havde anført 
de rigtige hovedgrupper, deltog i lod
trækningen 
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f A.LLc PRÆSENTERER. 
i/ 

Kotva kYLIE.' HVER FREDAQ ... 

Hver Fredag - 30 Øre 

Det nye Serieblad 

DANSK - OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/s 

(DOMI) 

Glostrup 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke ....• 

Kgs Nytorv København 
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Autoriseret $9»1 Forha.ndler 

AUTOMOBILER 

Salg •g Service 

Finsensvej 50 Central 2604 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 

MEJERIERNES OG LANDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 
Gensidigt Selskab , Oprettet 1898 

REVENTLOWSGADE 14 • KØBENHAVN V , C 14350 

Er Tiderne sløje, 
med Ehhe ; Kussen, 

Der er a/fid Raad Hl 
. o Tobak fra THOHASEN. 

AXEL KETNER 
NØRREV0LD 9 
KØBENHAVN K 

AUTOELEKTRISKE og DIESEL-ANLÆG TIL ALLE VOGNMÆRKER 

IIREUSETIGS~ll:I 
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l-u s"'' OG KASERNE 

FOTO:POULPEDERSEN 

TIL FEST PÅ KRONBORG 

Fodfolkets kornet- og lØjtnantsskole har holdt sin årlige 

sommerfest. - Eleverne på skolen og deres pårørende 

morede sig dejligt i de herlige omgivelser. 

1. Chefen for skolen, oberstlØjtnant Folmer Pedersen 

taler ved frokostbordet. 

2. Efter frokosten gik man tur på voldene, der omgiver 

skolen, og viste damerne de steder, hvor man til daglig 

har sit arbejde. 

3. Ved 23-tiden kom nogle af Helsingør-revyens kunst

nere og gav prøver på de bedste numre; her er et kig 

ud over det veloplagte publikum. 

4. Da man spillede op til .dans, var der hele tiden træng
sel på dansegulvet, og man så alt, lige fra Samba til 
gammeldaws. 

5. For de tørstige sjæ
le, var der tid til en ve

derkvægelse ind imel

lem ved den godt for

synede bar. 

6. Blandt elevernes 

gæster var der mange 

søde unge piger, her er 

et livsglad eksempel, 

frk. Bente Kjær, datter 

af overlæge Kjær, Kok

kedal. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET 

Alle rekorder slået 
ved svømmestævnet i l(øhenhavn 

Udlændingene var de danske svømmere for stærke 

DET var godt gjort! Da de fem landes svømmere den 21. august sluttede 
CISMs 3 dages stævne i Øbro-hallen var standarden hævet til nye rekorder 
på samtlige distancer, og vandpolokampene havde overgået alt:, hvad der 
i de sidste par år er set i hallen. Spillet, som udlændingene viste, var af 
høj international klasse, og alle de fremmede hold stod i kvalitet langt over 
selv det civile danske landshold. Vore folk på stævnet kunne ikke udrette 
stort i det selskab. I vandpolo blev det til en række helt formidable nederlag. 
lI de fleste løb var det virkeligt sådan, at vore folk stillede op uden det 
ringeste håb. Vi var kommet på hårdt arbejde, men kunne dog til slut gå 
ud af stævnet med nogen hæder og 1 sølvmedaille og 2 broncemedailler. 

Af alle svømmerne var det natur
ligvis verdensmesteren Alex J any fra 
det franske luftværns hold, man fØrst 
kikkede efter. Man kendte jo hans 
tider, og han var nu også let at få 
Øje på som den største og kraftigste 

af alle 80. På land bevægede han sig 
kun med besvær. 

Den fØrste dag, da man skulle prø
ve vandet, erobrede han sig en dansk 
veninde, svømmehallens porcelæns
pige. Han skulle give en opvisning 

Alex Jany med sin porcelænspige, 

for pigen - svømmede lidt - eller: 
faldt i vandet og badede. Han var 
slet ikke elegant som svømmer. For 
ham gjaldt det bare om at bruge af 
de enorme kræfter, og kun når han 
for alvor var truet eller svømmede i 
hold brugte han dem helt. Så var han 
urørlig. Han kunne nemt have vun
det alle de lØb, han deltog i, også 
400 m fri. Men han havde ikke op
fattet, at løbet, der var opdelt i to 
heats, skulle afgøres på tid, og som 
vinder af det svageste heat måtte han 
nøjes med en 2. plads. 

Hollands berømteste bus. 

Hollænderne kom hertil efter man
ge ugers hård træning og satte alt 
ind på i det mindste at vinde i vand
polo. Det endte jo også med, at de 
kunne hj emfØre guldet i deres gamle 
International bus, som de ved særlig 
velvilje havde fået lov at låne til 
turen. Det er den berømteste vogn i 
den hollandske hær, en køretur med 
den regnes for noget meget fint, der 
kan prales af. Vognen er fra før kri
gen og blev gemt i sidste Øjeblik, da 
tyskerne kom for at hente den. Se
nere var den forsvundet, smuglet til 
England, hvor den kØrte i flere år 
for endelig til sidst at komme i ild
linien, da den sammen med de frie 
hollandske styrker invaderede Nor
mandiet og gjorde det sidste af kri
gen med, indtil resterne af den om
sider kunne tilsluttes den gamle af
deling. 

Sverige sendte 15 mand og kunne 
bl a. stille et vandpolohold, hvoraf 
fem mand var spillere også på det 
civile svenske landshold. Svenskerne 
henledte i Øvrigt opmærksomheden 
på et uklart punkt i sportrådets ved
tægter. Flere af dem fortalte, at de 
var blevet genindkaldt umiddelbart 
fØr træningen af svømmerne skulle 
begynde, og som de sagde, det er i 
grunden mærkeligt, at det er tilladt. 

Belgiens hold var på 5 mand, og 
man havde ligesom Luxemburg haft 
vanskeligt ved at finde egnede folk. 
Luxemburg opgav, mens Belgien til
sidst fik gennemført, at landet blev 
repræsenteret. Herhjemme var der 15 
mand, der fik tjansen. 

• I HAANDVÆRKETS DAGBLAD 

1.3iCITA'l,IONEN Den Siællandske 
lJondestands jparekasse 
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Stævnets gang. 

19/8: Vandpolo: Holland-Danmark 
23-0, :E'rankrig-Sverige 6-4. 

20/8: Vandpolo: Sverige-Danmark 
15-0, Holland-Frankrig 5-4. 400 
m fri svømning nr. 1. Martinaux, 
Frankrig, 5.06, nr. 2, J any, Frankrig, 
5.14.2, nr. 3, Abrahamsson, Sverige, 
5.15.2. Vandpolo: Frankrig-Dan
mark 21-1. 

21/8: 1500 m fri svømning, nr. 1, 
Cornu, Frankrig, 20.21.3, nr. 2. 
Abrahamsson, Sverige, 21.17.7, nr. 
3, vanRooy, Holland, 21.19.4. 200 m 
brystsvømning, nr. 1, Rask, Sve
rige, 2.46.3, nr. 2, Daatselaar, Hol
land, 2.46.3, nr. 3, Egon Olesen, Dan
mark, 2.54.5. Tårnspring, nr: 1, 
Cosme, Frankrig, nr. 2, Tort, Fran
krig. 100 m fri svømning, nr. 1, 
Jany, ltrankrig, 0.58, nr. 2, van 
Boxem, Holland, 1.02.1, nr. 3, An
dersson, Sverige, 1.02.4. 100 m ryg
svømning, nr. 1, Girola, Frankrig, 
1.14.6, nr. 2, Korevaar, Holland, 
1.15.6, nr, 3, Carlesson, Sverige, 
1.16.5. Udspring fra 3 m vippe, nr. 
1, Ketller, Holland, nr. 2, Keld Lar
sen, Danmark, nr. 3, Henning Clau
sen, Danmark. 4x200 m fri svøm
ning, nr. 1, Frankrig, 9.27.0, nr. 2, 
Sverige, 9.42.9, nr. 3, Holland,9.53.8. 
Vandpolo, Holland-Sverige 6-3. 
Holland blev derefter vinder med 3 
sejre, Frankrig nr. 2 med 2 sejre 
og Sverige nr. 3 med 1 sejr. 

Stævnet sluttede den 22. med en 
parade på Frederiksberg slot for 
Københavns kommandant, general 
Knudtzon. 

Alle fik medaille. 

Arrangementsudvalget havde ladet 
præge så mange af de smukke me
dailler, at der blev en til hver af 
svømmerne. Nr. 1 og 2 fik guld og 
sølv, nr. 3 bronce, og det samme fik 

Medaillen - med vingen, 

alle de Øvrige deltagere som en erin
dring, blot med en anden inskription. 

Man kan lægge mærke til, at det 
på en vis måde er en medaille for 
militær optimisme og Økonomisk sans. 
Flyvevåbnets mærke er kommet med. 
Selv om det egentlige flyvevåben først 
kan blive oprettet, når den nye for
svarsordning er færdig har krigsmi
nisteriet tilladt, at det kronede vin
gepar kom til at pryde medaillen som 
et selvstændigt værns mærke sam
men med hærens og søværnets. Så 
kan den også bruges i fremtiden. 

CISM ud over vanskelighederne. 

Chefen for Conseil internationale 
du sport militaire, commandant De
brus, var indbudt til at overvære 
stævnet, og kom hertil med den ny
hed, at England og Italien sidst var 
blevet optaget i det internationale 
militære sportsråd. Medlemstallet er 
nu 11. 

- Vanskelighederne er ved at være 
overstået, fortalte Commandant De
brus. Da Allied sports counsil i sin 
tid blev ophævet ved Ruslands og 
U.S.A.s udmeldelse,· begyndte vi vort 
arbejde for igen at samle så mange 
som muligt af denne organisations 
medlemmer i vort militære sports
råd, og vi må især være taknemme
lige mod de små lande med små mili
tærbudgetter, som straks fra begyn
delsen støttede arbejdet. De danske 
værns støtte har været af stor be
tydning, især i de vanskelige perioder. 

England har nu fornylig helt måtte 

CIS:uis chef, commandant Debrus. 

omorganisere den militære idræt for 
at blive tilsluttet sportsrådet. Tidli
gere havde hver idrætsgren i hæren 
og flåden sin egen organisation, og 
det har i virkeligheden været et 
stort og kostbart arbejde at koordi
nere alle disse afdelinger, således at 
man kan stille med militære lands
hold. Da England var medlem af den 
anden organisation var det kun trop
perne fra Tyskland, der kunne del
tage. - Denne ordning vil stadig 
gælde for U.S.A., der om kort tid 
også vil være tilsluttet sportsrådet. 

Forste brevskole i Danmark, der også har kursus med grammofon sprogplader 

Lær sprog og handeisfag pr. brev i SELECT SCHOOL's brevskole. Engelsk, 
fransk, tysk, dansk handelskorrespondance; bogføring og regnskabsvæsen, 
stenografi, korrespondenteksamen, bogføringseksamen. 

;sELECTPHONE vort nye engelske grammofonkursus, hvor De får 5 gramt mofonplader (10 lektioner) indspillet efter den nyeste radio
lteknik + 3 lærebøger for en pris af kr. 65.00 + porto. De er altid sikker på at få 

l
det største udbytte, hvad enten De indmelder Dem i SELECT SCHOOL's BREV
SKOLE eller foretrækker SELECTPHONE METODEN. 

Demonstration daglig kl. 9-15. 
Forlang vort illustrerede prospekt tilsendt uden forbindende. 

SELECT SCHOOL's BREVSKOLE 
Danmarks mest moderne brevskole for sprog og handelsfag 

NØRREVOLD 6 KØBENHAVN K - PALÆ 3601 
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SKÆMT 

Hvorfor i alverden skal jeg altid ro? 

r; 
,.J 

Kunne du ikke først se efter, om 
der var nogen i tøjet? 

so 

. ..-,.:: __ __ 

~ 

l /. __.. 

. 7 V 
/ / / 

Deres Mand har bedt mig om at 
skygge Dem! 

Så er det en aftale, Peter, ingen 
mirakler! 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Var på heldagsøvelse. 83, som det 
meste af tiden har pjækket den på 
infirmeri og kontor, var med. I den 
anledning blev øvelsen særlig festlig. 
Vi havde alle kravetØJ og slips på og 
blomster i hjælmene. Vi sang også en 
pæn sang, og sergenten talte. Det gør 
han nu hver dag, men det fortaite vi 
jo ikke ti! 83. 

Fik Øllebrød om aftenen. Luften på 
stuen var derfor særlig tung, da vi 
skulle i seng. Inspektionen varede kun 
et Øjeblik. 

!l},e, u.ed del, . • • 
1. Kongeskibet hedder: 

a. Frederik d. VIII 
b. Danmark 
c. Dannebrog 

~rJ'-5·-,{.:-.-:.,.l 
2. 2 points markeres således: 

a. Venstre øverste hjØrne 
b. Midt på venstre kant 
c. Højre øverste hjørne 

3. Hvad fandt man i kærnemælks
suppen i Høvelte: 
a. En Marchstøvle 
b. En fugleunge 
c. En blomme 

4. Hvor mange egeblade har en ser
gent eller underkvartermester i 
hueemblemet: 
a. 4 
b. 3 
c. 2 

5. Er pibens lØb indsmurt i olie, fal
der det fØrste skud: 

a. Lavere 
b. Højere 
c. Normalt 

6. Sæt vedetpostens opgave rigtig 
orden: 

a. Melde 
b. Slås 
c. Se 
d. Spærre 

7. Viskestokken eller viskesnoren fØ
res ind i lØbet fra: 

a. Mundingen 
b. Kammerenden 
c. Er ligegyldigt 

8. Det stykke, træffepunktet falder 
højere end retningspunktet ved 
skydning på 100 m med 300 m vi
ser, kaldes: 

a. Ordinaten 
b. ViserhØjden 
c. Spredningen. 



Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 18 

Ved løsningen af denne opgave anvendes det 
gamle »aau i stedet for »å«. 

Vandret. 
1. Ende 
4. Land 
7. Hærafsnittet 

11. Løb 
12. Vejledning 
13. Padle 
14. Forkortelse 
15. Emballage 
16, Bindeord 
17. Talord 
19. Møntforkortelse 
21. Efternavn 
22. Mytologisk navn 
23. Træ 
24. Efter 
27. Nyhedsbureau 
20. Tone 
30. Rige 
31. Talord 
32. Købstads

menneske 
35, Udtal 
36. Trængsel. 

Lodret: 
1. Parkeringssted 
2. Ernær 
3, Sabotage-

handling 
4. Vover 
5. Redskab 
6. Sprængstoffet 
7. Unge 
8. Højdedrag 
9. Gl. verbalform 

10. Befordrings-
middel 

18. Pigenavn 
20. Så 
23. Drengenavn 
25. Mærk 
26. Rcdolmb 
28. Dril 
33. Benægtelse 
34. Straks. 

Konstruktør (15 kr.): 

Korporal 82/48, H. K. Petersen, 
c/o regnskabsføreren, kasernen, Sla
gelse. 

Løsning på opgave nr 17. 

Vinder (IO kr.): 
Rekrut 21/49, Bent Clausen, 1./3. b., 

kasernen, Haderslev. 

Reserverne 
Fortsat fra side 21. 

at der blev udbetalt lØn som i indkal
delsestiden. Forslaget blev velvilligt 
modtaget af generalinspektøren, og 
gennem ham gik det videre til krigs
ministeriet, hvor det fik en meget 
hurtig behandling, og alJPrP.tiP. P.t par 
måneder efter, at forslaget var stillet, 
forelå den krigsministerielle tilladelse 
til, at hjemsendte sekondløjtnanter 
kunne komme til at forrette tjeneste 
ved deres gamle afdelinger, og i som
mer har adskillige benyttet sig af 
denne mulighed til at opfriske deres 
militære kundskaber. 

En betingelse for, at denne frivil
lige årlige tjeneste kan give det fulde 
udbytte er imidlertid, at de hjem
sendte officerer i den øvrige del af 
året stadig går ind for at dygtiggøre 
sig - både teoretisk og praktisk, og 
det har de netop lej lighed til indenfor 
»Foreningen af Løjtnanter og Kor
netter«. 

Forsvarets styrke beror på 
reserverne. 

Det kan måske også være på sin 
plads at gøre opmærksom på den be
tydning, der ligger i, at hjemsendte 
officerer efter at være genindtrådt i 
deres civile stillinger, stadig holder 
kontakten med hæren vedlige. I tid
ligere tid var forbindelsen mellem 
hæren og folket temmelig spinkel -
for ikke at sige, at den fuldstændig 

KNOLD oo SPRØJT 

manglede - men det synes nu, som 
om denne epoke er ved at være forbi, 
og at der i stadig større omfang er 
ved at brede sig en mere end over
fladisk interesse for værnene i den 
danske befolkning. 

Endelig er en veluddannet mand
skabs- og officersreserve noget af det 
vigtigste for et lands forsvar. Den en
gelske feltmarskal Montgomery, der 
nu er leder af Vest-Unionens for
svarskomite, udtaler herom: »Et folks 
militære styrke kan ikke måles ved 
størrelsen af de hære, det opretholder 
i fredstid, men ved størrelsen og kva
liteten af dets veluddannede reser
ver.« 

Det er FLK's egentlige mål at få 
organiseret en veluddannet reserve af 
værnepligtige officerer. Det er et 
stort mål, men man er allerede godt 
på vej, og der er ingen tvivl om, at 
det vil blive nået, hvis arbejdet fort
sætter ligeså energisk som hidtil, og 
der er den fornødne interesse til ste
de hos de hØjeste militære myndig
heder, således at de værnepligtige of
ficerer kan få officiel støtte til gen
nemførelsen af deres vidtgående pla
ner. 

Jan Pilegård-Hansen. 

Svar på De ved det . . . (side SO) 

1. c 5. b 
2. b 6. c-a-d-b 
3. b 7. b 
4. c. 8. a. 
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Hurtig og paalidelig 

Nyhedsbetjening, 

oplysende K.roniker, 

orienterende, redaktionelle 

Kommentarer til Tidens Problemer 

- det er nogle af de Goder, 

som dagligt bydes Dem gennem 

Pro,imem største Dagblad 

Danmarks trediestørste Morgenblad 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækker\ ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

DANSK GLOBUS 
med nye grænser 

og meredian 

33 cm i diameter 

sendes 
portofrit 
overalt 

Kr. 66.00 

N. OLAF MØLLE.Et 
Frederiksborgga.de 26 

Københa.vu K • Tlf. C. x456 

::::=::.... 

~ ~ -;1,1, 1,r=m 
Hvor tilfældet ~ ~"¾ 

råder, er der ingen sikkerhed 
Det er ikke tilFældigt1 om en original 
Ford reservedel passer eller ej. Den 
skal passe, og det gør den, For den 
er kontrolleret ved hjælp aF Johans= 
sans verdensberømte måleklodser, 
der måler indtil ee.n milliontedel 
af en tomme. Dette giver sikkerhed. 

PRÆCISION 
OG KVALITET 

FORD MOTOR COMPANYA/s KØBENHAVN SV 

Indhold 

For&-idebillede: Efterårsøvelserne, (F-ot, Tot·ben 
Schiønnemann). I slutningen af august holdtes 
i terminet mellem Esbjerg og Kolding den 
største øvelse efter krigen med deltagelse af 
7700 mand. Øvelsen varede uafbrudt i 41,fl døgn, 
men mandskabet klarede opgaverne med bra
vour. Billedet viser en fremrykning under 
øvelsen. Se iøvrigt reportagen side 10-13. 

Forsva,rets undervisnings- og velferdslrnrps i 
Norge. Rolf Høiland ......................... . 

Hostltrigen i Esbjerg og omegn .... . 

Vejledning ved fjernkending. L. Wessel Wctlesen. 

Fjernl;;endingssi{len. Præmieopgave ..... . 

Glimt fra luften. . ........ . 

Uden m11d og drikke, Otto Ludwig .... 

Skydeskolen for håndvåben fylder 80 

1-1 vor alle er dus med alle ............ . 

Flåden på Gronluml. II. J. l\.'Iilnter 

J<~n Øresundsbro, Nyholm-Jørgensen 

Orlogsgaster på land ..... 

}~rn skib og kaserne. Garnisonsdag i Vordingborg. 
Sport. Skæmt. De ved dPt. Kryds og tvirrs. 
Knold og Sprøjt. 
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FOLHoGVÆBlW 
NUMMER 8 - OKTOBER 1949 - 8. ARGANG 

Udkommer 
med 10 numre pr. dr 

Abonnement 8 kr. pr. dr 

Løssalg l kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

Forsvarets Undervisnings- og VelFerdskorps Norge 
Av Rolv Høiland 

11 Men neskene er den viktigste delen 

av et lands Forsvar" 

BAADE i Danmark og Norge rår det 
i dag enighet om, at man må ha et 
forsvar til vern om landets frihet og 
selvstendighet. Man itar konsekvense
ne .av det, man opplevde i siste krig. 
I dag teller også de internasjonale 
forpliktelser langt sterkere enn fØr. 

Når man etter krigen skulle bygge 
opp et forsvar, var det av stor betyd
ning, at man tok de nødvendige hen
syn til det civile liv, .at kontakten med 
dette ble levende og sterk, slik at fol
ket i sin alminnelighet betraktet for
svaret som en del av samfunnsappa
ratet - med andre ord at den intense 
forsvarsviljen i folket ikke ble svek
ket. For at dette skulle skje, måtte 
tiden under våpenøvelsene ikke be
traktes som et avbrekk og en isole
ring, men tvert i mot som en natur
lig utvikling innen det sivile liv. Det 
ble derfor nødvendig, at det i så stor 
utstrekning som mulig under våpen
Øvelsene ble lagt inn funksjoner, som 
kom til å tjene det sivile liv, og som 
kom til å gi mannska.pene følelse av, 
at de samtidig også ble utviklet som 
samfunnsborgere. 

Man var klar over den gang det 
nye norske forsvar skulle bygges opp 
- at forståelsen for samfunnsspørs
målene mer var diktert av instinkt 
og fØlelse enn virkelig kjennskap til 
samfunnet og dets funksjoner. I et 
demokratisk samfunn er det en be
tingelse for en sunn og normal ut
vikling, at enhver medborger kjenner 
sitt samfunn. Ikke minst er dette vik
tig for dem, som skal utgjør~ lanilPts 
væpnede styrker. I et moderne for
svar kreves det, at soldaten ikke bare 
kan kjempe - men at han i like stor 
grad er seg bevisst hvorfor han kjem
per. Han må fØle solidaritet med fol
ket og all tid stå vakt om de hellige 
og ukrenkeige prinsipper for rettsstat 
og folkestyre, som kjennetegner et 
demokratisk samfunn. 

Det gjaldt, at den forholdsvis lange 
tjenestetid ble mer verdt for soldaten 

Oberst Ola Brandstorp. 

Det norske sidestykke til, ort eget ,,Folk 
og Værn", Forsvarets Undervisnings~ og 

V~lfærdskorps, dets oprindelse, organi= 
sation og funktion bliver belyst i denne 

artikel. 
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Som menneske og samfunnsborger. 
Gjennom et fornuftigt anlegg av t.jP.
nestctiden og riktig bruk av fritiden 
måtte ungdommen som er inne til vå
penøvelser, bygges rent personlig, slik 
at vedkommende kunne gå tilbake rtil 
det sivile liv med større forutsetnin
ger for å fy lle sin plass i samfunnet, 
enn fØr han begynte tjene::;Len. 

For at dette skulle kunne skje, var 
det nødvendig at det i forbindelse 
med våpenøvelsene ble satt i gang en 
rekke tiltak. Det var imidlertid en 
forutsetning, at hvis disse tiltakene 
skulle få den nØdvendige tyngde og 
anerkjennelse1 måtte de sidestilles 
med de rent militære disipliner -
både når det gjaldt tildelingen av tid 
og avlevering av mannskap. 

Når det gjaldt velferdsarbeidets 
rent militære betydning, måtte man 
ikke se bort fra, at det i krig såvel 
som i f;red er av avgjØrende betyd
ning, at avdelingenes moral er så god 
som mulig. Det nytter ikke å gi sol
datene de beste våpen og førsteklas
ses instruksjon - hvis ikke disse og
så, når det kommer til stykket, vil 
bruke dem. En moderne hær, som 
bygger på et folks samlede ressur
ser, må være innstillet på, at kontak
ten mellom folk og forsvar sikres. 
Gjennom en opplysnings- og velferds
institusjon måtte en kunne oppså den 
nødvendige vekselvirkning. 

Den 14. februar 1946 oppnevnte det 
norske Forsvarsdepartement et utvalg 
- som skulle ta seg av dette meget 
viktige spørsmål, Forsvarets Under
visnings- og Velferdskorps var i em
ning. 

• 
FØR KRIGEN var det ingen fast or
ganisert og plarunessig drevet vel
ferdsvirksomhet i det norske For
svar. Med den korte itjenestetid, man 
da hadde, var det heller ikke noe spe
sielt velferdsbehov - ikke i de:n grad 
som under en krig eller i fredstid, 
når tjenestetiden er lang. Det ble hel
ler ikke på den tiden gjort noen sær
lige forsØk på å etablere et intimt og 
godt forhold mellem det militære og 
det sivile. Offiserene var faktisk en 
kaste for seg selv - hvis indstilling 
i mange tilfeller var kjØlig overfor 
det sivile. 

Den gang hadde mannskapene sine 
tilli tsmenn, som imidlertid had de et 
meget begrenset virkefelt. Dessuten 
var det jo enkelte befalingsmenn med 
sosialt vidsyn, som satte ut i livet for
skjellige tilt.ak til mannskapenes triv
sel og velferd. 

I det store og hele var det altså en 
rekke roer eller mindre private for
mer for velferdsvirksomhet i gang fØr 
krigen - men fra Ue militære myn
digheters side (Staten) var det ingen 
samlet plan eller organisasjon. 

Under k1·igen var det et umiddel
bart behov til stede for vekselvirk
somhet for styrkene ute. MØnsteret 
hadde man i den hØyt utviklede or
ganisasj on i England - og til dels 
også i den svenske personalvård og 
senere i det danske »Folk og Værn«. 
Det tak imidlertid adskillig tid, fØr 
en kom i gang med denne spesielle 
tjenesten blant de norske styrkene i 
England. Arsakene-var flere. Men et
ter hvert ble det organisert en vel-
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ferdsledelse i de respektive overkom
mandoer - først og fremmest i Luft
forsvaret - med Forsvarsdeparte
mentet som kontrollerende og oftest 
initiativtagende instans. 

Velferdstjenesten i Sverige begynte 
først sommeren 1943. Det ble senere 
ganske sterkt utbygget ettersom be
hovf't ble større. 

Etter frigjØrelsen ble velferdsvirk
somheten fortsatt ved de styrkene, 
som ble satt opp i Norge - stort sett 
etter de retningslinjer en hadde hatt 
under krigen. Virksomheten måtte 
imidlertid bli sterkt preget av etter
krigstidens og overgangstid.ens pro
blemer - og det ble også drevet i det 
store og hele mer eller mindre im
provisert. Det ble nødvendig å få en 
fast organisasjon - en fellesinstitu
sjon. 

Her er vi så ved utvalget1 som ble 
oppnevnt av Forsvarsdepartementet i 
februar 1946 for å utarbeide forslag 
til en ny organisasjon. Det ble en 
svær oppg.ave. Utvalget delte seg i 
flere komiteer. De forskjellige gre
ner i opplegget krevde naturli~vis 
sine spesialfolk. Lignende organisa
sj aner i andre land ble konsultert, 
bl. a. »Folk og Værn«. 

Utvalgets forslag ble i det store og 
hele godkjent, og i samsvar med Stor
tingets vedtak ble Forsvarets Under
visnings- og Velferdskorps - eller 
som det heter i den godkjente for
kortede form - U. V. K. - etablert 
ffra 1, juli 1947 - som en faglig, fel
les institusjon for velferds- og un
dervisningsarbeidet i det norske For
svar. Sjef ble oberst Ola Brandstorp. 

U. V. K.s organisasjon. 
U. V. K. sorterer i fred direkte un

der Forsvarsdepartementets sjef og 
er overfor ham ansvarlig for, at de 
oppgaver og arbeider, som hviler på 
Korpset, blir !Øst og gjennomfØrt i 
overensstemmelse med de instrukse
ne som er gitt. Organisasjonen om
fater følgende ledd: 

Den sentrale stab, som er oppsatt i 
faglige seksjoner: Velferdstjenesten 
under ledelse av Velferdssjefen, 
Filmtjenesten som av Økonomiske og 
praktiske grunner sorterer under 
Velferdssjefen, Undervisningstjene
sten som ledes av Undervisningssje
ffen, Presse- og Informasjonstjene
sten som ledes av Pressekonsulenten 
og Feltpresttjenesten som faglig fore
ståes av Feltpresten. 

Til denne staben hører så videre et 
felles Sekretariat med regnskapsfØr
sel, karrespondanse, arkiv, lager og 
ekspedisjon. 

Den sentrale stabs viktigste opp
gaver er å lede og kontrQllere all 
virksomhet som hØrer inn under 
Korpsets virkefelt. Den annskaffer, 
forvalter og fordeler materiellet1 

planlegger, sætter i verk og leder ut
dannelsen av personen til de for" 
skjellige fagområdene. Den har rett 
,til å foreta faglige inspeksjoner, den 
skal utarbeide budsjetter, fordele og 
kontrollere bevilgede midler, og den 
skal utarbeide de nØd ventlige faglige 
direktiver og retningslinjer. idere 
skal den utarbeide forslag og sette i 
verk opplysningsvirksomhet for og 
om forsvaret. Den skal oppta og for-

midle samarbeid med presse og kring
kasting og de sivile insttitusjoner og 
organisasjoncr utcnfor Forsvaret, som 
det er av betydning å samarbeide 
med. · 

Distriktsstab er. 

Korpset er delt inn i velferdsd.i
strikter med distrikt5.<;faber. Grunnet 
en rekke praktiske og organisasjons
messige vanskeligheter har det ikke 
v:ært ~u~ig å sette opp de forskjel
lige d1str1ktsstabene fØr ;nu i år Tre
årsplanen for oppbygningen av· Nor
ges Forsvar forutsatte 5 undervis
nings- o-g velferdsstaber - en for 
hver landsdel. Imidlertid - det ble 
en del forenklinger. I sommer ble det 
opprettet 3 staber - en for Østlan
det med Oslo, e_n for Sør- og Vest
landet og en for Nord-Norge. Hver 
stab består av en undervisningsoffi
ser, som forøvrig er sjef for staben, 
en velferdsoffiser og en feltprest. 

Distriktsstabene er, som den sen
trale stab er det for de hØyere in
stanser, den tilsvarende rådgivende 
o_g utfØrende faglige instans for for
svarsgrenenes kommandoer i de re
spektive distrikter. I korte trekk er 
deres oppgave å planlegge, lede og 
kontrollere obligatorisk og frivilli~ 
undervisning i teoretiske og prakti
ske fag, brevskoleundervisning, opp
rett~lse og drift av biblioteker, igang
se~tmg og drift av: leiraviser, vegg
av1ser, underholdnmg og andre fri
tidssysler. Ellers kommer stabene et
ter direktivene fra den sentrale le
delse også inn som samordnende ledd 
når det gjeller materiell, anskaffelser 
og forvaltning, Økonomi og til en viss 
grad også kursvirksomhet. 

Ve!ferclsbefa! ved stasjoner og for-
legnin,ger. 

Ved alle større forlegninger og sta
sjoner er det fast velferds- og under
visningsbefal. De står da naturligvis 
for det daglige u/v-arbeidet, de sam
arbeider med feltpresten og feltpre
stens assistent, med idrettsoffiseren 
og med kantinebestyreren. De skal 
videre søke å fremme s.amarbeidet 
med sivile organisasjoner og enkelt
personer .som kan ha betydning for 
virksomhe_ten. Etter sjefens nærmere 
direktiver skal de disponere, kontrol
lere, oppbevare og holde vedlike ma
teriel! som er stilt til disposisjon, 
eventuelt også føre tilsyn med de lo
kaliteter som brukes i u/v-tjenesten. 

Utdannelsen av velferds- og under-
visningsbefal. 

For å skaffe det spesielle personen 
som skal medvirke i u/v-tjenesten -
er det UVK.'s oppgave å sette i gang 
de nødvendige kurser. Personellet får 
her en innfØring i det særskilte ar
beid og de spesielle oppgaver som 
u/v-tjensten omfatter. Vanligvis av
vikles det to kurser hvert år. Kur
sene som varer i 90 <lager, har hittil 
vært felles for både undervisnings
og velferdsbefal. Antallet elever va
rierer etter behovet. Tjenestetiden 
etter endt kurs er fra 9 til 12 måne
der. De aller fleste fortsetter imid
lertid frivillig sitt arbeid etter at tje
nestetiden er slutt. 



Funksjon. 

Foran har jeg kort skissert opp
byggingen av Forsvarets Undervis
nings- og Velferdskorps. Dei har nu 
besiåit i noe litt over 2 år og er så
ledes en meget ung institusjon i det 
norske forsvar. Hva har korpset mak
tet i denne tiden? Det foreligger des
verre ikke i dag en tallmessig opp
gave over virksomheten for begge 
årene. Derimot har vi en som strek
ker seg fra 1/7-47 til nyttår 1949. 

Veiferdstjenesten omfatter stort sett 
det man kan kalle underholdnings
virksomheten eller virksomhet som 
tar silde på avkopling for de mili
tære mannskaper. Dessuten den so
siale virksomhet, som naturligvis er 
viktig i fred, men erfaringsmessig 
særlig viktig under krig. Under nor
male forhold vil den veseptlig inn
skrenke seg til hjelp og rettledning, 
oftest mest i Økonomiske spØrsmål, 
yrkesopplæring og .arbeidsforhold. 

Innenfor rammen av underhold
ningsvirksomheten gis det store mu
ligheter for innslag av opplysende og 
kulturen karakter. Et eksempel er de 
såkalt kulturkvelder, som i stor ut
strekning også kan tjene til å opp
rette et godt samarbeid med den si
vile befolkning. Av kulturkvelder ble 
det i de første halvannet år arran
gert 579. 

Sang, musikk, teater og leiraviser 
til selvvirksomhet og påkaller aktivi
tetstr.angen hos mannskapene selv. I 
samme periode -er det holdt i alt 747 
teater- og revyforestillinger. Av de 
såkalte kompani-, bataljons-, sta
sjons-, kameratkvelder er det blitt 
holdt hele 940. I tel!egg til dette kom
mer så omlag 1000 spakk- og bridge
turneringer, konserter o. L 

Undervisningstjenesten er blitt sta
dig mer omfattende etter at Korpset 
ble etablert. Interessen blant de mi
litære mannskaper, og for den saks 
skyld også blant befalet - er stadig 
stigende. 
. Den frivillige undervisning er lagt 

bl mannskapenes fritid. Den deles inn 
i praktiske kurser, teoretiske kurser 
og brevskoleundervisning. Den prak
tiske opplæring omfatter yrkeskur
sus, nyttekurs og hobbykm;s. De rene 
yrkeskurs er naturligvis i· mindretal!. 
Opplæringen er forholdsvis kostbar, 
og den kan bare gjennomfØres der 
hvor forholdene er særlig gunstige. 
Som eksempler kan nevnes kystskip
perkurser, handelsskoler osv. Det er 
temmelig mange gutter som etter 
endt tjenestetid, har hatt kystskip
persertificat i lommen. At de fikk sitt 
fremtidige erhverv i sin militærtje
neste, vil naturligvis betinge" deres 
innstilling til Forsvaret. 

Det er imidlertid som nevnt, be
grenset, hva man· kan lage av slike 
rene yrkeskurs. »Nyttekurs« er det 
derimot mange av. De har til opp
gave å gi mannskapene innfØring i 
et eller flere praktiske fag, som -
uten at de får full yrkesmessig opp
læring - kan væ're dem til nytte i 
det sivile liv. Det kan være motor
lære, malerlære, snekkerlære, skog
brukslære, bokbinding, redskapskurs, 
navigasjon, bokfØring osv .. Fordelen 
ved disse nyttekurs-ene er at de ofte 
kan kombineres med praktisk arbeid 
i forlegningene, f. eks. når det gjel
der maling og snekkerlære. I lØpet av 
1948 kjØpte UVK inn og fordelte 35 
sett snekkerutstyr, med til sammen 
110 sløydbenker. 

Hobbykursene blir noe mer utpre
get fritidssyssel. Det kan være mu
sikk, tegning, fototeknikk, sportsfiske 
osv .. 

Brevskoleundervisningen er fak
tisk et kapitel for seg selv. Interes
sen for denne form for undervisning 
er enorm. UVK er kommet tiJ; en 
ordning med et par av landets stør
ste brevskoler - slik at mannska
pene får undervisning i form av brev
kurser praktisk talt gratis. De kur
sene som er mest i vinden omfatter 
teknikk, handel, språk, matematikk 
og håndverk. 

I lØpet av de fØrste halvannet år 
av UVK's virksomhet hadde 3730 ele
ver tatt brevskoleundervisning_ I 
samme tidsrom var det satt i gang 
teoretiske og praktiske kurser for 
hele 7967 elever. 

Biblioteksvirksomheten er jo et me
get viktig ledd i det alminnelige opp
lysningsarbeid. Ved begynnelsen av 
1949 hadde UVK-bibliotekene om
kring 35 tusen bind - og et samlet 
utlån på over 75 tusen til da. 

Foredragsvirksomheten er også af 
stor betydning. Den innpasses direkte 
i undervisningen - spesielt viktig og 
nyttig er den når det gj elder kon
takten med sivilbefolkningen. I Nor
ge ble det holdt ca. 300 foredrag i 
det tidsrom jeg tidligere har nevnt. 
I tillegg kommer de mange som er 
blitt holdt ved Tysklandsbrigaden. 

Filmtjenesten ble etter et par års 
virksomhet landets største i sitt slag. 
i vet jo alle at filmen - ved siden 
av det rent underholdningsmessige -
også har en ganske enorm betydning 
som ledd i opplysningsvirksomheten, 
og som et middel i opplæringens og 
undervisningens tjeneste. På det om
rådet innebærer også filmvirksomhe
ten i Forsvaret de største muligheter. 
Utnyttelsen er ennå praktisk talt 
bare påbegynt. Som eksempel kan 
nevnes at Filmtjenesten - ved siden 
av de rent militære treningsiilmene 

- også er begynt med språkfilm, som 
går direkte inn i den frivillige under
visning. I JØpet av de første halvan
net år hadde filmtjenesten nesten 9 
lusen <lbiributioncr, og en. 1 million 
mennesker hadde da besøkt Forsva
rets filmframvisninger. Ved årsskif
tet hadde Filmtjenesten ca. 900 ap
parater i drift og 2200 filmer i sitt 
arkiv. 

Presse- og Informasjjonstjenesten 
hØrer også, som tidligere nev_nt, inn 
under U.V.K.. Ved Pressetjenesten 
blir det gitt ut de faste publikasjo
nene, »Mannskapsavisa<< og »Militær 
Orientering«. De kommer begge ut 
hver 14. dag i et opplag på henholds
vis 8000 og 16.000. »Mannskapsavisa« 
går ut gratis til alle menige mann
skaper - »Militær Orientering« til 
offiserer og befal. I tillegg til dette 
gir Pressetjenesten ut såkalte pres
seoversikter. En daglig med korte ut
drag fra Oslo-pressen, to ukentlige 
fra landets presse og fra utenlandsk 
presse~ Oversiktene er hovedsakelig 
basert på militært og militærpolitisk 
nytt - til orientering for overkom
mandoene og de høyere staber. 

Leiraviser og veggaviser sorterer 
også inn under Pressetjenesten. I me
get stor utstrekning driver den også 
den utadvendte presse- og informa
sjonsvirksomhet. Den opptar og for
midler samarbeidet med presse og 
kringkasting, niedvirker ved arran
gementer av pressebesØk ved stasjo
ner og forlegninger, distribuerer mel
dinger til presse og kringkasting osv .. 
Den har også en lang rekke uten
landske kontakter, og i de store sta
ber og institusjoner i Forsvaret er det 
oppnevnt spesielle pressekontakter 
for å sikre den daglige presseservice. 

Presse- og Informasjonstjenesten er 
vel den avdeling innen UVK som har 
størst misjon når det gjelder å be
vare forsvarsviljen hos folket og opp
retholde en levende og sterk kontakt 
mellom forsvar og samfunn i det hele. 

* * * 
Forsvarets Undervisnings- og Vel

ferdskorps er ennå på mange områ
der en uferdig institusjon. Det har 
imidlertid vunnet hevd i det norske 
Forsvar. Hva dets skjebne blir, av
henger vel bare av våre internas.io
nale forpliktelser, hvor !enge vi kom
mer til å oppretholde den forholdsvis' 
lange tjenestetiden for de militære 
mannskapene. I Norge har man som 
kj ent en forsvarskommisj on, som har 
til oppgave å ta seg av det norske 
forsvars fremtidige konstruksjon. Den 
forutsettes å være ferdig med sitt ar
beid i nær framtid. Den vil også ha 
behandlet spØrsmålet U.V.K. 

Rolv HØiland. 

Bryggeriet STJERNEN * A/sMONTANA 
Øl og .Jdineralvand, Møntergaarden . Møntergade 19 . Telf. 9246 (8 Ledninger) 

5 



Høstkrigen 
Foto: 
Rubæk, Poul Pedersen og 
Torben Schiønnemann 

HVAD Acosol er? Det er det nye vid
under som reddede soldaterne ved 
konge~evyen efter de store efterårs
manøvrer i Sydjylland. Acosol fjer
ner nemlig pletter, rust på geværet, 
renser kogekar for fedtstoffer og vir
ker som balsam på Ømme fØdder m.v. 
En enkelt prøvede endog at barbere 
sig i det, og det gik udmærket. I hvert 
fald kom skægget af. Det eneste, ~an 
ikke har prøvet endnu, er at drikke 
det, men de ansvarlige tror ikke, man 
vil tage skade af det. 

Acosol er en amerikansk opfindel
se, som kom frem herhjemme for før
ste gang ved efterårsmanøvrerne. Fo
relØbig har kun soldaterne prøvet den, 
men de har fortalt deres mødre om 
den. Og nu glæder de sig, til den in
denfor en overskuelig fremtid kan 
købes hos enhver materialist. 

Men efterårsmanøvrerne bØd også 
på andet nyt. For fØrste gang i ver
den blev der serveret lynfrossen for
loren skildpadde for samtlige 7700 
soldater, der deltog i øvelsen. Skild
padden var tilberedt 2 måneder i for
veejn, men det kunne ikke smages. 
Tværtimod smagte den bedre, end 
skildpadde ofte gør. Hvis den blev 
tilberedt rigtigt. Et par steder tøede 
man den for hurtigt op, og det re
sulterede i enkelte dårlige maver. At 
nogle slet ingen skildpadde fik, fordi 
fjenden stjal deres madvogn, er en 
hel anden historie, som ikke kommer 
skildpadden ved, 
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i Esbjerg og 
Omegn 

Forsøget faldt heldigt ud, og de nu 
indkaldte soldater vil sikkert også 
komme ud for lynfrossen mad. Om 
det bliver lynfrossen hØnsekØdsuppe, 
jordbærgrød eller andet mundgodt, 
vil tiden vise .. 

En nyhed var også enkeltmandstør
kostpakkerne, som hver dag blev ud
delt til soldaterne. Gamle soldater 
mindes med blandede fØlelser den 
humpel grovbrØd og den gnalling 
margarine samt et stykke pølse og 
ost, som de skulle dele med deres 
kammerater. De ville få vand i mun
den, hvis de så - og smagte - den 
nye tørkostration. Pakken bestod af 
12 skiver rugbrød, nogle skiver sigte
brød eller franskbrød, en lille pakke 
margarine, en dåse leverpostej, en 
dåse marmelade, en fiskefilet el. lign. 
i cellofan, en tomat, en lille pakke 
smøreost, et brev salt og - to ciga
retter! Alt var nydeligt arrangeret i 
en kartonæske og blev godt modtaget 
af alle. Forsøget vil blive gentaget 
og videreført ved næste større øvefae. 
Vlsse ting må forbedres. F. eks. kla
gedes der en del over, at cigaretterne 
blev våde og smagte af salt. De må 
pakkes bedre ind næste gang. For
plejningskorpset vil også søge at gø
re kartonen mere handy. 

Ros til begge partier. 
Selve øvelsen, som var den størst 

anlagte efter kapitulationen - og 

den fØrste, som uafbrudt strakte sig 
over 4½ dØgn - blev en succes. Che
fen for Jydske division, generalmajor 
Wulff Have, betegnede begge par
tiers præstationer som glimrende. 



Fjenden trækker sig tilbage fra skovbrynet dækket af røgslør. 
Soldaterne i forgrunden kigger rådvildt fremad. 

En spejderpatrulje har fået føling med fjenden. 

- Jeg har selv været med til øvel
ser på to dØgn, og de var skr3.ppe, 
sagde divisionsgeneralen, - men jeg 
må sige, at soldaterne ved denne 
Øvelse har klaret deres opgave fint. 
En øvelse af dette format stiller krav 
til både befalingsmænds og mand
skabets fysik - og den stiller navnlig 
krav til førernes evne til hensigts
mæssig fordeling af .arbejde og hvi
le, for det er let at slide sig selv og 
mandskabet i stykker i lØbet af for
holdsvis kort tid, men det er en kunst 
at bevare sin egen og mandskabets 
kraft og humør i så lang en periode, 
som der her er tale om, selvom det 
er under fredsforhold. 

Vi havde sat det mål, sagde gene
ralen senere, at bringe mandskabet 
og befalingsmændene i situationer, 
der fysisk og taktisk kom så nær vir
keligheden som overhovedet muligt; 
og målet er nået på den mest tilfreds
stillende måde. Det er umuligt at ud-

tale sig om, hvordan det ville være 
gået i virkeligheden - hertil behø
ver man skarpe patroner i geværerne 
- men man kan sige, at vestpartiet, 
der skulle forsvare, har løst sin op
gave på ganske overordentlig smidig 
måde, skønt langt underlegen. Begge 
partiførerne, oberst Mathiassen og 
oberst Greve Sponneck, har fØrt de
res styrker på fuldt tilfredsstillende 
måde med kolde, nøgterne vurderin
ger, og i det hele taget været op til 
den standard, man i ledelsen havde 
ventet af dem. 

Kanonslag i fjendens lejr. 
Der blev iØvrigt høstet en lang ræk

ke erfaringer, som i senere Øvelser 
vil komme de militære chefer tilgode. 
Tidligere kunne man ikke markere 
artilleriets, morterernes og kanoner
nes nedslag. Det har man denne gang 
muliggjort ved hjælp af kanonslag, 
og forsøget har gjort øvelserne langt 

En panserværnskanon går i stilling ,·ed nattetid, 

mere virkelighedstro end tidligere. 
Principet var, at når en granat var 
»faldet«, cyklede en »neutral« ordon
nans over i fjendens lejr og tændte 
et kanonslag. Hvorpå han hastigt ile
de tilbage. 

Desuden fik hver eneste deltager i 
øvelsen udleveret et kort over om
rådet med det formål, at enhver kiln
ne fØlge sin afdelings bevægelser un
der hele manøvren fra Kolding til 
Esbjerg. 

Færre syge end i )>fredstid«. 
Der skete kun en alvorlig ulykke 

under manøvrerne. En kornetelev tør
nede med sin motorcykle mod. en jeep 
og blev så ilde tilredt, at hans hØjre 
ben måtte amputer_es. 

Sygelighedsprocenten blandt mand
skab og befalingsmænd var usædvan
lig lav - under 1 procent. Norm.alt er 
den over 2. Det kan lyde lidt para
doksalt, men må ses på baggrund af, 
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at man under feltforhold ikke går til 
lægen med vabler, hovedpine, let for
kølelse, smårifter og andre )>Undskyld
ninger«. Alle sætter en ære i ikke at 
bukke under. 

Civile tilskuere i 
,>Ingenmandsland«. 

Civilbefolkningen fulgte øvelserne 
med den største interesse og omhu 
for soldaterne. Det var de færreste 
gårde, der ikke satte kaffekanden på 
komfuret, når en flok soldater nær
mede sig, og da det sto:r;:e hovedslag 
fandt sted på øvelsens sidste dag, sås 
hundreder af civile tilskuere, der in
teresseret fulgte fægtningerne fra de
res sikre poster i »ingenmandsland<(. 

Størstedelen af landets presse fulg
te Øvelserne og de nye forsøg, der 
blev gjort På hotel )>Royak i Esbjerg, 
havde Hærens pressetjeneste opslået 
sit hovedkvarter. Her samledes på 
visse dage over et halvt hundrede ci
vile journalister og pressei."otografer 
fra alle dele af landet og telegrafe
rede deres frontreportager hjem til 
deres respektive blade. Der er næppe 
fØr skrevet så meget - og så po
sitivt - om en militærøvelse her-
hjemme. -tz og jjj. 

Da officeren roste'~ 
en tjendtlig patrulje 
Muntre træk fra efterårsøvelsen 
i Jylland. 

DEN store efterårsøvelse i Sydjyl
land var selvfølgelig ikke blottet for 
muntre træk. 4½ dØgn er lang tid, 
når man skal slide i det uafbrudt, og 

8 

Esbjerg-lotter deltog i 
arbejdet pli. hærens pres
setjenestes kontor på ho
tel »Royal« i Esbjerg. 
Hf'r 8f'8 noglP ilf !Ottf"-rnC 
fotograferet under ar
bejdet. 

soldaterne fandt hurtigt på »narre
streger« for at få det hele til at glide 
lettere. 

De skal høre et par eksempler: 
Et kompagni var indkvarteret på 

en stor gård, hvor de fleste af solda
terne fik et par timers velfortjent 
søvn. Da de blev vækket næste mor
gen, var en af dem så søvndrukke11, 
at han troede, han lå hjemme på sin 
sofa. Uheldigvis var det et hØlofi, og 
han faldt gennem en loftsluge ned 
mellem køerne i stalden underneden 
- et fald på 2-3 meter! Han slaP 
dog med en lettere beskadigelse af 
hælene og forslog tiden den fØlgende 
dag med at skrælle kartofler. 

* 

Da en bro, som var meget vigtig 
foy de »røde<{ angribende styrker, blev 
sprængt i luften af blåt parti, opstod 
der en livlig diskussion blandt kamp
dommerne om, hvorvidt broen v ar 
blevet sprængt_ Blåt påstod, det var 
sket, mens rØd kategorisk benægtede. 
Det vides ikke, hvo1·dan det blev af
gjort, men det står fast, at en blå 
vogn midt unde1· diskussionen kørte 
ove1· broen! 

* 
Jydske divisions korporalskole, der 

var på blåt parti, var fjendens mare
ridt. Skolens chefer fandt på at sende 
snigpatruljer over i fjendens lejr, og 
ved en enestående frækhed lykkedes 
det patruljerne at skaffe sig en mas
se vigtige illegale oplysninger om 
partis dispositioner. En af patruljerne 
fangede en fjendtlig telegrafmand, 
som var ude for at lægge en ledning. 
Man fulgte ganske simpelt ledningen, 
som gik i en grøft. Den fØrte lige op 
til et fjendtligt hovedkvarter, som der 

blev fyret på med en sådan voldsom
hed, at folkene tumlede forvildet ud. 
Bagefter fulgte man ledningen videre 
til en svær bro, som fjenden havr!P 
bygget over en å. Den lå på et sted, 
man ellers ikke nemt ville have kun
net finde, men ledningen fØrte lige til 
den svære bro, som selvsagt Øjeblik
keligt blev sprængt. Den lille affære 
varede knap syv kvarter . 

• 
Patruljerne morede sig meget med 

at lukke luften ud af fjendtlige mo
torcykler, og manglede de et køretøj, 
mens de opholdt sig i fjendens lejr, 
tog de det blot. Ved en stor gård i det 
fjendtlige område sprang to mand på 
vagtposten og kneblede ham. Umid
delbart efter kom en fjendtlig pre
mierløjtnant forbi. 

- Det er godt, De er her, sagde 
han anerkendende. 

- Vi sover aldrig, ]Ød svaret i 
mørket. 

Og så gled han forbi uden at vide, 
det var en fjendtlig natpatrulje, han 
havde rost. 

* 
En patrulje havde dristet sig ind i 

fjendens lejr. Da den en enkelt gang 
blev standset, svarede man, at den 
var taget til fange tidligere, men net
op var blevet løsladt igen. 

* 
Lederen af en patrulje blev en nat 

taget til fange. Han kom i krydsfor
hØ1· hos en bøs obentlØjtnant, men 
det var umuligt at få soldaten til at 
fortælle andet, end at han hed Leif. 
Det var lige meget, hvad man truede 
ham med, - det eneste, han sagde, 
var »Leif«. Til sidst blev man så irri
teret over hans frækhed, at man lod 
ham gå! -tz. 

En sønderjysk hornblæser blæser øvelsen 
af efter ordre fra chefen for Jydske division, 

generalmajor Wulff Have (tv,). 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 



G TJTMT fra efterår.~manøvrerne 
De store efterårsøvelser i Sydjylland satte et effek
tivt punktum på den uddannelse, som vinterholdet 
19-18 har gennemgået, og satte de ca. 7700 soldat}!r 
på en hård pro\•e umiddelbart før hjemsendelsen dCn 
10, september, 
Øvelsen 1.•ar lagt an på krigsmæssig basis for at ru\ 
virkeligheden så nær som muligt, og der var krigs
mæssig indkvartering på gårde og ejendomme i om
rådet. Til tl·ods for, at egnen ikke er vant til sol
dater en masse, v:ir modtagelsen god overalt, Det 
hørte ikke til sjældenl1cderne, at soldaterne blev 
budt på lmffe og rødgrød. 

Som afslutning på ø,•elsen holdtes kongerevy på 
l~sbjerg flyveplads den 31. august i overværelse af 
en titusindtallig menneskemængde. Alle øvelsesdel
ta.gere ·mr opstillet i tre træfninger, hvoraf den læng'
ste var ca. 1200 meter. lCongen korte fronten af 
stående i en panservogn, og bagefter defilerede styr
kerne forbi kongetribunen, l{ongen var for første 
gang ved en militærparade ledsaget af dronning 
Ingrid. 

Fot.: Ruhæk, Poul Pedersen <>g Torben Schiønnemann 

Fra Kongerevyen. Inden forbidefileringen kørte kong Frederik i 
en panservogn den over 1 km lang front af eskorteret af militær
politi på motorcykler. Her kommer kongen kørende langs den før-

;;t.e trrr>fnine:. 

Under efterårsøvelsen kørte en panservogn fast i en mose i ter
rænet og sank efterhånden forholdsvis dybt på grund af sin 
tyngde. Det lykkedes med stort besvær at få. kolossen fri af dyn
det igen, men indtil_ da var panservognen en yndet legeplads for 

egnens børn, som også ville »lege soldater«. 

Kongen fotograferet under forbidefileringen. Til højre for maje
stæten står adjudant, kaptajn Harhoff, chefen for adjudantstaben, 
oberst Freiesleben, dronning Ingrid og den kommanderende gene-

ral, generallø_itnant E. Gørtz. 

En mortersektion inspiceres midt på natten af gruppens leder. Regnen havde hele aftenen pisket ned, da billedet blev taget, og jorden var 
helt opblødt, Samtidig flængedes den mørke himmel med mellemrum af voldsomme lyn. 
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Vejledning ved fjernkending (L), 3' del 
Ved sØlØjtnant L. Wessel Wetlesen 

I sidste nummer blev form og placering m. m. af 
bæreplan, motorer og understel gennemgået. Tilba
ge er nu kun gennemgang af haleparti og krop: 

4. Hale1m1•ti 

Sideror 

HALtflNNf. 

SI0H0II 

Da det er sideroret + halefinnen, der tilsammen 
danner den karakteristiske figur, som observeres 
af fjernkenderen, skal ved betegnelsen "sideror" 
i det efterfØlgende af praktiske grunde forstås; 

Sideror + halefinne. 
a) Set forfra, Dobbelt sidero1• 

Gennem-

~ 
Overlig-

~ gående og gende og 
spidspla- spidspla-
ceret ceret 

Gennem- tot 
Overlig-

l...o-1 gående og gende og 
indskudt indskudt 

b) Set fra siden, Enkelt side1·or 

Klokke• 
formet 

10 

Spade
formet 

Æg• - 11 
formet ~ 

Dobbelt 
sitleror 

Ovalt 

Trekantet 

Pære
formet 

Kugle
formet 

Frem
skudt 

35 

Rektangu, . □ 
lært 

Høi<let•or 

Af de samme grun<le, som er 
nævnt under sideror, skal i det 
efterfØlgende ved betegnelsen 
,,hØjderor" forstås: Højderor 
+ haleplan. 

a) Set forfra 

Plant 

V-formet 

l.lØJDtROR 

HALE:PLAN 

----0--

--0---

b) Set nedenfra 

Rekt-
angulært 

c) Set l'l'a siden 

Rhombe
formet: 

Trapez
formet: 

Ovalt: 

Kegle
formet 

c:::::::=:::::: 

~ 

Lavt 
placeret: 

Højt 
placeret: 

5. Krop 
a) Set ne,l('nt'1•a 

Kort næse: 

Central krop 
med to 
haledragere: 

Flyvende 
vinge: 

b) Set nedenYra og Yra siclen 

Cigarformet: 

Torpedoformet: 

Kræmmerhusformet: 

('.) Set fru siden 

Lærkeformet: 

Kasseformet: 

Flyvebådsformet: 

c 



~ 

Ved salajtnant L. WESSEL WETLESEN 

Lockheed Constellation. U. S. A. 

(Firmotoret passagerluftfartØj - scrapbogen gruppe 11) 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 

- fire indbyggede stjernemoto-

rer - tredobbelt sideror, de to 

ydre rorflader ovale - kroppen ---,..,;:;~a 
forfra cirkulær, fra siden karak

teristisk delfinformet. 

Dntn: Max. hast. over 563 km/t, 

marchhast. 525 km/t, spændvidde 

37,49 m, længde 28,97 m, praktisk 

tophøjde over 7620 m, rækkevidde 

8800 km. 

l\Iotorcr: Fire Wright Cyclone 

GR-3350-BDl 18 cylindrede stjer

nemotorer. 

Fjernkendingsopgave nr. 3/49. 
Nedenstående 5 luftfartøjer, der alle har været afbildet ! 
et af de tre sidste numre af »Folk og Værn«, skal iden
tificeres. 

Boeing Stratocruiser. U. S. A. 

(Firmotoret passagerluftfartøj - scrapbogen gruppe 6) 

Beskrivelse: Lavt midtvinget mo

noplan - bæreplanet nedenfra 

halvtrapezformet med topvinklen 

, forefter - fire indbyggede stjer

nemotorer - højt klokkefor,net 

sideror - dyb krop (todækker), 

der forfra har form som et otte

tal. 

Data: Max.hast. 603 km/t, spænd

vidde 43,05 m, længde 33,63 m, 

praktisk tophøjde over 9145 m, 

rækkevidde ca. 6720 km. 

l\Iotorer: Fire Pratt og Whitney 

R-4360 Double-Wasp 28 cylindre

de stjernemotorer. 

Løsningen indsendes senest 1. november 1949 i konvolut 
mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 3/49« til »Folk og Værn<<s 
redaktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem 
<le rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 
15 kroner. 
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GLIMT-~ 
AUSTRALIEN 

Den fØrste australskbyggede reak
tionsjager, De Havilland Vampire Mk. 
4, var den 29. juni i luften for fØrste 
gang. 

Den drives af en Rolls-Royce Nene 
reaktionsmotor. 

Foruden indsugningsportene i plan
roden har denne model to indsug
ningsporte på kroppens overside ag
ten for cockpit'et, hvorved den kan 
skelnes fra de Øvrige Vampire-mo
deller, der alle - bortset fra Mk. 2 
og den franskbyggede Mk, 51 - dri
ves af De Havilland Goblin reaktions
motorer og ikke har de ekstra ind
sugningsporte. 

CANADA 

PassagerluftfartØjet Avro Canada 
C-102, der drives af fire Rolls-Royce 
Derwent 5 reaktionsmotorer, flØj før
ste gang den 10. august. Flyvningen 
varede en time. 

C-102 er beregnet at kunne med
føre 36-40 passagerer med en march
hastighed på 670 km/t i 9144 m's 
hØjde. 

* * * 
Det canadiske flYvevåben har afgi

vet ordre på 100 North American F-
86, Sabre reaktionsjagere, der skal 
bygges på licens ved Canadair fa
brikkerne i Montreal. 

ENGLAND 

Den 4. september flØj verdens stør
ste landluftfartøj, passagerluftfartØjet 
Bristol Brabazon Mk. I, for første 
gang. 

Denne kæmpe, der vil kunne med-

Ul 

føre 100 passagerer foruden en be
sætning på 1 ?., rlrives af 8 Bristol 
Centaurus XX 18 cylindrede stjerne
motorer hver på 2500 HK. - Dens 
spændvidde er 70,1 m, længden 53,95 
m og vægten 129,3 t. Den er således 
en ubetydelighed større end det ame
rikanske bombeluftfartØj Convair B-
36. 

En nyere model, Mk. II, vil blive 
udstyret med Bristol Proteus propel
turbinemotorer. 

Flyvningen, der havde samlet tu
sinder af tilskuere, varede 25 minut
ter og forløb tilfredsstillende. 

* * * 
J etbomberen English Electric A.1 

har fået navnet »Canberra 1«. 

* • * 
For nylig har en Gloster Meteor 3 

holdt sig uafbrudt i luften i 12 timer 
og 3 minutter. Under flyvningen fik 
den 10 gange fyldt sine brændstof
tanke op fra en ombygget Avro Lan
ca?ter, som selv måtte lande to gange. 

• • • 
Prototypen af Handley Page Her

mes V, der, drives af fire Bristol The
seus propelturbinemotorer, har for 
nylig foretaget sin fØrste flyvning. 

Dens max.hast. forventes at blive 
560 km/t, praktisk tophØjde 9000 m 
og rækkevidden ca. 5000 km. 

FRANKRIG 

En af nyhederne på den i sommer 
i Paris afholdte luftfartsudstilling var 
svæveplanet Fouga Cyclone, der på 
rygsiden er udstyret med en Turbo-

Bristol Brabazon. 

meca TR Oll reaktionsmotor, som gi_ 
ver den en max.hast. på 260 km/t. 
SpæntlvitlLlen er 13 m, længden 0,2 m. 

* * * 

Det franske luftfartsselskab Air 
France har ved Sud-Est fabrikken af
givet bestilling på 15 passagerluft . 
fartøjer af typen SE 2010, Armag
nac. 

HOLLAND 

Der el: afgivet ordre på 300 Gloster 
Meteor-jagere, som skal bygges på 
licens ved Fokker fabrikken i Hol
land. Belgien og Holland skal hver 
have 150. 

RUSLAND 

Ruslands formentlig fØrende heli
kopterekspert, professor Ivan P. Bra
tukhin, har konstrueret en ny tomo
toret helikopter, der skal minde en 
del om hans tidligere konstruktion, 
Omega. Denne, der ligeledes er to
motoret, har to rotorer, der er place
ret på udbygninger på hver side af 
kroppen. Dens max.hast. er 180 km/t. 

Motorerne i den nye model er 7-
cylindrede ASch-21 stjernemotorer 
hver på 700 HK. 

SVERIGE 

Det svenske flyvevåben har afgivet 
ordre på 500 SAAB J-29 reaktions
jagere. J-29 drives af en svenskbyg
get De Havilland Ghost reaktionsmo
tor. 

Trods dens noget kluntede udseen
de (populært kaldes den »Tønden«) 
skal dens max.hast. være ikke min
dre end 1050 km/t. Arm_eringen be
står af 4/20 mm ~K. 

• • • 
Den fØrste seriebyggede SAAB-90 

A-2 ventes at være klar til prøve
flyvninger i løbet af september. 

Som bekendt har det svenske luft
fartsselskab ABA afgivet ordre på 1 O 
eksemplarer af dette tomotorede pas
sagerluftfartøj, der skal erstatte den 
veltjente - men iØvrigt stadig leve
dygtige - Douglas DC-3. 

* * * 

I løbet af sommeren har man prØ
veflØjet en ny version .af SAAB-91, 
Safir. Den nye model har betegnel
sen SAAB-91B og er forsynet med 
en Lycoming motor på 190 HK, der 
giver den en max.hast. på 250 km/t 
og en marchhastighed på 250 kmt. 
Praktisk_ tophØj de er 7000 m. 



U. S,A. 

Bell fabrikkerne har af det ame
rikanske flyvevåben fået i opdrag at 
konstruere et nyt overlyds-forsØgs
luftfartØj Bell X-51 som skal udstyres 
med pileformet bæreplan, hvis ind
faldsvinkel med kroppen skal kunne 
ændres under flyvning. 

• • • 
Den 2. september kom A. 0. A.s 

Boeing Str.atocruiser til Kastrup på 
en demonstrationsflyvning, 

Stratocruiseren, der er en videre
udvikling af Boeing C-97, som igen er 
udviklet fra krigens berømte B-29, 
Superfortress1 er det i Øjeblikket stør
ste civile passagerluftfartøj, der er i 
regelmæssig drift. 

Vedrørende luftfartøjets nøjagtige 
data, silhuet med videre henvises til 
»Fjernkendingssiden«, men derudover 
kan oplyses: Stratocruiserens spænd
vidde er 1 ½ X Rundetårns hØjde, 
den er lige så hØj som et treetages 
hus, den bruger 2200 liter benzin i 
timen, de fire motorer udvikler_ til
sammen 14.000 hestekræfter, og luf
ten i maskinen udskiftes hvert mi
nut. 

Den er :udstyret med al mulig kom
fort, hvilket bl. a. fremgår af, at 
A. 0. A for bekvemmelighedens skyld 
kun medtager 60 passagerer, mens 
luftfartøjet kunne indrettes til at 
medtage 100, 

Særlig raffineret er den lille hyg
gelige bar, der findes på det under
ste dæk. 

For fjernkenderen er luftfartøjet 
let at identificere takket være den 
dybe dobbeltdækkonstruktion. · 

* * * 
Det amerikanske flyvevåben har 

afgivet ordre på 50 Boeing C-97A 
transportluftfartøjer. - (Se iØvrigt 
ovenfor). 

SAAB J-29. 

Allerede nu oplyses det, at bombe
luftfartØjet Boeing B-52 skal afløse 
gigantbomberen Convair B-36. B-52 
skal udstyres med 8 reaktionsmotorer 
af kraftigere konstruktion end nogen 
af de hidtil kendte reaktionsmotorer. 

• * * 
Boeing har afsluttet en række for

søg med en B-50, Superfor.tress, ud
styret med larvefØdder som under
stel. • • * 

Convair's forsØgsluftfartØj model 
7002 har fået betegnelsen XF-92A. 

XF-92A drives af en A!lison J-33 
reaktionsmotor og er særlig karakte
ristisk ved bæreplanets trekantform 
og det manglende haleplan. 

Spændvidden er ca. 9,4 m og krop
pens længde 12,5 m. 

* * • 
Douglas fabrikken har leveret Sky

raider nr. 500 til den amerikanske 
marines flyvevåben. 

• • • 
En gigantisk helikopter forsynet 

med to reaktionsmotorer er under ud
der udvikling hos Howard Hughes i 
Californien. Rotoren, hvis diameter 

Convair XF-92A. 

er 41 15 m 1 drives af to reaktorer, der 
er anbragt på rotorbladenes spidser. 

Helikopteren, hvis betegnelse er 
XH-17, skal nærmest virke som kran, 
idet den for eksempel vil kunne flyt
te store tanks, der gøres fast tii -de:ns 
underside. !alt skal den kunne lØfte 
en last på 11200 kg. 

* * * 
Reaktionsjageren Lockheed XF-90 

foretog for nylig sin fØrsteflyvning 
fra Muroc, Californien. Flyvningen 
varer 37 minutter. 

* * * 
Natjageren Lochheed XF-94 har 

været i luften og Øjensynlig gjort et 
tilfredsstillende indtryk, idet det 
amerikanske flyvevåben har bestilt 
110 eksemplarer. Den skelnes lettest 
fra skoleluftfartØjjet TF-80C ved den 
kraftigere næse (med radarudstyr) 
og Solar efterbrænderen, som giver 
Allison J-33 reaktionsmotoren en for
Øget trykkraft. 

* * * 
Republic fabrikken foretager for

søg med en F-84, Thunderjet, hvor 
indsugningsporten i næsen er erstat
tet af to indsugningsporte på siden 
af kroppen foran for bæreplanet. -
Forsøgene gØres med henblik på kon
struktionen af en natjagerversion af 
F-84, som skal udstyres med radar 
næsen. 

* * * 

Sikorsky S-52-1 helikopter, der al
lerede var i besiddelse af verdens-re
korderne i vandret hastighedsflyv
ning over 3 km og over 100 km {se 
sidste nummer af »F. og V.«) har nu 
også erhvervet hØjderekorden for he
likoptere ved den 21. maj over Brid
geport, Connecticut, at nå en hØjde 
på 6468 m. Alle rekorder er aner
kendt. 

13 



I DISKUSSIONEN om Danmarks op
eller nedrustning har man ofte hØrt 
nævnt ordene »kanoner eller smør?«, 
som om dette alternativ virkelig ek
sisterede. Men historien har lært os 
herhjemme, at det for at bevare fre
den, friheden - ja, livet - og der
med adgangen til fortsat at kunne 
spise smør er nødvendigt at have ka
noner. På den anden side er det ikke 
nok for at slippe helskindet igennem 
en krig blot at have våben. »General 
Hunger« er både for civilbefolkning og 
militær en grusom og nådesløs fjende. 
Smørret og de Øvrige levnedsmidler 
er derfor vigtige faktorer i en krig. 

Dette gælder også i søkrig. Forplej
ningsspØrgsmålet i søværnet har i 
langt hØj ere grad end i hæren været 
et problem. I sejlskibenes dage, hvor 
vejr og vind var afgørende for rej
sernes varighed, og hvor Danmark 
ikke blot fØrte søkrig i egne farvande, 
gjaldt det altid om at have et stort 
forråd af fØdevarer om bord. Men 
samtidig gjaldt det om ikke at have 
så stor en beholdning, at den blev 
fordærvet, inden den skulle fortæres. 

Der kan nævnes mange eksempler 
på sygdom i flåden direkte eller in
direkte som følge af manglende eller 
Ødelagte fØdevarer om bord i skibene. 
Under den nordiske syvårskrig ( 1563 
-1570) døde i et enkelt år flere dan
ske sØfolk som fØlge af sygdom end 
på grund af kamphandlinger. Trods 
alt bevarede Danmark under denne 
krig herredømmet på søen. Dette sky I
des vel fØrst og fremmest, at søvær
nets personel bestod af dygtige offi
cerer og modige besætninger, men 
også at forplejningen og de hygiejni
ske forhold om bord i de svenske 

P1·oviantmagasinet, 
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Uden mad og drikke 

duer søhelten ikke 

Marinens skibskost gennem 

tiderne 

Ved Otto Ludwig 

skibe var ligeså dårlige som i vore 
egne fartøjer. Men selv under freds
forhold kunne kosten være et stort 
problem for skibscheferne. Som eks
empel på dette kan man blot nævne 
Ove Geddes togt til Ostindien under 
Christian IV. Da han langt om længe 
nåede hjem fra denne rejse, var kun 
en ganske lille brØkdel af den oprin
delige besætning tilbage om bord på 
skibene. En meget stor del af folkene 
havde måttet bukke under for skør
bugen. 

Men hvad levede man da af i da
tidens danske flåde? Da kong Hans i 
1509 grundlagde den egentlige danske 
orlogsflåde, eksisterede der ingen fa
ste regler for besætningens kostfor
plejning, men man ved med nogen
lunde sikkerhed, at kosten varierede 
mellem salt flæsk, salt kØd, spegesild, 
smør og hårdt brød. Desuden tilkom 
der hver mand fem potter Øl daglig. 
Noget senere fik også bergfisk, grød 
og ærter deres plads på »menused
len«, men samtidig nedsattes Ølratio
nen til tre potter daglig pr. mand. På 
Tordenskjolds tid indførtes også bræn
devinen i søværnet. Den blev uddelt 
tre gange om ugen og var så dagens 
morgenmåltid! 

Grunden til, at man satte så hØj 
pris på brændevinen om bord, har 
nok været den, at denne vare både 
var billig og holdt sig bedre end 
ferskvand. Vandet var iØvrigt et me
get stort problem. Det var skibman
den, der havde ansvaret for de kost
bare dråber, og han skulle hver mor
gen afgive rapport om beholdningen 
til næstkommanderende. Under skib
manden sorterede også Ølbeholdnin
gen, medens brændevinen opbevare
des i et særskilt rum sammen med 
lysene. Til dette rum havde proviant
skriver og næstkommanderende hver 
sin ulige nØgle, således at de begge 
skulle være til stede for at komme 
ind i det. 

I alle tilfælde rent teoretisk var 
der toget hØjde for, ot alle fik lige 
meget af skibets proviantbeholdning, 
idet en officer og en underofficer 
skulle være til stede sammen med 
kokken, når kØd og ben skulle for
deles til de forskellige bakker. 

Et Stykke tid fik flådens personel 
om søndagen ingen frokost. Om dette 
skyldtes sparsommelighedshensyn el
ler religiøse motiver vides ikke, men 
i a·le tilfælde varede denne ordning 
kun nogle få år. Når det kneb med 

tilførslerne, kunne der imidlertid godt 
ske indskrænkninger i kosten. Den 
norske matros Trosner skriver i sin 
dagbog for oktober 1711, at der i hele 
den danske flåde kun skaffedes to 
gange daglig af de lige nævnte år
sager. Desuden måtte man helt und
være brændevinen. Det vides også, at 
man kunne straffe obsternasige or-
logsgaster med een eller flere dages, 
nægtelse af mad. 

Ligesom i dag kunne man også den
gang klage, hvis man syntes, at man 
blev forfordelt med hensyn til kosten. 
Blot skulle man dengang være lidt 
mere forsigtig med den slags. I 1711 
blev to soldater fra orlogsskibet »Tre 
Løver« således sat i bØjen, hvor de 
modtog 30 slag hver for uberettiget 
at have klaget over brændevinsratio
nen. Engang blev en hel bakke straf
fet på en meget raffineret måde, fordi 
den havde klaget over grødens til
beredning. Klagen har med vort kend
skab til datidens madlavning sikkert 
været på sin plads, men alligevel fik 
de klagende lov til at stå skildvagt 
ved kØd og flæsk, medens det blev 
bragt op fra lasten, lavet til og bakket 
op. Ingredienserne til maden måtte de 
selv bære op fra lasten, lægge i blØd 
og- tilberede altsammen naturligvis i 
fritiden. 

Størstedelen af madvarerne var sal
tede, for at de bedre kunne holde sig. 
Dette job tilfaldt kokken, derimidler
tid fik strengt påbud om at spare på 
ferskvandet, hvorfor han i søen meget 
ofte måtte bruge havvand! Når et skib 
kom i havn, benyttede man sig af den 
lette adgang til vand på stedet ved at 
udvande særlig godt. Under udvandin
gen skulle der stå skildvagt ved kØd 
og flæsk, men manglede der alligevel 
noget, stod kokken til ansvar. 
Blev det opdaget, at en skriver eller 
en kok snØd mandskabeti var straffen 
meget hård. Dette måtte f. eks. en 
skriver om bord på »Sophie Hedvig« 
erkende. Efter at have stået »for ma
sten«, hvor han fik så mange slag, 
at han besvimede, blev han båret i 
land, hvor han snart efter dØde. Pro
viantrummene, hvis man overhovedet 
kan tale om sådanne, var meget slet 
ventilerede, hvorfor man ofte måtte 
kaste store mængder af fødevarer 
over bord. Frederik IV siger imidler
tid i sine søkrigsartikler: »Ingen skal 
under livs straf understå sig i at ka
ste Øllet eller victualier unJ ctig over 
borde«. 



Når maven rigtig knurrede, kunne 
man i datidens skibe godt fristes til 
at nappe lidt ekstra kØd i kabyssen, 
men blev noget s§.dant opLlagei, gik 
det synderen ilde, hvilket fØlgende 
historie viser: To matroser havde stjå
let hver en lille bid kØd og spist det. 
Desværre for dem, blev de opdaget, 
og skipperen udtænkte en hØjst usæd
vanlig straf. Han lod synderne binde 
til masten, hvorefter han lod ophænge 
en stor luns kØd foran ansigterne på 
dem. Så kommanderede han hele be
sætningen til at stille sig op i en lang 
række. Idet folkene efter tur passere
de de to tyve, gav de dem et rap over 
mumlen 1ned kØdet. 

I 1722 blev kostreglementet - eller 
»spise-taxten« for første gang tilgæn
geligt for mandskabet, idet det blev 
opslået på en af masterne i de for
skellige skibe. I 1736 indførtes jern
konfurer i stedet for murede ildste
der i flådens skibe, og forbedringerne 
fulgte nu rask på hinanden. I 1779 
blev det bestemt, at skibe der sejlede 
på varmen, i stedet for skibsØl kunne 
kØbe vin til besætningerne på de for
sk"ellige pladser, der blev anløbet. 
Forinden havde man også indført the 
i marinen. Med hensyn til Øl og bræn
devin var det henholdsvis i 17 41 og 
1743 blevet bestemt, at tønderne på 
grund af svind i stedet for træbånd 
skulle forsynes med jernringe. Iøvrigt 
kunne besætningerne i stedet for 
brændevinen modtage penge, hvilket 
mange benyttede sig af. 

I 1848 fik flåden et nyt spiseregle
ment, som den var meget stolt af. 
Kosten blev mere varieret. Grønsager 
og fersk fisk vandt indpas i skibene, 
omend langsomt. Det nye reglement 
tillod skipperne at udskænke ekstra 
rationer af brændevin i hårdt vejr, 
men til stor harme for mandskaberne 
havde man til gengæld også indfØrt 
groggen, der bestod af 1 del brænde
vin, 7 dele vand samt puddersukker. 
Grog er en engelsk opfindelse, der 
skyldes admiral Verning. Sit navn 
har drikken fået på denne måde: Ad
miral Verning, som blev meget upo
pulær blandt marinerne på grund af 
sin opfindelse, blev næsten aldrig 
kaldt andet end »Old Grog«. Dette 
navn bar admiralen, fordi han altid 
gik klædt i en kappe af grogramstof, 
der er lavet af silke og kameluld. 
Grogram er afledt af ordet gros-grain, 
der betyder »storfibret<<. 

I det danske søværn blev brænde
vinen slået ud af kaffen, der første 
gang blev udskænket på »Galatheas« 
jordomsejling 1845-48. Samtidig ind
fØrtes chokolade i ny og næ. I 1864 
kom atter et nyt kostreglement. Tak
ket være indførelsen af bageovne i 
skibene kunne besætningerne nu hver 
dag få b!Ødt brød. Sirup blev erstat
tet med sukker. 

Snart var grønsager et naturligt led 
i kosten, og for skibe, der skulle til 
Grønland og andre kolde egne, blev 
der tilladt en forhøjelse af kØdratio
nen, og kakao måtte også gives. I 
1901 blev smørret efter århundreders 
trofast plads i proviantlisten strøget 
til fordel for margarinen, hvorved 
man sparede ca. 20.000 kroner om 
året, men samtidig blev del:' givet far
tØjerne mælk, kærnemælk, sigtebrØd 
og blodbudding med på rejserne. 

Og så er vi endelig nået frem til 
vor egen tid. Flådens skibe sejler sta
dig ud fra København med nære eller 
fjerne mål forude. Det gamlø ord om, 
at »uden mad og drikke duer helten 
ikke«, har stadig fuld gyldighed. Ski
bene er imidlertid blevet færre og 
mindre. Ingen af vore orlogsskibe har 
som i gamle dage en besætning på 
mellem 500 og 1000 mand. Men der 
stilles større krav til kosten nu end i 
gamle dage, og intendaturkorpset er 
derfor stadig et uundværligt led i det, 
der er med til at danne det danske 
søværn. 

Kostspørgsmålet -er blevet en vi
denskab. I dag er det lkkP. nok, at en 
orlogsgast blot får fyldt maven. 
Stabsintendant Naver fortæller os, at 
det sidste kostreglement, der blev til 
i 1945, og som danner grundlaget for 
hele kostspørgsmålet i den danske 
marine, er kommet til verden efter 
indgående drØftelser i en sær lig 
kostkommission bestående af forskel
lige befalingsmænd fra søværnet samt 
læger og ernæringsspecialister fra det 
civile liv. Der er sørget for, at hver 
mand får mindst 4200 kalorier daglig, 
hvilket er det samme, som hærens 
indkaldte og hårdtarbejdende menne
sker i det civile liv får, medens de 
fleste af os kun behøver ca. 3500 ka
lorier dagligt. Orlogsgasten har der
for, medens brødrationeringen stadig 
eksisterede, fået en større brØdtilde
ling end de fleste civile mennesker, 
og han har stadig i modsætning til 
f. eks. kontormanden eller ekspedien
ten i land sin faste fedtration. 

Smørret, som måtte vige for mar
garinen i århundredets begyndelse, 
fandt atter indpas i orlogsflåden, da 
det indfØrtes i handelsmarinen i 1937. 
Men efter krigen, hvor margarinen og 
smørret er rationeret i et vist forhold 
til hinanden, nyder orlogsgasten ikke 
særlige fordele på dette område. 

Stabsintendanten fortæller, at man 
ved et skibs proviantering laver en 
beregning, hvori indgår forskellige 
faktorer som togtets art, dets længde, 
antal mand om bord o. s. v. Samtidig 
lægger man en vis margin til, så et 
skib ikke behøver pludselig at mangle 
proviant. På de ofte langvarige 
Grønlands-togter får skibene en ikke 
ringe mængde konserves med. Men 
iØvrigt er man ikke mere bange for at 
give skibene ferske varer med på tog
terne, fordi opfindelser som kølerum 
o. I. gør det muligt at opbevare fØde
midlerne friske gennem længere tid. 

Skibene provianteres fra proviant
magasinet på Holmen. Dette gælder 
dog kun de såkaldte urtekræmmer
varer. Mælk, grøntsager, kartofler, 
smør, pålæg o. 1. kØbes for det meste 
i de havne, skibene anløber. For de 
danske provinshavnes vedkommende 
sluttes der hvert år en overenskomst 
mellem mnrinen og de forskellige 
handlende. 

Proviantmagasinet er en gammel, 
ærværdig bygning, som nu er fredet. 
Den blev bygget i 1771 til sØartilleriet, 
men blev i 1866 overtaget til det nu
værende brug. Før den tid havde 
proviantmagasinet til huse i den 
skØnne, gamle Proviantgård i Frede
riksholms Kanal samt i bryghuset lige 
i nærheden. Der var altid travlt her 
i de gamle bygninger, for ikke alene 

Proviantmagasinets lager 1·ummer mange 
dejlige sager. 

skulle der sørges for det sejlende 
personel, der som allerede nævnt var 
meget stort, men også for Holmens 
arbejdere, der for en stor del fik ga
gen udbetalt i fødevarer. Da man 
flyttede over på Halmen, tog man 
visse ting med fra Proviantgården og 
bryghuset. Bl. a. fandt de fem store 
saltekar, der tilsammen kan rumme 
ca. 10 tons, deres plads i søartilleriets 
tidligere bygning. Disse kar blev 
brugt lige til 1932. Nu eksisterer de 
blot som minder om en svunden tid. 

Indtil i midten af tyverne slagtede 
man selv ude på Holmen, og til slut
ningen af tyverne havde Holmen og
så sit eget bageri. Før i tiden havde 
mange af orlogsskibene f. eks. leven
de svin om bord på de længere rejser. 
En af de værnepligtige blev så ud
nævnt til svinepasser og fik benæv
nelsen »plyndergreven«. Nu kØber 
man kØdet fra slagterierne, og brØdet 
leveres for en stor del fra Hærens 
BrØdfa brik, der har hjemme i Kastel
let. Nogle af de større skibe har dog 
stadig deres eget bageri om bord. 

De skibe, der - som f. eks. »Maa
gen« - opholder sig i årevis ved 
Grønland, provianterer ved marine
stationen deroppe eller hos et af de 
større inspektionsskibe. Fortidens er
næringssygdomme som skØrbug o. 1. 
kender man næsten ikke til mere. 
Kosten er om muligt mere varieret 
end i private danske hjem. Kommer 
et skib på et togt til f. eks. Middel
havet, indgår forskellige frugter, som 
vi herhjemme må savne, ganske auto
matisk i kosten. Brændevinen har al
drig vundet indpas i kostreglementet 
igen, men når en orlogsgast er ud
kommanderet, får han hver dag en 

Fortsættes side 25. 

Kasse med lynfrosne grøntsager til 
Grønland. 

Forsikring-skal man ha'.. ) 
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VED hærloven af 6. juli 1867 blev 
skydeskolens oprettelse bestemt. Er
faringerne fra krigen 1864 havde vist, 
at en systematisk skydeuddannelse 
var en betingelse for fodfolkets ild
betonede kamp, og denne skydeud
dannelse måtte begynde ved mand
Skabets lærere, ved befalingsmæn
dene. 

I kundgørelse for hæren af 26. ok
tober 1869 fastsattes rammerne for 
skolen, og 1. november samme år be
gyndte det første skydelærerkursus 
i skolens beskedne lokaler på Strand. 
gades kaserne, hvorfra man fØrst i 
1877 flyttede til de nyindrettede sko
lebygninger på »Pantei:,ens Bastion« 
- en del af Christianshavns vold -
hvor skolen stadig har til huse. 

Igennem årene er officerer og un
derofficerer - senere befalingsmænd 
af officiantgruppen - her blevet ud
dannet til skydelærere for hærens 
underafdelinger og befalingsmands
skoler, og undervisningen omfatter 
ikke alene den rent manuelle betje
ning af våbnene, men også den sky
detekniske anvendelse af fodfolkets 
våben og ammunition. 

Ved siden af undervisningen driver 
skolen en omfattende forsøgsvirksom
hed: kontrol af ammunition og vå
ben, undersøgelse af nye våbentyper, 
skydetekniske forsøg med henblik på 
udarbejdelsen af sikkerhedsforskrif

Sbpj.esknlni. l,oJi. fim 
fylder 80 

skydetaktiske prøver til belysning af 
forskellige våben- og ammunitions
typers krigsmæssige virkning. 

I dag er skolens arbejde i hØj grad 
differentieret ud. Den stærkt forøge
de og meget forskelligartede bevæb
ning af fodfolket har gjort en æn
dring i skolens indre arbejdsforhold 

Tekst: Kaptajn M. TØnsberg 

Foto: Kaptajn E. II. Christensen 

og fotograf Poul Pedersen 

Kan eleven ikke finde detaillerne på. våbnet, 
viser læreren ham til rette på den store mo
del, som er fremstillet på skolens værksted. 

ter og u<Jdannelsel?Pe;;temmelser og l!]l~verne - alle befalingsmænd - må. lære alt om våben, også den manuelle betjening. 
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Nå.r forsøgsafdelingen kontrollerer uden~ 
landske våben, følges prøverne hyppigt med 
interesse af en ingeniør fra den pågældende 

fabrik. 

påkrævet. Kursusafdelingen, der er 
opdelt i en grundsektion, en morter
sektion, en maskingeværsektion og en 
panserværnssektion, arbejder med 25 
forskellige våbentyper fra det 5,6 mm 
salongevær til den 120 mm morter, 
udarbejder uddannelsesforskrifter og 
skydeprogrammer, ildledelsesbestem
melser og forslag til reglementer 
jævnsides med en stadig lØbende un
dervisningsvirksomhed på grundlag 
af kursus af forskellig art og varig
hed; for tiden uddannes årligt 400-
500 befalingsmænd på skolens for
skellige kursus. Forsøgsafdelingens 
virksomhed er i hØj grad præget af 
arbejdet med hærens nybevæbning, 
en opgave, der forøger den rutine
mæssige tjeneste med et intensiveret 
forskningsarbejde. Skydebaneafdelin
gen har opgaver af sikkerhedsmæs
sig og uddannelsesmæssig art i for
bindelse med anlæg af skydebaner og 
sydeterrainer, et arbejdsfelt, der ved 
indførelse af nye våbentyper og mo
derne uddannelsesmetoder stadig for
øges. Ikke mindstt har oprettelsen af 
Hjemmeværnet medfØrt voksende 
Krav til antallet af skydebaner. Reg
lementsafdelingen arbejder i forbin
delse med skolens Øvrige afdelinger 
med redaktion af instruktioner, regle
mentariske bestemmelser og uddan
nelsesforskrifter, tilvejebringelse af 
billed- og filmsmateriale, studium af 
udenlandske reglementer og militær
litteratur. 

Foruden vedligeholdelsen af skolens man
geartede våben er værkstedet altid be
skæftiget med fremstilling af undervis
nings- og forsøgsmateriel til internt brug. 

Samarbejdet mellem lærer og elev ved 
terrænbordet danner overgangen mellem 
teoriundervisningen og skydningerne i ter-

rænet. 

Det første hold elever mødte ved skolen d. 
1. novbr. 1869. Skolens daværende og første 

chef, kaptajn Pfaff, ses i midten. 

Den 1, noven1be1· i å1· iyl
de1· skolen 80 år. Det e1· 
n1åske ingen sæ1·lig be• 
111æ1•kelses,•æ1•tlig t altle1•, 
men da on1stæ1uligbetle1·
ne ilike gjorde det nudigt 
at iejre 75 årstlagen, e1• 
tler "'\Tel anledning til at 
n1a•·ke1·e denne dag. 
Fo1• 80 år sitleu skabtes 
skolen - iorØ"'\'rigt son1 en 
ai tle iø1·ste skytleskole1· i 
ve1•tlen " soin 1•esnltat ai 
tlen netop afsluttede I,1•igs 
eria1•inger. Disse tly1•t 
J,øbte eria1·inge1•_, de1· vi
ste, at iotU:oll,ets ud,lan
nelse på, mange punkter 
111åtte nnde1•g.."t en 1•eyolu
tioneren,Ie æ1ulring. 

I dag st..°n· vi efter en af
sluttet ve1.•densk1•ig over" 
ior tilsYa1•en,le fo1.•bold. 
Jlan kan ikke 1nere a,1-
skille io,Uolks1uldannel" 
sen i skytleteknisk, sJ,y" 
detaktisk o~ taktisk nd
•launelse. Disse beg1·ebe1· 
1nå kæ,les nøje sanunen i 
en 1,aniputldannelse, 
bygget på k1·igse1.•iarin
gen og tilrettelagt eite1• 
mo,le1·ne, pædagog·iske 
1n•ineippe1·. SI,y,Ieskolen 
nu\ i ire1nti,len kunne op~ 
iylde tle k1°a"'\', •ler stilles 
til ,len: nolt at væ1•e slty
deskole, men n1e1·e at væ
re luun11slwle. 
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HVOR ALLE ER DUS 
Ca. 700 befalingsmænd har i sommer 
været på kursus på hjemmeværnets 
skole i Nymindegab-lejren 

HJEMMEVÆRNET deltog ikke i de store efterårsøvelser 
i Sydjylland. Man var inviteret, men ledelsen mente 
ikke, mandskabet var tilstrækkelig uddannet endnu til 
at kunne gøre iyldesl i en øvelse ui så slorl lormat. 
Men Ira næste år håber hjemmeværne I at være i stand 
til at løse de opgaver, hæren kan stille det og dermed 

indgå som cl naturligt led i Danmarks forsvar. 

Foreløbig arbejder man på fuld 

kraft for at skaffe det fornødne antal 

kvalificerede befålingsmænd til hjem

meværnet. De uddannes på hjemme

v~rnets befalingsmandsskole i Ny
mindegab-lejren, og i sommer har 

omkring 700 befalingsmænd gennem

gået skolens otte dages kursus .. De 

har her gennemgået retningslinjerne 

for den uddannelse, som nu foregår 

rundt cm i landet, hvor tusindvis af 
frivillige skal opøves i at kunne del

tage i landets forsvar. 

Indtil skolen lukkede den 18. sep

tember, havde ni hold på 80 hvert 

fået del i uddannelsen, og næste år 

bliver der nye kursus. 

Efter engelsk mønster. 

Hjemmeværnets befalingsmands

skole, som ledes af oberstlØjtnant Fri

gast, er noget af det mest demokra

tiske inden for hæren i dag. Alle be-

Folk af alle samfundslag - og bredder -
følger undervisningen. 
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falingsmænd og elever er dus ind

byrdes, og befalingsmænd af alle gra

der - også officiantgruppen - spi

ser i samme messe. Alle er kamme

rater, men alligevel forlanges selv

sagt orden og disciplin, og de mili

tære krav skal gennemføres. Men 

En af skolens elever, postmester Thuesen, 
Fanø (th.) undervises ved terrænbordet. 

snobberi kendes ikke på skolen. Alle 

befolkningslag og aldersklasser er re

præsenteret, men alle er i samme 

båd. 

Det mest_e af undervisningen · på 

skolen foregår naturligvis i terrænet, 

men der undervises også i stort om

fang med film, foredrag, terrænbords

øvelser - og sketches. For tiden ind

rettes et undervisningslok1,,1.le efter 

engelsk mønster med scene, filmlær

red og terrænborde, idet både films 

og sketches er vigtige led i anskuel-

ses-undervisning 

kunst. 

den militære 

MED ALLE 

Skolens chef, oberstløjtnant Frigast. 

På væggene i skole11;S for
skellige lokaler er sMet ma
nende plakate1· op med tekster 
som f. eks.: »Det er dig, der 
skal skabe respekt om unifor
men og ikke omvendt«, »Husk, 
at spioner tale1· også dansk«, 
»Over f01· fremmede er det 
bed1·e at lytte end at tale« og 
»Reserven e1· en knytnæve 
ikke et sæt lappegrejer«. 

Der må ganske naturligt arbejdes 

hårdt i de kun otte dage, hvert kur· 

sus varer, men alle elever møder me• l 

fine forudsætninger og god vilje. Cir

kr en trediedel af alle eleverne er 

tidligere befalingsmænd. De, der ikke 

har været soldater har fået den 

grundlæggende uddanneh;e i hjem~ 

meværnsforeningerne. Alle står op kl. 

5,45 hver morgen, undervisningen 

strækker sig over hele dagen, og om 

aftenen er der foredrag, film o. lign. 

i belærende Øjemed. Med mellemrum 

er der kammeratskabsaftener, hvor 

man snakker hyggeligt sammen om 

problemerne ved en pibe tobak. 

På skolen i Nymindegab mødes 

præster, grosserere og arbejdsmænd 

på skolebænken, og alle er lige. Og 

lige ivrige efter at gøre en indsats for 

deres land. 
Bloi dette ikke var et særsyn. 

-tz. 



Flå.il en 1-, in d1-,a t1-, på Grønland 
Af orlogskaptajn J. Munter. i fortid, nutid og fremtid 

(Fortsat fra sidste nummer) Billeder: Grønlands Styrelses arkiv. 

Under den 2. verdenskrig var Grøn
land som bekendt afskåret fra hjem
landet og henvist til at skaffe sig sine 
forsyninger andetsteds fra. 

Desværre havde flåden ingen skibe 
deroppe1 bortset fra 2 oplagte kuttere 
»Mågen« og »Ternen«, men der er in
gen tvivl om, at et dansk inspektions
skib i de farvande ville have fundet 
mange opgaver at lØse. I stedet måtte 
disse nu !Øses af andre. 

Det er vist de færreste, der er klar 
over, at også selve Grønland har væ
ret krigsskueplads. Oppe i det, der 
normalt betegnes som Nordøst-Grøn
land, d. v. s. landet nord for Scores
bysund, var der i 1941 på foranled
ning af de danske myndigheder i 
Grønland blevet dannet en slædepa
trouille af de derboende danske 
fangstfolk og andre. De blev unifor
meret og indrulleret i et specielt 
grønlandsk vagtkorps - en art com
mando-styrke. En del grønlandske 
hundekuske blev knyttet til patrouil
len. I årene indtil kapitulationen i 
1945 foretog denne patrouille slæde
rejser på ialt henved 40.000 km.s 
længde langs den ca. 1000 km lange 
kyststrækning fra Kap Dalton til 
Isle de France (ca. 78" n. br.), og 
samtidig udsendte de regelmæssige 
vejrmeldinger til U. S. A. I dette om
råde forsøgte Tyskerne ved forskel
lige lejligheder at oprette vejrstatio
ner enten ved hjælp af norske Quis
linge eller ved udsendte tyskere, men 
takket være den danske slædepa
trouille lykkedes det dem ikke for 
alvor at få fodfæste i landet. Gen
tagne gange havde Danskerne sam
menstød med dem. Under et af disse 
blev en dansk fangsmand Eli Knud
sen dræbt, medens en anden Marinus 
Jensen blev taget til fange. Det lyk
kedes imidlertid sidstnævnte at flygte 
efter først at have overmandet den 
tyske stationsleder, som han med
bragte som fange på den næsten 4 
uger lange slæderejse til Scoresby
sund. !Øvrigt holdt slædepatrouillen 
pr. radio de danske myndigheder i 
Grønland underrettet om tyskernes 
færden m.v. De danske myndigheder 
i Grønland underrettede derefter 
Amerikanerne, således at disse kunne 
nedkæmpe Tyskerne ved bombning 
af deres stationer eller ved udsen
delse af specielle skibe. Efter 1944 
sås ikke flere Tyskere i Grønland. 

Om Grønlands forbindelse med 
U. S. A. og Amerikanernes virksom
hed på Grønland iØvrigt skal der ikke 
gøres rede her. Det ligger udenfor 
denne artikels rammer og har des
uden været gjort til genstand for 
mange redegørelser i dagspressen og 
andre steder. Det må her være nok 
at sige, at den danske gesandt i 

l\iarinestationen Godthaab, 

Washington Henrik Kaufmann den 9. 
april 1941 - altså på årsdagen for 
besættelsen - som repræsentant for 
det frie Danmark underskrev en 
overenskomst med dE!n amerikanske 
regering, der bekræftede Danmarks 
suverænitet over Grønland og sam
tidig tillagde U. S. A. ret til opret
telse af militære baser på Grønland, 
og at det var på basis af denne over
enskomst, at Amerikanerne oprettede 
deres flyve- og andre baser mellem 
Grønlands klipper og isfj elde. Sam
tidig påtog U. S. A. sig med støtte af 
de danske i Amerika at sørge for at 
holde Grønland forsynet med alle 
livsvigtige og andre varer. Som be
taling herfor leverede Grønland sine 
egne produkter, hvoraf kryolithen 
selvsagt var den vigtigste. 

Straks efter krigens afslutning i 
1945 sendte flåden atter inspektions
skibe derop både til øst- og vestky
sten, og allerede i 1947 genoptoges 
arbejdet med Grønlands luftkortlæg
ning. Hertil anvendes marinens flyve
væsens i Amerika specielt til arbejdet 
på Grønland indkøbte Catalina-flyve
både, der jo også spiller den største 
rolle for Eigil Knuth's og Ebbe 
Munck's ekspedition til Nordgrøn
land. 

Man fandt det imidlertid hurtigt 
påkrævet at have en dansk, maritim 
repræsentation i Grønland, og derfor 
oprettedes i april 1946 GRØNLAND
SKE MARINEKOMMANDO, som fik 
følgende opgaver: 

1. Suverænitetshævdelse. 
2. Fiskeriinspektion, 
3. søopmåling. 

4. Fyrafmærkning. 
5. Afmærkning af indenskærs 

sejlruter. 
6. Sikkerhedstjeneste på søen. 
7. Assistance til Grønlands 

Styrelse, samt 
8. Assistance til danske, viden

skabelige ekspeditioner o. I. 

De to førstnævnte, suverænitets
hævdelse og fiskeriinspektion, griber 
så meget ind i hinanden, at de kan 
tages under eet. De består i at for
hindre uvedkommende fremmede i at 
gå i land i Grønland og oprette ba
ser, radiostationer, drive ulovlig jagt, 
tilberede fisk o. I. samt forhindre 
ulovligt fiskeri på det grønlandske 
søterritorium. Kort sagt: at overvåge 
og bevogte Grønlands kyster fra nord 
til syd i Øst og i vest. Og man må i 
denne forbindelse ikke glemme, at det 
er lange strækninger, det drej er sig 
om. Fra Grønlands nordspids Kap 
Morris Jesup til dets sydspids Kap 
Farvel er der ca. 2.650 km eller som 
fra Skagen til et stykke ned i 
Afrika. 

Store strækninger specielt på nord
og Østkysten er så godt som ubeboede. 
Det vil derfor være let for en frem
med nation, der måtte have interes
ser i disse områder - og de findes jo 
- at etablere sig med baser og radio
stationer, såfremt disse områder ikke 
regelmæssigt bliver inspicerede. 

Hvad angår fiskeriinspektionen, så 
har det rige fiskeri efter torsk og 
helleflynder på bankerne langs vest
kysten mellem Egedesminde og Fre-
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Kolonien Holsteinsborg. 

derikshåb lokket mange fiskere til 
disse egne. Foruden vore egne danske 
og færØiske fiskere, der har visse 
særlige rettigheder og specielle hav
ne, kommer der et meget stort antal 
portugisiske, franske, engelske og 
onrske fartøjer derop. Udover dette 
fiskeri har der i de seneste år yder
ligere været gjort heldige forsøg med 
hajfiskeri - både efter sildehaj og 
havkal - i det nordlige Vestgrøn
land, ja, helt oppe ved Thule, hvor
for en inspektionstj eneste i disse egne 
formentlig snart vil blive påkrævet. 
Endelig har Nordmændene gennem 
en lang årrække drevet en intens sæl
fangst i storisen langs N ordgrØnlands 
kyst. 

LJc"t SPS således let, at fiskeriinspek
tionen i forbindelse med suveræni
tetshævde;sen er en meget stol". og 
meget vigtig opgave. 

Hvad c ngår søopmålingen, så be
gyndte man i 1947 atter at tage denne 
opgave op, og på basis af krigens er
faringer besluttede man at udnytte 
det under krigen opfundne og udvik
lede Decca-system - et navigations
middel der ved hjælp af specielle ra
diostationer i land og et særligt mad
tageranlæg ombord giver mulighed 
for en meget nøjagtig pladsbestem
melse uafhængig af vejrforhold m.m. 
Ved at anvende dette system, skulle 
opmålingen, der hidtil i allerhØjeste 
grad var ·afhængig af vejret - mørke, 
tåge, overtrukket himmel m. m. - nu 
kunne fortsættes dag og nat næsten 
uafhængig af de meteorologiske for
hold, hvorved megen tidsspilde skulle 
kunne undgås. De to første år 194 7-
48 gik imidlertid næsten udelukkende 
med installationer og forsøg, til gen
gæld var det meningen, at man i år 
skulle kunne tage fat for alvor, men 
grundet på manglende skibsmateriel 
til at løse de andre vigtige opgaver, 
har sØopmålingen måttet stilles i bero 
forelØbig. 

Under krigen konstateredes det, at 
det var muligt at besejle den sydlige 
del af vestkysten i en meget længere 
periode, end man hidtil havde anset 
det for muligt. I den anledning in
stallerede Amerikanerne nogle rela
tivt interimistieke fyr ved indsejlin
gen til nogle af deres vigtigste baser, 
men de fik alle lov til at forfalde 
efter krigens afslutning. 

Nu er det imidlertid tanken efter
hf:nden at oprette permanent fyrbe
lysning på kyststrækningen fra Eeg-

20 

desminde til Julianehåb, således at 
besejlingen kan foregå med rimelig 
sikkerhed dag og nat hele året rundt. 
Det bliver :b'yr- og Vagervæsenet -
som jo sorterer under marinen - der 
i samarbejde med GRØNLANDSKE 
MARINEKOMMANDO skal opstille 
fyrene, men tilsynet med dem og de
res Vedligeholdelse vil utvivlsomt 
blive en opg;ave, der bliver lagt på 

GRØNLANDSKE MARINEKOM
MANDO's skuldre. 

En anden hermed beslægtet opgave 
er afmærkningen af de indenskærs 
sejlruter. I Grønlands vidtstrakte 
skærgårdsområder findes der talrige 
sejlruter, som er uundværlige for 
småskibstrafikken på kysten og som 
også mange af de store skibe ud
nytter. Disse ruter har aldrig været 
rationelt afmærkede men har gået i 
overlevering fra mand til mand 
blandt Grønlænderne. Grønlænderen 
af i dag, der i stadig hØjere grad er 
ved at blive håndværker og arbejder, 
savner sine forfædres sØkyndighed, 
og for at ruterne ikke skal blive 
glemt samt for at give de mange nye 
søfolk, der kommer derop, mulighed 
for at benytte dem uden at behøve 
assistance af særlige, farvandskyndige 

»Holger Danske« til ankers i vestgrønlandsk 
fjord. 

folk er det nødvendigt, at disse ruter 
afmærkes på forsvarlig måde ved 
hjælp af båker og varder på kysterne. 
Mærker på søen (vagere, lystønder 
o. 1.) er uanvendelige på Grønland på 
grund af dybderne, drivis, vinteris 
m.v. 

En meget vigtig opgave for GRØN
LANDSKE MARINEKOMMANDO er 
sikkerhedstjenesten på søen. I et van
skeligt og stormfuldt farvand som det 
grØndlandske hØrer skibsulykker 
ikke til sjældenhederne. At prøve at 
forebygge dem samt at bringe en
hver mulig hjælp, når de er sket, er 
derfor af a11PrstØrstP. betydning. Fo
rebyggelse kan ske ved at forsyne 
skibsfarten med udfØrlige oplysnin
ger om is- og vejrforhold, udgivel
sen af nøjagtige søkort, oprettelsen af 
fyr samt at være til rådighed med 
radiotjeneste o.l. Dette er altsammen 
opgaver, som allerede er lØst eller ved 

Tysk forsyningsskib ved at blive skruet ned 
af isen i nord-øst Grønland. I baggrunden 

ses et amerikansk inspektionsskib. 

at blive løst. Men endnu vigtigere er 
det at kunne bringe hurtig og effek
tiv hjælp, når ulykken er sket, og 
dette kræver materiel og personel -
flyvemaskiner til eftersøgning af de 
nødstedte skibe og deres besætninger, 
og skibe og fartøjer til at bjerge dem. 

Endelig er der de to sidstnævnte 
opgaver, assistance til Grønlands Sty
relse og til danske videnskabelige 
ekspeditioner o.l. Det drejer sig her 
hovedsagelig om hjælp med transport 
af passagerer og gods og lignede op
gaver. For Styrelsen kan dog også 
tænkes at forekomme opgaver af po
litimæssig karakter overfor grønland
ske eller danske lovbrydere, men de 
vil formentlig være yderst sjældne. 

Som det fremgår af ovenstående, er 
det ikke få opgaver, der påhviler flå
den på Grønland, og det er altsam
men opgaver, som er nødvendige, så
fremt vi vil bibeholde Grønland un
der dansk Suverænitet og bevare det 
ry for godt kolonistyre, som vi gen
nem århundreder ikke uberettiget har 
erhvervet os i internationalt omdøm
me. 

Men hvad kræves der da, for at 
GRØNLANDSKE MARINEKOM

MANDO kan !Øse alle disse opgaver 
på en forsvarlig måde? 

Der kræves tre ting: 
1. Skibs- og luftfartøjsmateriel. 
2. Basishavn for skibene og deres 

besætninger med tilhørende 
marinestation og stationsbe
sætning. 

3. Støttepunkter for skibe og 
fartøj er i det nordvestlige og i 
det østlige Grønland. 

I årene fØr krigen havde marinen 
normalt 4 skibe deroppe, nemlig in
spektionsskibet »Ingolf« og opmå
lingsskibet »Hejmdal« samt deres res
pektive små brØdre inspektionsfar
tøjet »Mågen« og opmålingsfartØjet 
»Ternen«. Af disse mistede vi under 
krigen »Ingolf« sammen med vore to 
andre inspektionsskibe »HvidbjØrnen« 
og »Islands Falk«. 

»Hejmdal« og »Ternen« vil forment
lig også i fremtiden kunne klare sø
opmålingen vel at mærke under den 
forudsætning, at de ikke samtidig 
skal løse andre opgaver, men som al
lerede antydet har det i år været 
nødvendigt at sætte dem ind i in
spektionstjenesten sammen med »Må
gen«, da denne opgave er så påtræn
gende nødvendig, at den m& gives ab
solut fortrinsret overfor alle andre 
opgaver. 

For imidlertid at kunne lØse alle 
opgaver må der udover opmålings
skibene kræves fØlgende skibs- og 



fartøjsmateriel: 2 større inspektions
skibe på hver ca. 1000 ts. og 6-8 
mindre inspektionsfartøjer på 150-
200 ts. Disse skibe og fartØJ er må 
være tilstrækkelig stærke til sejlads 
i pakis og til brydning af fjordis ind
til en efter skibets størrelse passende 
tykkelse. 

Til brug for rekognoscerings- og 
eft.P.rsØgningsopgaver må der yderli
gere kræves 2 luftfartøjer, der dog 
ind imellem også vi kunne lØse andre 
opgaver. 

Siden sin oprettelse har GRØN
LANDSKE MARINEKOMMANDO 

været stationeret på marinestationen 
GODTHAAB beliggende ved Godt
haab skibshavn, der samtidig har væ
ret basishavn for de underlagte skibe 
og fartøjer. Forholdene på stationen 
er vel efterhånden blevet nogenlunde 

Vandfyldning med »flodhest« (Vandsæk). 

tålelige, men de er langtfra ideelle. 
Pladsforholdene giver ikke megen 
udvidelsesmulighed, og da ydermere 
marinestationen hgger til gene for 
kolonien specielt med henblik på clen 
forestående udbygning af skibshav
nen, vil det i nær fremtid blive tvin
gende nødvendigt at flytte den til en 
anden naturlig havn indenfor rimelig 
afstand af kolonien, da det er en 
nødvendighed, at marinekommandoet 
er baseret i nogenlunde nærhed af 
Grønlands administrative hovedsæde. 

Marinestationen skal foruden at 
være sæde for GRØNLANDSKE MA
RINEKOMMANDO være basishavn 
for de under lagte skibe og fartØj er, 
og der må derfor stillP.s følgende krav 
til den: 

Havnen skal være isfri hele året og 
den skal kunne afgive absolut sikker 
ankerplads for skibe og fartøjer. 

Stationen skal kunne yde fartøjerne 
en passende service med eftersyn og 
reparationer, proviantering og vand
forsyning, brændsel, vask samt repa
ration og ombytning af vpl.s be
klædning. 

Den skal kunne yde fartøjs- og 
tildels også skibsbesætningerne et 
tilholdssted under landlov og frihed 
med dertil hørende forsamlings- og 
læsestuer, bibliotek, biograf, samt 
mulighed for sport, gymnastik og an
den fritidsbeskæftigelse. 

Og endelig må der kunne ydes en 
vis lægehjælp, hospitalsbehandling, 
bad etc. 

For at kunne løse disse opgaver må 
stationen selvfØlgelig have en vis 
stambesætning af vpl. og befalings-

Erobringen af en tysk vejl'station 
Det tyske mandskab overgiver sig til amt.:

rikanerne. 
Grønlands Styrelses arkiv. 

mænd, og endelig må der være mu
lighed for underbringelse af familier 
for de befalingsmænd, der bliver ud
kommanderet for mere end eet år ad 
gangen. 

Af hensyn til dem indre fart Øj ers 
inspektionstjeneste i Nordvestgrøn
land og på østkysten er det nødven
digt yderligere at have et par mindre 
støttepunkter. En naturlig placering 
af disse vil f.eks. være Godhavn eller 
Egedesminde på vestkysten og Ang
magsalik eller Scoresbysund på øst
kysten. Disse støttepunkter skal være 
således forsynede, at fartøjerne her 
kan komplettere deres beholdninger 
af brændsel og proviant m.m. samt 
foretage mindre reparationer, og der 
bØr være en opsynsmand på stedet. 

Måske vil nogen mene, at disse op
gaver ligesåvel kunne løses af andre 
institutioner, men dette er ikke rig
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DEN 1. juli 1949 afholdtes i Helsing
borg og omegn et stævne i feltsport 
og skydning mellem Kungl. Skånska 
Kavalleriregement, Kungl. Skånska 
Pansarregement og fodfolkets kot·
net- og lØjtnantsskole, det 5. i ræk
ken. 

Stævnerne skyldes initiativ fra den 
daværende chef for P .II, Øverste An
ders Nordstr6m, cg chefen for F. K.
og L., · oberstløjtnant Folmer Peder
sen. 

Grunden til, at der deltager 2 sven
ske regimenter, er, at P.II indtil ef
teråret 1947 havde garnison i Hi:il-
singborg, hvorfra det flyttedes til 
H3.sleholm og K.II i stedet rykkede 
ind på kasernen i H8.lsingborg. 

I de to fØrste stævner deltog ira 
svensk side kun P.II. Stævnerne har 
haft den allerstørste betydning for 
det gode forhold mellem nabogarni
sonerne, idet de herved. har haft de 
bedste muligheder for at lære hin:. 
anden at kende både i »tjenesten<< og 
»uden for tjenesten«. 

Man har i de »tjenstlige discipli
ner« benyttet navnet feltsport, som 
det rettelig bØr hedde i stedet for det 
under krigen som camouflage over 
for tyskerne benyttede navn terræn
sport. Feltsporten omfattede til at 
begynde med disciplinerne oriente
ringsløb - feltskydning med gevær 
- feltskydning med pistol - hånd
granatkastning og svømning. Senere 
er den sidstnævnte disciplin udgået. 

Feltsporten har i hovedsagen fra 
år til år været gennemført efter føl
gende regler: 

1. Konkurrencen foregår som pa
trouillekonkurrence. Der opstilles 
fra hver side 5 hold a 3 delta
gere: 

Danske hold på: 
1 officer 
1 overofficiant, officiant, lØjtnant 

(lærer ved skolen) 
1 kornetelev 

Svenske hold på: 

,,EN 
ØRESUNDS 
BRO'' 

Af kaptajn T. Nyholm-]Ørgensen 

2. Pointsberegning efter S. M. I.s 
tabel 1944 (der har den største in
teresse og skal omtales senere). 

3. Konkurre_ncen omfatter: 
a) orienteringslØb ca. 7-9 km, 
b) feltskydning med gevær (en
gelsk Enfield), 
c) feltskydning med pistol M.1940 

svensk, 
d) håndgranatkastning (eng.mills 

grenade) el. svenske granater, 
e) svømning 3X50 m 

i fØlgende orden: a, b, d, c og e. 

ad 3 a) 

Sejrherren i geværskydnin
gen, 5/Larsen. 

Orienteringsløbet er nøglegren. Tid 
tages, når patrouillens sidste mand 
passerer målet. 

Ved starten modtages en seddel 
med opgivelse af 1. posts beliggen
hed samt et kontrolkort, der skal på
tegnes på samtlige poster. Posten må 
ikke påtegne kortet, før hele holdet 
er ved posten. På kortet er tillige 
opgivet, når de respektive poster ind
drages. Patrouiller, der ikke kan nå 
banen igennem indenfor ,angiven tid, 
begiver sig til det på kortet angivne 
samlingssted. Sådan patrouille får 
dårligste patrouillers tid + 50 % . 

Konkurrencekortene modtages af 
det svenske hold den 3. august, af 
det danske 5 min. fØr start. 

Posterne afmærkes med rød-hvidt 
flag. 

Patrouillerne starter skiftevis 
svensk og dansk med 10 min. mel
lemrum. 

Eks. på postangivelse: (tallet før 
stregen gl. grader - tallet efter stre
gen ny grader), danske civiloriente
reres regler. 

1. Omtrentlig retning S.V. 
390 m i retning 17 /19 fra skarpt 
vejknæk, som ligger 600 m N.V.f. 
andet )>e« i Tisvilde Hegn. 
Omtrentlig retning S.S.V. 
385 m i retning 336 1/2/374 fra 
vejskæring, som ligger 70 m Ø.N. 
Ø. for »« i Asserbo slot eller i 
Sverige. 

2. En retning og afstand til næste 
kontrol (mål) fra den kontrol 
(start), hvor man i Øjeblikket be-

1 officer Premierløjtnant 
1 fahnjunker, sergent Petersens patrouille 
1 furier eller korporal vf>d skydningen. 
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Vinderne i feltsporten, sergent Thynell og hans patrouille. »En fjendtlig patrouille vader over søen«. 

finder sig. Eks.: kontrollen V.N.V. 
1.300 m, sydvestspidsen af ind
hegningen 400 m N.Ø. for »n« i 
Djurhollen eller 

3. i Sverige og Danmark ved, at 
der udleveres et kort, hvorpå hele 
banen er indprikket. 
Der har i Sverige været anvendt 
kort 1:50.000, i Danmark 1:100.000, 
hvilket skulle være det med dan
ske Øjne set i sværhed tilsvarende. 

ad 3 b) 
FeltskydninK med gevær. 

Patrouillen skal på begrænset tid 
på skydestandpladsen bekæmpe nog
le, i et fClrud opgivet område, optræ
dende mål. 
Een skydestandplads. 

15 patr. pr. mand. Hver mand skal 
selv skyde sine 15 skud. Våben og 
ammunition fås ved skydestandplad
sen. 

Våbnene er indskudte, middeltræf
fepunkt med retning i målets midte 
på pågældende afstand angives på en 
på våbnene vedhængt skive. 

Skydestilling valgfri. 
Kunstig understøttelse ikke tilladt. 
Omskydning ikke tilladt. 
Pointsberegning: træffer 1 poi!nt, 

trufien figur 3 points, patrouillens 
points = summen: 3.. 

ad 3 c) 
Feltskydning med pistol. 

Bestemmelser = b dog med 2 sky
destandplad:ser på den ene skyde
standplads: Hurtigskydning 8 patro
ner pr. mand og skydestandplads. 

ad 3 d) 
Håndgranatkastning 

foregår fra 2 standpladser med 
»tidsgranater« mod såvel horisontale 
som vertikale mål indenfor 35 m af
stand. På hver standplads kaster hver 
af patr.s mandskab samtidig 5 gra
nater mod mål af vekslende svær
hedsgrad (hver mand sit mål). Patr .
fØreren bestemmer, hvem der skal 
bekæmpe de forskellige mål. 

ad 3 e) 
Svømning. 

Stafetsvømning 3X50 ( = 2 læng
der) m fri svømning. Svømmeren, 

der skal starte, skal stå med fuld ba
lance, til den foregående mand har 
rørt bassinvæggen med den ene hånd. 
Tyvstart = det dårligste holds tid + 
25 % pointsberegning: bedste tid 0 
points pointstillæg ifØlge tabel 5 (af
standsbedøinmelse), hvorefter 1 sek. 
regnes = 1 middel % fejl. Patr.s tid 

samlet tid: 3. 

4. Øvrige beste-mmelse1·: 
a) Udrustning under orienterings

løbet er valgfri, dog medbrin
ges kompas, blyant og ur. Un
der svømningen bæres bade
benklæder. Solskærm tilladt 
under skydning. 

b) Løbedragt medføres af delta
gerne under transporten. Der 
er mulighed for omklædning 
fØr og efter løbet. 

c) Startordren fastsættes ved 
hjælp af lodtrækning. 

5. Skydningerne omfatter f. eks.: 
a) Individuel skydning med pistol 

M. 1940, omfattende en præci
sionsserie 8 skud mod IO-delt 
ringskive international på 30 
m, tid 5 min. Støttehånd ikke 
tilladt. 8 skud med en % figur 
på 50 m. Tid 1 min., støtte
hånd tilladt. 

b) Holdkonkurrence mellem ne
denstående 5-mands hold: 
5 officerer fra hver af P .II og 
F.K.- og L., 5 fahnjunkere el
ler sergenter fra P.II og 5 bfm. 
af officiantgruppen fra F.K.-

Oberstløjtnant Fol
mer Petersen og 
øversteløjtnant Mur
roy P II diskuterer. 
Mon det er stævnet 
eller nordiske for
svarsproblemer. 

og L. (ingen særskilt skyd
ning), 

c) Individuel skydning med eng. 
Enfield gev. el. svensk gevær, 
omfattende en præcisionsserie 
på 10 skud mod 10-delt ring
skive på 300 m. Tid 3 min., 
liggende uden støtte. I denne 
skydning deltager 5 underbefal 
fra P.II og 5 elever fra F.K.
og L. 

Som det fremgår af ovenstående 
konkurrenceregler, er de i hØjeste 
grad lavet fer at udbygge samarbej
de mellem de forskellige grader. Det
te må også siges til fulde at være 
nået, idet der såvel under den om
fattende træning, der for største de

, len er foreget i den sparsomme fri
tid, altid har været det bedste for
hold, idet alle har været besjælet af 
fØlelsen af >>at være i samme båd«. 

»På hjemmebane« har svenskerne 
altid vundet feltsporten, medens de 
i Danmark har kæmpet praktisk talt 
lige een gang, tabt een gang og vun
det een gang. 

!Øvrigt fremgår resultaterne af ef
terfØlgende lister. 

Alle, der har deltaget i feltsports
konkurrencerne, ved, hvor »skrappe« 
svenskerne er i denne disciplin. En 
svensk patrouille kan vel sammen
lignes med et kobbel politihunde. 
der, såsnart de har »lugtet« til defi
nitionen af næste post, straks med 
utrolig sikkerhed »stryger« af sted 
for at nnde dem. Også i feltskydning 

Fortsættes side 25 
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DE FLESTE 

SØVÆRNETS eksercerskole, Arresø
dallejren ved Frederiksværk genlyder 
nu atter af kommandoråb, efter at der 
har været relativt stille en måneds 
tid. De nyindkaldte orlogsgaster, der 
nu har oplevet den fØrste tid: iklæd
ningen på Holmen, lægeundersøgel
serne og hele det store apparat, som 
de ved det fØrste blik fØlte sig noget 
forvirrede ved, er begyndt at »falde 
til« i lejren. 

De vænner sig til at være under 
den militære tugt og formaning, og 
de lærer de forskellige »fiduser«: 
hvordan man med et minimum af be
svær og et maksimum af olie holder 
sit gevær rent, hvordan man holder 
sine fØdder i orden til marchturene, 
og de lærer i det hele taget alle de 
små ting, som man ikke tænker på i 
sit civile erhverv, men som gør livet 
betydelig lettere for en indkaldt. 

Der er nu det samme liv i messer 
og barakker, som der altid har været, 
når der har været orlogsgaster i Ar
resØdal, og det altoverskyggende 
spørgsmål for de unge mennesker er 
- som det altid har været - spørgs
målet om, hvor de kommer hen efter 
eksercerskolens ophør. Det er noget, 
der fØrst afsløres få dage fØr den 
sidste parade, og spændingen stiger 
jævnt, til den når Sit højdepunkt det 
hØjtidelige Øjeblik, da udkommando
listerne slås op i barakkerne. 

Man diskuterer frem og tilbage ved 
middagsmaden, under stØvlepudsnin
gen og i smøghvilene på marchturene, 
og selv om der er enkelte, der gerne 
vil. have en særlig udkommando, f. 
eks. århusianeren der helst vil til 
marinestationen i Arhus, chaufføren, 
der helst vil kØre bil o. s. v., så er 
der dog almindelig enighed om, at det 
at komme ud at sejle er det, der in
teresserer mest. 

Da man intet havde it sejle i -

Umiddelbart efter kapitulationen 
var der ikke meget tilbage af flåden. 
De fleste skibe var .af søværnets per
sonel blevet sænket den 29. august 
1949, for at de ikke skulle falde i 
besættelsesmagtens hænder, og de 
skibe, som det trods alt lykkedes ty
skerne at beslaglægge eller hæve fra 
havbunden, lå sænket i farvandene 
omkring Tyskland. Man brugte da og
så det mundheld, når man var sam
men med en orlogsgast i Tivoli: »Tag 
og prøv de små både - det bliver 
vist det eneste, du kommer til at sejle 
i«, og noget rigtigt var der jo i det. 

Nu er flåden kommet et stort skridt 
videre mod gen op bygningen. Marinen 
har genoptaget de opgaver, der na
turligt er dens: minestrygning, kyst-

ORLOGSGASTER GØR 
TJENESTE I LAND 
Ca. en trediedel af det værnepligtige mandskab 

kommer til sØs med flådens skibe 

bevogtning, opmåling, fiskeriinspek
tion og ikke mindst uddannelse af be
falingsmænd og værnepligtige for at 
sætte dem i stand til at kunne for
svare Danmark, hvis det bliver nød
vendigt. Ligesom disse opgaver kræ
ver materiel både i land og på søen, 
så kræver de naturligvis også et 
stort personel både fast mandskab og 
værnepligtige. 

Hvor mange værnepligtige bliver 
der nu indkaldt, og hvor mange af 
dem kommer ud at ssjle? 

Vi har ladet spørgsmålet gå videre 
til søværnskommandoens personel
kontor, hvor kaptajnløjtnant H.-H. 
Wesche svarer: 

Indkaldelser jævnt over hele året 
- Det almindelig antal er ca. 3000 

årligt til flåden, men det er i øvrigt 
ikke nøjagtigt bestemt fra år til år. 
Det afhænger af den udrustningsplan, 
der udarbejdes indenfor rammern,e 
af det på finansloven til flåden be
vilgede beløb. 

Når de værnepligtige er færdige 
med eksercerskolen, der varer 8 uger, 
fordeles de efter behov, idet hoved
parten sendes ud til afløsning af de 
værnepligtige, der har ca. 9 mdrs. 
længere tjeneste, og som nu efter ialt 
ca. 11 mdrs. tjeneste skal hjemsendes. 

Da de forskellige tjenestesteder så
ledes kun har de værnepligtige til 
uddannelse i ca. 9 mdr., medfører 
dette, at de værnepligtige af juli-ind
kaldelsen 1949 efter eksercerskolens 
ophØr hovedsagelig vil blive tilkom
manderet de tjenestesteder, hvor de 

værnepligtige af oktober-indkaldel
sen 1948 har forrettet tjeneste o. s. fr. 

- Sejles der mere nu end før? 
- Ja, for dels er tjenesten på ma-

rinedistrikterne noget reduceret~ i 
forhold til f. eks. 1945/46, og dels er 
togterne af længere varighed end fØr 
krigen, men da tjenestetiden nu er 
næsten dobbelt så lang som før kri
gen, er det vanskeligt at drage nøjag
tige sammenligninger. 

1026 på flådens skibe - 1884 i land. 
- Hvis man vil gøre en nØj ag tig 

status, hvor mange værnepligtige er 
så i Øjeblikket tilknyttet flådens ski
be, og hvor mange forretter tjeneste 
i land? 

- Hvis vi f.eks. tager opgørelsen 
pr. 1. juli, ser vi, at 1026 orlogsgaster 
på dette tidspunkt var udkomman
deret med flådens skibe, mens 1884 
forrettede tjeneste i land. Dette bli
ver ialt 2910 værnepligtige, og man 
kan nogenlunde regne med, at der 
på en hvilken som helst tid af året vil 
være en lignende fordeling. Det vil 
altså sige, at lidt over en trediedel af 
de, der bliver indkaldt til flåden, 
kommer til at forrette tjeneste til søs, 
mens resten forbliver til landtjeneste. 
Til denne sidste kategori kommer år
ligt yderligere ca. 1200 værnepligtige, 
der indkaldes til og forretter tjeneste 
på kystdefensionens forter. 

søværnet sender ønskeseddel til 
indenrigsministeriet 

- HVilke af de sessionsbehandlede 
unge mennesker kan forvente at blive 
indkaldt til søværnet? 

Parade i Arresødallejren. 



- Først og fremmest naturligvis 
sØfolk, men desuden har vi brug for 
en hel del maskinuddannet personel 
[mmt undre apccinlioter. Fordelingen 
af de udskrevne værnepligtige fore
går på den måde, at vi til indenrigs
ministeriet indgiver en liste over, 
hvilke folk vi ønsker. Så går det 
som med enhver anden Ønskeseddel. 
Vi kan nemlig ikke få alt, hvad vi 
gerne vil have, deh; fordi der ikke 
altid er nok sessionsbehandlede af de 
forskellige kategorier, vi Ønsker, og 
dels sender hæren jo også sin ønske
seddel ind, som der må tages hensyn 
til. 

Således viser det sig hvert år, at 
søværnet ikke kan få det Ønskede 
antal eksaminerede maskinister, po
lyteknikere, radiotelegrafister, kokke 
o. lign., hvorfor man forsøger at 
dække behovet af disse livsstillinger 
ved at imødekomme ansøgninger om 
tidligere indkaldelse fra værneplig
tige, der normalt fØrst skulle indkal
des det fØlgende år, men denne frem
gangsmåde giver naturligvis bagslag 
i næste omgang. 

Derfor uddanner man da også selv 
en del af de almindelige værneplig
tige til radio-konstabler, ligesom en 
del værnepligtige (fiskere o.l.) får 
et kursus i madlavning og herefter 
kan udkommanderes som »madlave
re« i mindre skibe og fartøjer. 

Endnu kommer altså her som i 
alle andre lande flest or Iogsgaster til 
at gøre landtjeneste, og man kan 
ikke regne med at komme til at 
sejle Danmarks farvande tynde, fordi 
man bliver indkaldt til søværnet. An
tallet af orlogsgaster, der forretter 
tjeneste i land, ligger nogenlunde fast, 
mens der derimod må indkaldes flere, 
hvis kystflåden får bevilget mere ma
teriel, og hvis flere af de skibe, der 
ligger uden kommando, udrustes til 
togt. 

Man skal dog ikke ynke de or
logsgaster, der ikke kommer til søs, 
for det er stadig en oplevelse for en
hver rask ung mand at blive indkaldt 
til søværnet, selv om han ikke netop 
kommer til at gå i Tordenskj olds køl-
vand. Sven O. 

Uden mad og drikke ... 
Fortsat fra side 15 
hvidtøl eller en skibsøl, og samtidig 
har man jo ikke mere større besvær 
med at skaffe den tilstrækkelige 
mængde vand samt med at opbevare 
den hensigtsmæssigt. Til maskinper
sonellet gives iØvrigt under gang en 
ration hvidt- eller skibsøl ekstra i 
dØgnet. I varmt klima kan der i ste
det for rugbrød gives hvede- eller 
sigtebrød til hele besætningen. I hav
ne med koldt klima (som f. eks. de 
islandske) kan chefen desuden for
høje kØdrationen med 75 gram om 
dagen, da kreaturerne på sådanne ste
der ofte er lidet kØdfulde. 

Med hensyn til maden ser orlogs
gastens hverdag således ud: Morgen: 
The, brØd, smør/margarine. Frokost: 
Havregrød. Middag: 2 varme retter. 
Aften: 1 let, varm ret, brØd, smør/ 
margarine, pålæg. Tidligere drak ma
rinerne kaffe ved nitiden om formid
dagen, men nu er dette måltid flyttet 
hen til om aftenen, fordi man mente, 

at der var for stort et spring fra af
tensmad til næste dags morgenmåltid. 

Selvfølgelig er der stadig nogle, der 
kla.gor over kosten i skibene, men det 
vil der altid være. Maden kan jo ikke 
for alles vedkommende være, som 
mor laver den derhjemme. Men der er 
sørget for, at alle får den ration, der 
tilkommer dem. Når kostens forskel
lige varer skal udvejes, er der også 
en repræsentant fol' besætningen til 
stede for at overvåge udvejningens 
rigtighed. Og før der bakkes op, skal 
vagtchefen tillige have serveret et 
prøvemåltid. Som bekendt skal der 
samtidig, fØr middagsmaden må ud
gives, fØlge et kontrolbrædt, der an
giver, at skibsurene er trukket op. -
En gammel tradition, der viser, hvil
ken betydning kosten har om bord. 
!Øvrigt skal kostreglementet, der er et 
anseligt tryk på ca. 1 meters længde, 
altid være opslået på et for besætnin
gen tilgængeligt sted. 

søværnets intendatur- og proviant
korps tæller personel med en god og 
grundig uddannelse, hvilket er ligeså 
nødvendigt som at have en veluddan
net kanonbesætning ved enhver ka
non. Marinen lider imidlertid for Øje
blikket stærkt under personelmangel, 
hvilket også gælder med hensyn til 
kokke. Dette misforhold er dog sik
kert kun af en midlertidig karakter. 
- Vor tids orlogsgast lider ingen nød. 

Flådens indsats på Grønland 
Fortsat fra side 21 
tigt. Det er altsammen opgaver, som 
det er logisk og naturligt for marinen 
at varetage, og som flådens personel 
har de nødvendige forudsætninger og 
erfaringer for at !Øse. I udlandet lø
ses den slags opgaver også af ma
rinen eller af derunder hørende in
stitutioner. 

Som man ser, er det ikke små krav 
der må stilles, for at GRØNLAND
SKE MARINEKOMMANDO på en ef
fektiv måde skal kunne lØse sine op
gaver, men kravene er hverken uri
melige eller Økonomisk uoverkomme
lige, og de er nødvendige, hvis vi 
fortsat ønsker, at bevare Grønland 
som dansk koloni. 

Statsministeren har vist vejen ved 
at starte den Økonomiske, den kultu
relle og den industrielle omvæltning 
i Grønland. Lad os derfor tage skrid
tet fuldtud og give GRØNLANDSKE 

Den amerikanske hovedbase, Blue West ode, 
i nærheden af Juli~nehaab. 

Grønlands Styrelses arkiv, 

MARINEKOMMANDO de nØdvendi
ge betingelser for på effektiv måde at 
kunne lØse sine opgaver, således at 
de mangeårige traditiono?r, flådP.n har. 
på Grønland. fortsat må kunne hol
des i hævd til gavn for vore grøn
landske landsmænd og til ære for 
vort land! J. Miinter. 

En Øresunds Bro 
Fortsat fra side 23 
er de fremragende, især til at op
dage målene, fordele ilden og opnå 
træfning. Man har altid under kon
kurrencerne bestræbt sig at lægge 
de Øvrige discipliner fØr eller efter 
orienteringsløbet, så at dette kunne 
foregå gnidningsløst uden ophobning 
på enkelte poster, hvorved disse let
tere røbes, og nogle af patrouillerne 
får et hvil, der ikke tilkommer dem. 

De danske deltagere blev ved an
komsten til H8.lsingborg fredag den 
1. juli om morgenen modtaget af re
præsentanter for K.II og i busser kørt 
til kasernen, hvor de blev forestillet 
for chefen for K.II, Overste A. HOg. 
Indkvarteringen foregik for .alles 
vedkommende på belægningsstuer. 
Efter et solidt morgenmåltid kØrtes 
til startstedet for feltsporten, ca. 60 
km fra H8.lsingborg, i nærheden af 
SjaltsjOn. Terrænet er - som det 
fremgår af kortet - skovrigt og efter 
danske forhold stærkt kuperet. Man 
savner i hØj grad hØjdekurverne; 
svenskerne bruger jo »lutningsstre
ger« til at angive højden. De sorte 
bugtede linier kan være både veje 
og vandløb. De med + = + beteg
nede linier er herredsskel, fremtræ
der ofte i naturen som små stendiger, 
men de er ofte meget utydelige. 
Skov-, mose-, eng-, mark- har i ho: 
vedsagen samme signatur som i Dan
mark. 

Ved sØen mellem post 5 og mål 
var der skydning mod forskellige fi
gurer, der kom ned fra træerne -
rejste sig ved søbredden eller viste 
sig på den modsatte side af søen -
en morsomhed var 4 figurer, der 
pludselig vadede over søen. Man skal 
bruge sine Øjne godt for at opnå re
sultat i en sådan skydning, og det er 
givet, at svenskerne i skovterræn er 
foran os, idet vore fel tskydninger jo 
næsten altid foregår i hedeterræn. 
Ifåndgranatkastningen fandt sted ved 
mål, idet patrouillerne her på en smal 
skovsti blev udsat for forskellige 
»overfald«, som de måtte bekæmpe 
med tids- og nedslagsgranater" Ved 
målet blev der udskænket chokolade 
og uddelt boller og sodavand. 

Der v:ar lejlighed til at bade i ROs
sjO. Om aftenen holdtes fælles mid
dag i kostforplejningen, hvor under 
regimentsmusikken fra K.II under
holdt med dansk musik. 

Efter forskellige taler og præmie
uddeling fortsattes det kammeratlige 
samvær i de forskellige messer. Der 
holdtes samme aften basar på ka
sernen, hvor adskillige fik leilighed 
til en samba med de svenske flickor. 

Om søndagen afvikledes skvdnin
gerne på banerne ved kaserne"n. 

Efter skydningerne var der afslut
tende frokost med uddeling af skyde
præmier, derefter fandt afrejsen til 
Helsingør sted. 



1-U SV.\1 OG KASERNE 
3000 som ekstramandskab for en dag 

Garnisonsda11en i Vordingborg 

5. regiment i Vordingborg havde for nogen tid siden 
indbudt alle og enhver, som gad komme, til garnisons
fest. Der kom 3000. »De ved jo nok«, sagde oberst Joest, 
»at vi her er, meget slemme ved soldaterne og sulter dem 
- så middagsmad kan vi altså ikke byde på. Men der vil 
være cacao og kager til os allesammen.« Kostforplejnin
gen brugte 2000 liter mælk og 90 kg cacao til traktemen
tet, der blev tilberedt under kyndig opsigt af soldater
mØdrene, som nysgerrigt kikkede i alle kroge på den 
store kaserne. Kunne de ikke finde ud af et eller andet, 
var obersten eller en anden befalingsmand der til at 
forklare. 

Først på dagen havde man set 
soldaterne i arbejde. Hele garni
sonens mandskab, med undtagelse 
af vagterne hjemme på kasernen, 
marcherede og kØrte gennem byen 
ud til eksercerpladsen, hvor til
skuerne overværede en kamp mel
lem »svenskere<< og »englændere«. 
Om eftermiddagen var der idræts
konkurrencer med flotte præmier 
til vinderne. 

26 

Fot. 
Schiønnemann 

tekst 
Lindstrøm 

Menig Pedersen fra København havde for første gang siu lwue 

med på øvelse, 

Også i håndboldkampene gik soldaterne friske til sagen, Her har 

fotogt·afen »lynfrosset« en af de hyppige energi-præstationer. 

5. rcgiments soldaterforening var mødt talstærk op med den sæd

vanlige påstand: Da vi var soldater, da var der o. s. v. Billedet er 

taget lige netop, da det var ved at gå. op for dem, at der finde~ 

stærke soldater endnu, i hvert Lald den flok, som havde fat i den 

anden ende af rebet. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Lands-idrætsstævnet i Søgaard. 
DANSK militært idrætsforbunds år
lige lands-idrætsstævne holdtes i da
gene 15.-17. september i SØgaard
lejren. Tilrettelægningen af de man
ge konkurrencer var fortræffeligt fo
retaget af SØgårds befalingsmænd i 
det skønne og hensigtsmæssige ter
i-æn ved lejren. 

Pladshensyn gør det nødvendigt i 
dette nr. kun at nævne resultaterne, 
i næste måned bringer vi en nær
mere omtale af stævnets forlØb. 

Feltsportskonkurrencen. 
L Sekondljt. J. A. T. Jørgensen, 

!1ærens officersskole, 2262 points. 2. 
,1verofficiant R. Hansen, SØnderborg, 
2177 p. 3. prmljt. M. A. H. Clausen, 
hærens gymnastikskole, 1793 P. 

Bajonetfægtning 
L prmljt. A. J. Work, h. g., ~. 

prmljt. A. H. Clausen, h. g., 3. prmljt. 
J. R Olsen, h. g. 

Sabelfægtning 
1. overofct. A. M. E. Jensen, 1. rgt., 

2. kpt. A Lohmann-Kragh, h. g., 3. 
orlogskpt. E. J. Saabye, søværnets 
officersskole. 

SKYDNING 
Feltskydning m. gevær 

1. overoffct. N. P. Nielsen, gene
ealstabens idrætsforening, 10 træffe
re, 42 p.1 2. overoffct. E. V. Rasmus
sen, skydeskolen f. håndvåben, 9 
træffere, 43 p., 3. kpt. G. C. Miinter, 
livgarden, 40 p, 

Maskinpistolskydning 
L bøssemager C. A T. Kjær, 4. 

rgt., 70 p., 2. overoffct. HØyberg-Lar
sen, livg., 67 p., 3. sekljt. A MØller, 
1. regt., 67 p. 

P1·æcisionsskydning m. gevær 
L overoffct. B. Lundt, 7. rgt., 94 p., 

2. overoffct. E. Leth, livg., 94 p., 3. 
kpt. G. C. Miinter, livg., 94 p. 

Duelskydning m. pistol 
1. kpt. P. Winge, generalst. idrf., 

174 p., 2. kpt. G. C. Miinter, livg., 
174 p., 3. overoffct. Rasmussen, sky
desk. · f. håndvåben, 170 p. 

P1·æcisionsskydning m. pistol 
L sekljt. H. E. Jensen, 7. rgt., 86 p. 

2. kystkptljt. B. Sauer-Larsen, søv. 
offsk., 86 p., 3. prmljt. P. de Fine 
Kilhl, hæreris tekniske korps, 85 p. 

Feltkonkurrence 
1. overoffct. H. Friis, 7. rgt., 416 p., 

2. prmljt. M. A H. Clausen, h. g., 

400 p., 3. overoffct. B. Maigaard, 2. 
rgt., 391 p. 

SVØMNING 
100 m fri svømning 

L kornet A. E. Darling, 5. rgt., 
1,08,0, 2. sekljt. K. Warming, 6. rgt., 
1,09,3. 

200 m brystsvømning 
L kornet A E. Darling, 5. rgt.. 

3,21,5. 2. sekljt. J. E. Moe, h. o., 
3,31,6. 3. minemekaniker P. T. Sø
rensen 3,44,0. 

25 m bje1·gning m. 25 m fri svøm
ning m. vægt 7,5 kg. 

L kornet A. E. Darling, 5. rgt., 
41,4,0. 2. sekljt. K. Warming, 6. rgt., 
45,0. 3. sekljt. B. Bertelsen, h. o., 
45,8,0. 

300 m fri svømning 
1. prmljt, Heiberg-Jilrgensen, 1. A. 

A., 5,36,8. 2. prmljt. A. J.. Svann
Lund, 4. A A, 5,53,2. 3. sekljt. E. 
Kofoed-Jensen, gardehusarregimen
tet, 6,34,5. 

Holdkapsvømning 
1. hærens officersskole, .a-klassen, 

2,26,3. 2. hærens officersskole, b
klassen, 2,39,9. 3. hærens gymnastik
skole 2,50,9. 

Kå1·defægtning 
L kpt. A. Lohmann-Kragh, h. g., 
2. prmljt. E. J. Svann-Lund, 4. A. 

A. 3. overoffct. A. E. M. Jensen, 1. 
rgt. 

ATLETIK OG TERRAINLØB 
Terrainløb. (4000 m) 

1. prmljt. Heiberg-Jilrgensen, 1. 
feltart. rgt., 17,15,0. 2. sekljt. E. Ko
foed-Jensen, h. o., 18,20,0. 3. sekljt. 
J. E. 0. Bræmer, h. o., 20,03,5. 

Kuglestød 
1. sekljt. K. H. Jørgensen, livg., 

11,70 m. 2. kystkvm. K. G. Petersen, 
søv. kvartm., 11,58 m. 3. korporal J. 
P. Pedersen, Tønder, 10,70 m. 

Højdespring 
1. mineunderkvm. E. Winkler, søv. 

kvm., 1, 75 m, 2. kpt. Christoffersen, 
Ringsted, 1,70 m, 3. offct. G. Bram, 
1. rgt., 1,65 m. 

1500 m lpb 
1. artmath. E. Skovrup, 4,16,6, 2. 

korporal H. K. Olsen, Vordingborg, 
4,22,2. 3. sekljt. L. G. Schnor, h. o., 
4,58,2. 

Længdespring 
1. sekljt. T. B. Svendsen, flyvetr., 

6,00 m. 2. sekljt. B. T. Hansen, flyve
tr., 5,91 m. 3. prmljt. H. l!'. Busch, h. 
g., 5,65 m. 

5000 m !Øb 
1. korporal H. K. Olsen, Vording

borg, 15,38,8. 2. sekljt. S. A. Thirup, 
Viborg, 16,23,3 3. ovf'roffrt" J. F.. 
Hansen, Odense, 17,25,0. 

Håndbombekast 
1. kystkvm. K. G. Petersen, søv. 

kvm., 84,90 m. 2. prmljt. K. Work, 
h. g,. 79,42 m. 3. sekljt. R R MØller, 
h. o., 73,80. 

100 m 
1. sekljt. K. H. Jørgensen, livg., 

12,01. 2. sekljt. T. B. Svendsen, fly
vertr., 12,03. 3. mineunderkvm. E. 
Winkler 12,04. 

1000 m stafetløb 
L søv.kvm. 2,12,7. 2. h. o. 2. hold 

2,14,2. 3. h. o. 1. hold 2,16,0. 

Svenskerne 
var langt overlegne 
LUFTMARINESTATIONEN på Aunø 
- flyveskolens elementærkursus -
gæstedes i week-end'en 17.-18. sep
tember af ca. 30 flyveelever og offi
cerer fra den svenske krigsflygsko
lan på Ljungbyhed. Tiden gik med 
kammeratligt samvær og sportskam
pe, og det er tanken, at gensidige be
søg skal være en tilbagevendende be
givenhed hvert år, således at fØrst de 
danske flyveelever tager på week
end-besøg til Sverige. 

Luftmarinestationen gæstedes end
videre af elever fra overgangskur
set i Karup - Harvard-skolen -, 
som kom flyvende til Aunø. Et hold 
fra Karup spillede lØrdag eftermid
dag en fodboldkamp mod de svenske 
flyveelever og tabte 1-4. SØndag 
formiddag spillede et svensk hånd
boldhold mod elever fra Aunø. Hel
ler ikke her kunne danskerne klare 
sig, - svenskerne vandt en kæmpe
sejr på 21-4. Særlig det svenske 
håndboldhold var fænomenalt. Kam
pen foregik i et rigtigt flyvertempo, 
som tog pusten fuldkommen fra de 
danske spillere. 

Men nu håber man på bedre held 
næste gang. 

Stævnet omtales nærmere i næste 
numer. 

Sjællandske divisionvandt 
den militære 
fodboldturnering 

Finalen i den militære fodboldtur
nering afvikledes i den fØrste uge af 
september på Hærens gymnastiksko
les bane i Ryvangen. Den afgørende 
kamp stod imellem sjælladske divi
sion og søværnet, og resultatet blev 
en 9-0 sejr til landsoldaterne ( 4-0 
ved halvleg). 



Langt vanskeligere var derimod af
JZØrelsen om, hvem der skulle ind
tage 3.-pladsen. Jydske division og 
Brigaden stod lige. Man forsøgte med 
en omkamp, 3-3. Igen omkamp, 0-

0. Så var der ku_n den løsning at give 
hvert hold fem straffespark og det 
blev jyderne, der bedst udnyttede 
chance111e og .l:iC01·eU.e 4 mål moLl Bli
gadens 2. 

De interallierede atletikmesterskaber 

i Bordeax 1949 
DET var unægtelig med store for
ventninger c.let c.lanske atletikhold 
?rog a_f .~ted fra Jægersborg kaserne 
1 de tidlige morgentimer d. 29. au
gust. De gunstige auspicier i form af 
en dejlig Chevrolet 48-bus, de mange 
&ode kasser proviant, der omhygge
ligt var blevet indkØbt af turens 
»kostforplejer«, kvartermester Lar
sen, det dejlige vejr, alt dette i for
ening i:ned .d~t gode humør, der her
skede 1 » V1kmgbus nr. 1«, gjorde, at 
turen tegnede sig fint, endskønt en
demålet var et så fjernt sted som 
Bordeamc 

Der kan næppe være tvivl om, at 
for danske idrætsfolk har deltagelsen 
i »Militær-olympiaden« (som den po
pulære betegnelse for mesterskaber
ne lyder) bestået af væsentlig to fak
torer: en sportspræstation, der skulle 
ydes, og en rejse, der skulle nydes! 
Og under denne forudsætning drog 
ho_ldet af sted. I behagelig fart gik 
re3sen gennem Danmark, og ved mid_ 
dagstid samme dag ankom vi til græn_ 
sen ved Krusaa, efter at vi forinden 
havde gjort et kort ophold i Hader
slev for at indtage de si.lste forsy
ninger i form af nogle kasser »Tu
borg-squash« og æbler (drikkelsen 
var med henblik; på sygdomsrisikoen 
ved vandet i Sydfrankrig), Efter et 
ophold_ ved grænsekontrollen gik tu
ren videre ned g_ennem Sydslesvig 
(Flensborg - Slesvig - Rendsborg, der 
nlle steder endnu bærer tydelige spor 
af krigen; ruiner og en utrolig mas
se0 f!ygtmnge). Natten blev tilbragt 
ua et forhenværende luksushotel i 
Hamburg. Næste dagsmarch gik ad 
autostradaen gennem de bombehær
!!ede nordtyske byer (Hamburg -
Bremen), og grænsen til den holland
::;ke have blev passere't ved Hengelo, 
hvorfra kursen blev sat mod Herto
genbosch, hvor nattelogi på hotel i 
forvejen var sikret. 

Passagen over grænse;n til Frank
rig foregik let og smertefrit, og snart 
efter rullede vi ned gennem de ud
strakte nord.franske kul- og malm
lejedistrikter, der er karakteristiske 
ved de hØje slaggebjerge og de utro
lig beskidte småbyer. Ved sekstiden 
gjorde vi holdt ved en af Sommes 
bifloder, og her måtte sportsfolkene 
ud af bussen og i træningstøjet for 
at få rørt de af bilturen efterhånden 
noget stive lemmer. »Træningen« af
sluttedes med en dukkert i adams
kostume i floden med hold.træneren 
kvartermester Mikkelsen, som bade~ 
mester. Han havde i siq omsorg for 
hver enkelt mand fremskaffet et reb 
der, når det var bundet om livet, i 
aktionsradius hindrede badegæsterne 

i at svømme ned ad Somme eller at 
gå til bunds. 

Til Paris ankom vi temmelig sent 
og det er jo under sådanne omstæn~ 
<ligheder begrænset, hvor meget man 
kan se, endskønt det må indrømmes, 
at størstedelen af byen lå badet i 
pragtfulde lysreklamer og i lys fra 
de utallige restauranter. Bedre blev 
det næste morgen, da vi forlod Paris 
f~,r at tilbagelægge den sidste etape 
pa udturen. 

I Bordeaux blev vi indkvarteret 
på det såkaldte »L'ecole de Sante 
navale«, åbenbart halvvejs kaserne 
og halvvejs kollegium for de stude
rende ved universitetet i Bordeaux, 
og sammesteds boede alle de øvrige 
deltagere: Englændere belgier hol
lændere, italienere (ee~ mand) 'sven 
skere, tyrkere og franskmænd' ialt 8 
forskellige nationer - og ;i kom 
forbavsende godt ud af det med hin
anden. 

Programmet var fra vore værters 
side lagt således, at deltagerne havde 
en dags pause inden konkurrencerne, 
og denne dag blev for formiddagens 
vedkommenUe af det danske hold 
benyttet til en sidste afpudsning af 
den form, vi igennem en måneds 
tTæningslejr havde opnået - og sam
tidig fik vi lejlighed til at se det sto
re stadion, hvor stævnet de næstfØl
gend~ dage skulle afvikles. Om ef
!erm1ddagen var der generalprøve på 
mdmarchceremonien, et træk fra de 
franske arrangørers side, der må be
t~gnes som yderst klogt, thi herved 
fik de forskellige hold lejlighed til at 
rette en hel del formelle fejl. For det 
danske holds vedkommende b~stod 
det bl. a. i, at ved det eksemplar af 
»Dannebrog«, der blev udleveret til 
det danske hold, og som skulle an
vendes ved indmarchen, var den for
kerte ende af fanedugen fastgjort til 
fanestangen. Da senere hen de del
tagende landes nationalhymner skul
le . spilles,a samtidig med, at flagene 
heJstes pa de olympiske flagmaster 
viste det sig, at Danmarks, Holland~ 
og Sveriges nationalmelodier havde 
undergået væsentlige forandringer. 
Det var jo en ting, der nok kunne 
fremkalde et smil hos tilhørerne! -
Men ellers ikke et ondt ord om det 
fortræffelige franske militærband -
dagen efter var alle fejl rettet og or
kestret imponerede ved sit fremra
g~nde spil og sin glimrende ekser
cits. 

Om aftenen var der reception på 
Bordeaux »Hotel de ville« (rådhu
set), hvor nogle. få taler blev holdt 
og et enkelt glas af den pragtfulde 

Bordeaux-hvidvin blev drukket. Se
nere på aftenen fik de danske delta
gere lejlighed til at overvære en mo
ilificcret form for tyrcfccg;tning 
endnu var vi jo nord for Pyrenæer
ne, og her blev tyrene holdt i snor, 
og ingen knive anvendes! 

Da konkurrencedagen, lØrdag d. 3. 
september, oprandt, blev der givet 
tilladelse til fri sengeligning om for
middagen, og kl. 14 drog vi af sted i 
bus sammen med. hollænderne, der 
under vort ophold i Frankrig skulle 
blive vore alleibedste venner, og kort 
efter ankom vi til stadion, hvor der 
herskede stærk solskin og en næsten 
ulidelig hede (38 grader i skyggen). 
Kl. 15 åbnedes stævnet under over
værelse af fremstående militærper
soner fra de deltagende lande med 
general Lattre de Tassigny i spidsen 
og ca. 15.000 tilskuere. Åbningscere
monien b)ev afviklet på en smuk og 
værdig måde; det danske holds ind
march med holdlederen, kaptajn 
Godthardsen, i spidsen gik glat til 
den hurtige franske marchtrit, natio
nalmelodierne blev spillet, den olym
piske flamme tændt, hØjtideligholdel
se af et minuts stilhed på tiårs-da
gen for den anden verdenskrigs ud
brud, general Lattre de Tassignys er
klæring om stævnets åbning, udmar
chen - alle disse ting gjorde i den 
tropiske hede, der lå over stadion, 
»opvarmning« illusorisk . . . sveden 
drev af kroppene, da udmarchen var 
endt. 

Den fØrste dags øvelser var afvik
lingen af de indledend!e heats, og 
kun een finale blev .afviklet, nemlig 
1500 m !Øb. I de indledende heats i 
100, 200 og 400 m lØb måtte alle dan
skere lade livet, ingen nåede i disse 
Øvelser til finalerne. Det var folk 
som den engelske negersprinter La
ing, hollænqeren Klein og svenske
ren Alnevik, der dominerede i disse 
øvelser. I finalerne dagen efter vandt 
Laing 100 ot5 200 m i de strålende ti
der: 10,5 og 21,9. Klein var på an
denpladsen begge steder, og i 400 m 
lØb var Alnevik i særklasse, hans 
vindertid blev 49,6. Ind imellem kon
kurrencerne blev der afviklet en nri
vat match mellem Frankrig og Bel
gien i cykling - i denne forbindelse 
må det vel nævnes, at der uden om 
at1etik1Øbebanen var anlagt en cy
kelbane. Dagens lyspunkt var 1500 m 
løbet. Her skaffede garder 1447 -
Finn Mikkelsen - Danmarks første 
broncemedaille, idet han efter et ud
mærket JØb og i en hård oplØbskamp 
passerede målstregen som nr. 3 efter 
tyrkeren Gosgul og englænderen Dis
lev. der fik noteret tiderne 4,00,8 og 
4,00,9. Mikke]sens tid var 4,02,4, hvil
ket er personlig rekord. Dagens Øvel
ser ,afsluttedes med 4 X 100 m sta
fetløb indledende heats, og her kom 
det danske hold til finalen takket 
være, at skifterne var bedre end bel
giernes. 

LØrdag og søndag formiddag gik 
med sengeligning, og da vi sØndag 
eftermiddag atter tog fat på konkur
rencerne, var varmen stadigvæk 
uudholdeli,g, I den fØrste øvelse, der 
skulle afvikles, var der lagt op til 
stor spænding: danmarksmesteren 



Erik Christensen, Randers Freja, 
skulle starte i 110 m hæk. Feltet talte 
m:mgP ~c,krappP<s TIHVTIP.1 hl a. den 
43-årige engelske mester Finlay, 
svenskeren Westman m. fl., så ud
faldet af denne Øvelse kunne ikke 
med sikkerhed forudsiges. Imidlertid 
blev lØbet afviklet, og det var klart, 
at Finlay havde vundet; Westman 
kom. ind som nr. 2, tæt fulgt af Erik 
Cl,lu-istensen, og vi dan::;ke jublede 
over denne placering - men vi hav
de åbenbart gjort regning uden 
vært, thi da resultatet et Øjeblik ef
ter lØd gennem hØj ttaleren, blev det 
bekendtgjort, at P.Il belgier var ble
vet nr. 3 og Erik Christensen nr. 4! 
Sejrsceremonien blev kort efter gen
nemført - og der var ingen Erik 
Christensen på sejrsskamlen. - Stor 
var forbitrelsen blandt de danske til
skuere over denne oplagte fejlken
delse. Det var :tydeligt for enhver, .at 
Erik Christensen passerede målstre
gen som nr. 3, selv belgieren var klar 
over det1 men viste Øjensynlig ingen 
lyst til at lade retfærdigheden ske 
fyldest, og fØrst efter en halv times 
renden frem og tilbage i protest lyk
kedes det for dne danske holdleder 
at få omstØdt dommerkendelsen, idet 
der ved nærmere undersøgelse viste 
sig at være sket en fejl hos en af 
måltlommerne. Det blev bekendtgjort 
i hØjttaleren, og de danske ansigter 
klarede op igen. Men på sejrsskam
len for 110 m hæk kom Erik Chri
stensen ikke; i stedet for kom han 
det fm:: 400 m hæk, idet han også her 
skaffede Danmark en tredieplads og 
hermed sig selv yderligere en bron
cemedaille. Vinder blev franskman
den Thureau i 54,4, nr. 2 Westman i 
56 rent1 og Erik Christensens tid blev 
56,4. 

Om formiddagen havde Danmark 
allerede skaffet sig broncemedaille 
nr. 2 ved korporalselev 62/Nybo fra 
14. A. A., der i hammerkast kastede 
40,74 m og som om eftermiddagen 
besteg sejrsskamlen på stadion sam
men med den store englænder Reidy, 
der i et kast på 47,84 m vandt øvel
sen og samtidig satte ny stævnere
kord. Danmarks eneste sØlvmedaille 
blev vundet af menig i gardehusa
rerne Kurt Nielsen fra K. I. F. i 
stangspring, hvor han klarede 3,60, 
hvilket var personlig rekord. Den sid
ste danske placering skaffede lØjt
nant af reserven H. E. Hansen fra 
brigaden. Han startede i 3000 m for
hindringsløb og blev her nr. 3 efter 
et hårdt lØb i varmen. Tiden blev: 

* 

9,47,9. Alt i alt opnåede det danske 
hold intet guld, men ecn sØlvrnedail
le og fem broncemedailler. Af de Øv
rige danske deltageres præstationer 
må nævnes Edvin Skourups femte
plads i 800 m IØbet, hvor han sled 
sig op i en nervepirrende kamp mod 
en højst ureglementeret og usports
lig fransk senegalneger, der i rigt 
mål benyttede sjg af sinlf! albuer og 
pig'sko. Negeren blev dog slået af 
svenskeren Tore Sten, der v.andt i ti
den 1,55,5. Skourups tid blev 1,58,3. 
I hØjdespring blev Erik BjØrløw nr. 5 
med et spring på 1, 75 m. Denne øvel
se vandt englænderen Wells i et re
kord.spring på 1,93 m. I trespring 
blev kornet J. I. Poulsen fra train
afdelingen nr. 6 med et spring på 
12,88 m, og endnu en sjetteplads skaf
fede sekondløjtnant K. H. Jørgensen 
fra livgarden i kuglestød med et 
stød på 11,54 m. Trespring blev vun
det af Reug, Frankrig, med et spring 
på 14,27, og dermed aflivede man 
premierløjtnant Denckers gamle re
kord, der !Ød på 13,886 m. 

Diskoskast er en historie for sig. 
Her optrådte sidste års olympiske 
mester Tosi fra Italien. Han var ene 
mand om at repræsentere sit land, 
men både hans størrelse og hans præ
station kune vel næsten gøre det ud 
for et helt hold. Han vandt øvelsen 
i et imponerende kast på 51,97 m. 
Herluf Husum fra Danmark kastede 
38,16 m og fik herfor en femteplads. 
I den sidste kasteøvelse fik vi også 
en femteplads ved et spydkast på 
48,07 m af B. Stannius. 

Stævnets næstsidste øvelser var af
viklingen af finalerne i stafetløb. 
Men både i 4 X 100, og 4 X 400 m 
stafet endte danskerne på sidsteplad
sen. 4X 100 m blev vundet af Frank
rig i tiden 43,l og_4X400 af Sverige, 
efter et strålende lØb af Alnevik, der 
på den sidste tur, efter at have mod
taget depechen 10 m efter den forre
ste løber, nåede op til feltet og i slut
spurten var stærk nok til at slå sine 
konkurrenter. Det var en toppræsta
tion. Tiden blev 3,23,4. 

Dagens sidste øvelse, 5000 m lØb, 
var med vilje henlagt til dette tids
punkt. Kampen kom rtil at stå imel
lem den tyrkiske mester Gosgul, der 
dagen i forvejen havde vundet 1500 
m lØbet, tunesieren Labidi og belgie
ren Gailly, der huskes fra sit mara
thonløb ved olympiaden i London i 
fjor1 hvor han som fØrstema nd kom 
ind på stadion, men brød sammen af 

anstrengelse, hvorved han blev pas
seret af de næstfølgende lØbere. Pla
ceringen blev i samme rækkefØlge 
som ovenfor næv_nt, og Gosgul::. vin
dertid blev 15,27,1. Korporal H. Ol
sen fra 19. bataillon blev nr. 5 i ti
den 16,07,5 og vakte ved sin slut
spurt meget bifald. 

Stævnets afslutning formede sig 
også på en værdig måde, idet fire 
repræsentanter fra hvert land mar
cherede hen til æreslogen og tog op
stilling med front herimod, hvorefter 
general Lattre de Tassigny hilste på 
hver enkelt og takkede for god ind
sats. Kort efter blev flagene strøget 
og den olympiske flamme slukket og 
holdene marcherede ud af stadion. 

Samme aften var der på »Hotel 
Bordeau« afholdt en banket for alle 
deltagere, og herunder blev der bl. a. 
holdt tale af general Lattre de Tas
signy, der understregede stævnernes 
betydning udover det rent sportslige, 
nemlig som formidlere af internatio
nalt samkvem og forståelse deltager
landene imellem. 

Den følgende dag stod i udflugter
nes tegn. Bl. a. besøgte man nogle 
vineentrer i Bordeaux omegn, og her 
fik man lov at smage druerne fØr og 
efter behandlingen! 

Om tirsdagen d. 6, september tid
lig på morgenen startede vi i den 
danske bus mod Paris, hvortil vi an
kom dagen efter, idet en knækket 
bagfjeder voldte os så store kvaler, 
at vi måtte overnatte på en kaserne 
i Tours undervejs. 

Samme dags aften, da vi ankom til 
Paris, skulle alle deltagere til recep
tion hos den franske krigsminister 
Ramadier, og bagefter dette blev hol
det kØrt til Montmartre, hvor resten 
af aftenen blev tilbragt. 

Afrejsen fra Paris blev imidlertid 
på grund af busreparationer forsin
ket en halv dag, og deltagerne fik 
således en hel dag til fri disposition 
i Paris. 

Fra Paris kørte vi fredag middag, 
og overnatningen fandt sted i en 
transit-camp i Bruxelles. 

Lørdag formiddag blev anvendt til 
indkØb i stormagasinerne, og om ef
termiddagen var vi atter i Holland, 
hvor vi gjorde holdt for natten i 
Hertogenbosch. Søndag aften var vi 
i Hamburg, og mandag aften atter 
hjemme igen. Tirsdag ved afdelin
gen igen, og de kronede dage uigen
kaldelig forbi .... 

T. 
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Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 19 

Ved løsningen af denne opgave an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 

Vandret: 
1. Titel 
8. Vej 
9. Vaaben 

11, Vulkan 
12. Fugl 

13. Stationsby 
14. Rak 
16. Indisk fyrste 
17. To og to 
19. Rovdyr 

21. Skriver 
22. Retter 
24. Udraab 
25. Spis 
26. Udsagnsord 
27. Modtager 
28. Biord 

Lodret: 
1. Lukaf 

2. Vise 
3. Vaaben 
4. Dyr 

5. Gud 
G. Historie 
7. Fugl 

10. Give numre 
15. Rum 
16. Afgrøde 

17. Gnaver 
18. Tidsrummet 
20, Mineral 
21. Initialer 
23. BPkræftelse 

Konstruktør (15 k,·.): 

Kornet B. Simonsen, 5. bat.s 3. 
komp., Odense. 

LØsning på opgave nr 18. 
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DAG DRØMMEREN VIKTOR 
Viktor træder ud i fodgængerover- passer på Viktor, men med e;n fa.11-

gangen. En linie 1 kører forbi. - tastisk dobbeltfinte får han dem til 
Fodbold i Idrætsparken - læser han 

på et skilt i vognen. 

Viktor baner sig vej igennem den 

tætte skare, der trænges foran spil

lerindgangen. Alle vil _røre ved ham. 

Drengene rækker deres autografbø
ger frem imod ham. 

Som en komet er han kommet frem, 

den fØr så ukendte spiller fra lands

byholdet, der nu i dag spiller på 

landshold~t mod Sverige. 

Davs, Viktor - lyder det fra spil

lere og ledere i omklædningsrum

met. Hvilken taktik skal vi benytte 

i dag? spørger Lundberg, samtidig 

at knalde hovederne sammen, og med 

ryggen mod målet drejer han rundt 

og helflugter bolden, der som et pro

jektil suser ind i trekanten. 

Det flotteste mål, der endnu er la

vet i Idrætsparken. Jubelen er fan

tastisk. Kammeraterne omfavner han1 

- en Øredøvende larm er brudt lØt, 

af klokker, tudehorn m. m. - - -

De må ikke stå her i overgangen og 

spærre trafikken - betjenten ser 
strengt på Viktor. 

Viktor går videre. 

med, at han rtager Viktors jakke og Svar på De ved det .. . (side 31) 
hænger den op. - Ingen særlig, jeg 

laver de fornødne mål. 

Spillet er i gang. Højre wing løber 

op langs sidelinien og centrer bolden 

indover i. knæhØjde. To svenskere 

KNOLD OG SPRØJT 

" ITm/1/IT 

1. b 

2. b 

3. a 

4. b 

5. b 

6.. b 

7. b 

8. C 

-,1Irrrn1,m1,11, 11111111n1 



SKÆMT 

Så 62 - nu er det din tur til at 
skygge for mig. 

- Vi har måttet slå lidt af på for

ventningerne! 

Se - selv det har menneskene lært 
af os. 

~ 
- 55, ved De noget om tilbage

togs-strategi? 

- Javel, hr. lØjtnant, jeg har været 
gift i 1½ år. 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Havde i. dag en sæ1·lig spændende 
øvelse. Kompagniet fik. ·at vid'e, at 
hver busk på eksercerpladsen var en 
fjendtlig stilling, og at vi ved et lyn
angreb skulle nedkæmpe disse stil
linger. - Efter en kort, men heftig 
kamp var de erobret og fjenden taget 
til fange. Det viste sig nemlig, at der 
bag så godt som hver busk havde 
siddet en blad·reporter, som ville se, 
om vi fik en stroppetur, de1· var eg
net til at lave sensation på. 

Efter behørig demontering blev de 
sendt hjem med sure miner. 

Vi fik fri resten af dagen. 

1. Ved markering vises først: 

a. Træfningen 
b. Pointsværdien 

2. I hvilken sæk føres tørkosten: 
a. Rygsækken 
b. Paksækken 

3. Ved dårlig belysning er man til
bØjelig til at sigte: 

a. For hØjL 
b. For lavt 

4. Hvilken mur giver god dækning 
mod geværild: 

a. ¼ stens mur 
b. 2 stens mur 
c. 1 stens mur 

5. Markørerne tilkendegiver, at .alt 
er i dækning, ved at;_: 

a. Svinge flaget over dækningen 
b. Skyde skiven frem-op 

6. Bogstavet p morses således: 

a. 
b .. --. 
C. 

7. % figuren benævnes populært: 

a. Fluen 
b. Spegesilden 
c. Makrellen 

8. Hvad kaldes den funktionerings
fejl, hvor patronen ikke kan fØ
res ind i kammeret: 

a. Fcrsager 
b. Stikker 
c. Klemmer 

Se svarene side 30. 
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ste jetjagere ankom til Kastrup lufthavn den 
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NUMMER 9 - NOVEMBER 1949 - 8. ARGANG 

Rimeligt at de indkaldte får en feltpræst -
Samtale med sognepræst Gustav Arnberg, Garnisons kirke, København, 
som for tre år siden begyndte at arbejde i garnisonerne i n::øbenhavn. 

BLANDT de mange bestræbelser, der 
i denne tid gøres for at soldaterne skal 
få det bedst mulige ud af værnepligts
tiden, indtager præsternes gerning ef
terhånden en ikke helt ringe plads. 
Man er forlængst kommet så langt 
frem i udviklingen, at man har set, 
at føde, uniform og træning ikke er 
det eneste fornødne for soldaterne. De 
kan også have deres åndelige proble
mer at slås med. På flere af disse om
råder har man søgt at afhjælpe sav
nene, men præsten indtager en abso
lut særstilling. Det har da også vist 
sig, at soldaterne gerne deltager i 
gudstjenester og samtalemØder i stort 
tal. 

- I Norge, Sverige og Finland har 
man feltpræstordninger, men her
hjemme har vi ingenting, siger sog
nepræst Gustav Arnberg, Garnisons 
kirke. I Finland hviler feltpræstord
ningen oven i kØbet i sig selv, og den 
har sin egen biskop. 

Før sidste verdenskrig havde vi 
herhjemme designerede feltpræster, 
fortsætter pastor Arnberg. Det vil 
sige præster, som havde aftjent deres 
værnepligt, og som i givet tilfælde 
ville blive indkaldt til tjeneste som 
feltpræster. Men de kom - heldigvis 
- ikke i funktion, og nu har man set, 
at denne fremgangsmåde er ganske 
utilstrækkelig, bl. a. fordi de pågæl
dende aldrig har gjort tjeneste som 
feltpræster. Hvilket mønster, man i 
Danmark vil gå frem efter ved opret
telsen af en eventuel feltpræstord
ning, ved jeg ikke. Det forsøg, der er 
gjort ved brigaden, har understreget 
det rimelige i, at de indkaldte får en 
feltpræst. Han skal ikke blot præ
dike, men være kammerat med dem 
og færdes blandt dem og hjælpe med 
råd og dåd på ethvert område, mand
skabet måtte Ønske. Ved brigaden 
havde man den erfaring, at der var 
stor tilslutning til spørgetimerne, og 
man har nøjagtigt statistik over, hvor 
mange, der deltog i samtalemØder 
mellem præster og menige. Det var 
ikke få. 

Det kirkelige arbejde påskønnes 
af de menige. 

- Hvornår begyndte præsternes 
arbejde for alvor ved hæren? 

- Det startedes for tre år siden. 
Da ble': der startet et effektivt præ
stearbeJde ved de ni garnisoner i KØ-

benhavn og omegn. Arbejdet er groet 
og er i stadig vækst. Og det bliver 
påskønnet af de menige. Gudstjene
sternes antal er forøget efter de me
niges eget Ønske. Det betyder ikke, 
at alle pludselig er blevet ivrige efter 
at gå i kirke, men at soldaterne ikke 
har ~et fjerneste imod at deltage i 
gudstJenesterne. Dette fremgår bl. a. 

Sognepræst Gustav Arnberg. 

af en afstemning, der for en tid siden 
fandt sted på Livgardens kaserne 
hvor der de sidste par år har været 
gudstjeneste hver lørdag formiddag. 
Afstemningen godtgjorde, at 59 stem
te for gudstjeneste hver lørdag, 74 
stemte for gudstjeneste og spØrgeti
mer vekslende hveranden lØrdag 5 
Ønske~e spørgetimer hver lørdag,' og 
seks ville overhovedet ikke have be
søg. af _præsten. Afstemningen foregik 
skr1fthgt og hemmeligt, og den blev 
foretaget mellem de 144 mand, der 
på den dag befandt sig på kasernen. 

Hærens og kirkens ansvar -
- Deltagelsen i gudstjenesterne er 

vel frivillig? 
- Naturligvis er den det, og ved 

en eventuel feltpræstordning - om 
vi får en sådan en, ved jeg ikke -
vil der selvfølgelig ikke blive lagt 
pres på mandskabet. Men hæren og 
kirken må være sit ansvar bevidst. 
I en tid, hvor de unge er påvirkelige, 
som de jo er under militærtjenesten, 

Udkommer 
med 10 nu1n1·e pr. d.r 

Abonnement 8 kr. pr. ilr 
Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

har hæren og kirken sit store ansvar 
for, at de unge får tilstrækkelig lej
lighed til at beskæftige sig med de 
åndelige spørgsmål. 

Begyndelsen -
- Hvordan gik det egentlig til, at 

De begyndte at holde gudstjeneste for 
soldaterne? 

- Det skete på den måde, at da 
jeg blev udnævnt til sognepræst ved 
Garnisons kirke, fandt en skrivelse, 
der gik ud på, at de indkaldte vær
nepligtige og samtlige befalingsmænd 
med familie - med undtagelse af 1. 
regiment - henhørte under Garni
sons sogn. Det viste sig snart, at der 
slet ingen forbindelse var mellem kir
ken og soldaterne. Kun ved særlige 
lejligheder kom præsten i berøring 
med garnisonerne. I almindelighed 
kendte garnisonernes befalingsmænd 
slet ikke denne bestemmelse! Da jeg 
Ønskede denne forbindelse gjort vir
kelig, viste general Gørtz stor for
ståelse for dette ønske og henstillede 
til regimentscheferne ved de ni kø
benhavnske kaserner og lejre at tage 
saa velvilligt som muligt mod tilbu
det om præstelig betjening af garni
sonerne. 

- Og så gik det glat? 
- Næh, det vil jeg ikke så godt 

kunne sige ja til - tværtimod. Men 
det må fremhæves, at obersterne vi
ste stor interesse for sagen, men prak
tiske vanskeligheder lagde sig flere 
steder forelØbing hindrende i vejen. 
P._-n~_re steder indførtes en gudstjene
ste en gang om måneden, og vor prak
sis udvides mere og mere. Nu er det 
efterhånden blevet sådan, at arbejdet 
er blevet uoverkommeligt for mig 
alene, og de to andre præster ved 
Garnisons kirke har for et halvt år 
siden overtaget deres del af arbejdet. 
Et cirkulære af 2. september i år fra 
kirkeministeriet kundgør, at »det har 
behaget Hans Majestæt Kongen at re
solvere«, at det tjenstgørende perso
nel med husstand henhører under 
Garnisons sogn, altså stadig med und
tagelse af 1. regiment, der hØrer til 
kastellet. 

Stor glæde af arbejdet som 
)>feltpræst«. 

- Har De haft glæde af Deres vel 
sagtens brydsomme job som »felt
præst«"? 

- Ja. Jeg har haft ubetinget glæde 
af arbejdet. Jeg er simpelthen hæren 
taknemmelig. Det er mig, der står i 
taknemlighedsgæld til hæren og ikke 
omvendt, hvis man skulle tro det. 
Arbejdet har beriget mig i hØi grad. 
Der var praktiske vanskeligheder~ 

Fortsættes side 6. 
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1 SCHOOL OF 
INFANTRY 

LØst og fast om indtryk 

og betragtninger på ba

sis af et tjenesteophold 

på en engelsk infanteri

skole 

Af kaptajnløjtnant 

N. L. Tholstrup 

Indkørslen til »School of Infantry« bærer præg af tysk oprindelse. 

PLUDSELIG fik jeg en tirsdag i efter
året 194 7 at vide, at jeg var komman
deret på taktisk .kursus på »School of 
Infantry« i det engelske træningscen
trum i den britiske zone i Tyskland 
(B. A. 0. R.). 

Da jeg skulle have stillet der den 
foregående lørdag, var der sådan set 
ikke megen tid til overvejelser. Min 
afrejse havde således nærmest karak
ter af hovedkuls flugt. 

Under min rejse ned gennem Tysk
lands ruiner og mer eller mindre Øde
lagte veje, havde jeg rigelig tid til at 
tænke over, hvad jeg egentlig ven
tede mig af mit ophold. Skal jeg være 
helt ærlig, så var det egentlig ikke 
meget. For hvad kunne man egentlig 
lære af englænderne i retning af fod
folkstaktik? For var det ikke flåden 
og luftvåbnet, som havde vundet kri
gen? »Nå,« tænkte jeg, »det kan jo 
altid blive interessant at komme til 
at se andre forhold.« 

Mit første indtryk af det engelske 
militærliv var ikke særlig chokeren
de. Det var ganske, som når man mel
der sig på en dansk kaserne. Ingen 
venter en, ingen ved rigtig besked. 
Efter en lille times venten og parla
menteren (paa mit bedste skole
engelsk selvfølgelig), lykkedes det 
endelig at blive indlogeret på et 
kvarter. Jeg skal villigt indrømme, 
at jeg blev lidt overrasket ved at 
komme fra mit relativt hyggelige bri
gadekvarter til et kvarter, som en 
karl på landet sikkert ville betakke 
sig for at bebo. Værelset var spar
tansk indrettet. Møblementet bestod 
af en vaklende jernseng, som havde set 
sine bedste dage, et ramponeret skab, 
som selv ved de allerhedeste over
talelser stædigt nægtede at lukke sig, 
et kombineret vaske- og arbejdsbord, 
samt en kakkelovn, der ikke måtte 
fyres i. Værre var det sådan set, at 
jeg ikke havde fået at vide, at lagner 
og håndklæder ikke udleveres til 
engelske officerer. Jeg kunne forudse, 
at det måtte blive så som så med 
hygiejnen. Ved at kigge på den ikke 
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just indbydende jernseng og ved at 
betragte og navnlig lugte til de ud
leverede tæpper, der umiskend~gt 
ved deres gennemtrængende lugt rø
bede, at den tidligere låner havde lidt 
af fnat, vil jeg ikke påstå, at jeg lige
frem længtes efter at krybe til kØjs. 
På den anden side er det selvfølgelig 
begrænset, hvor længe man kan kon
centrere sig i et iskoldt værelse med 
nøgne afskallede vægge, kun oplyst 
af en 15 W pære, der blinkede søv
nigt fra det hØje loft for definitivt at 
slukkes kl. 21.30. 

Var de ugiftes kvarterer (elever
nes) meget spartanske, var messerne 
og klubberne til gengæld lige så roe

. get til den anden side i sammenlig
ning med danske forhold. Tilsvarende 
med hensyn til de gifte officerer, som 
boede i hyggelige bungalows. Forhold 
som jeg skal tillade mig at vende til
bage til senere. 

Inden jeg går videre, tror jeg, at 
det vil være formålstjenligt at for
tælle lidt om »School of Infantry«, 
den engelske infanteriskole i B.A.O.R. 
(British Army on the Rhine). 

Denne skole frekventeres året rundt 
af befalingsmænd fra hele rhinar
meen, som her kompletterer deres 
engang erhvervede grundviden med 
de forskellige specialkursus i f. eks. 
ildledelse af artilleri som fodfolks
officer, samarbejde med tanks, flam
kaster o. s. v., eller indtræder som 
elever på de forskellige taktiske kur
sus. 

Mere ideelle træningsvilkår end der 
findes her, kan man dårligt tænke 
sig, specielt ikke når man hører, at 
»Eksercerpladsen«, der er til rådig
hed, efter sigende strækker sig over 
800 kvadratkilometer - et areal som 
Bornholm og Møen tilsammen. Det 
giver jo lidt andre muligheder end 
den hjemlige eksercerplads, hvorfor 
det ikke er noget særsyn, at der kun
ne skydes med støtteartilleri på 6 for
skellige steder på samme tidspunkt. 

Infanteriskolen er imidlertid ikke 
af engelsk oprindelse, men anlagt af 
tyskerne i trediverne ved Sennelager 
i nærheden af Pad·erborn. Området ~r 
nærmest en kæmpestor hede1 kun af
brudt hist og her af nogle forkrøb
lede fyrrekrat. De indfødte, der havde 
bitre erfaringer fra deres ophold i 
»Sennehelvedet«, fortæller, at sagnet 
vil vide, at efter at Vorherre havde 
skabt hele verden, skabte han Senne. 
Et Forhold, som man af og til er til
bØjelig til at skrive under på, for no
get rekreationssted er stedet så sande
lig ikke, og det har sikkert endnu 
mindre været det i værnemagtens tid. 

I området ligger endnu resterne af 
de fordums tyske landsbyer Hausten
bech, Augustendorf og Staumiihle. 
Specielt Haustenbech vil være be
kendt af de danske brigadesoldater 
som det sted, hvor de drabelige »Arn
hemgadekampe« blev udkæmpet. 
Haustenbech var i tyverne en landsby 
på et par tusind indbyggere. Man bli
ver helt underlig til mode ved at 
kæmpe sig frem i den uddØde lands
by, sætte sit rekylgevær i stilling bag 
kirkegårdsmuren, mens mortererne 
og tankenes kanoner gør deres til at 
udjævne landsbyen om muligt endnu 
mere. »Sic transit« ... , kan man -ikke 
lade være med at tænke, medens man 
sveddryppende lØber forbi mindes
mærket over landsbyens unge, der 
faldt i forrige verdenskrig. Også dette 
mindesmærke har fået sin part af 
Ødelæggelsen, idet en granat Øjensyn
lig har revet hovedet af soldaten, 
mens kugleregnen og vejrliget har 
gjort sit til at udviske navnene på de 
faldne. 

Staumilhle derimod har fået sin op
blomstringstid, idet den er blevet ind
rettet som interneringslejr for tidli
gere S.S.er og gestapofunktionærer 
af begge køn. Af og til kører vi gen
nem lejren med særlig tilladelse. SlØ
ve og krumryggede går fangerne til 
deres arbejde iført deres pjaltede fan
gedragter. Man kan ikke lade være 
med at tænke på, at der faktisk skal 



så uendelig kort tid til at forandre et 
monnoBkos livBbanc. For et par Ur 
siden en almægtig - og nu? 

De forskellige øvelsespladser har 
nu fået nye navne. Jeg nævner i 
flæng: Arnhem, Archen, Reichwald, 
Ca.en, St. Lo, allesammen navne, der 
knytter sig til den sidste engelske 
krigshistorie. At nævne c..lem alle vil 
være uoverkommeligt. Her findes 
steder, hvor der kan øves faldskærms
udspring, gadekampe, kamp i skov, 
overgang over vandlØb, tankangreb, 
kort sagt alt, hvad det militære hjerte 
kan begære. 

Over hele området knejser tårnet 
i »<leer park«. Tårnet, som, efter hvad 
de indfØdte fortæller, blev bygget til 
datidens store, Rundstedt og Rommel, 
for at de kunne overse de store divi
sionsøvelser. Specielt jeg erindrer tår
net med taknemmelighed. Uvant som 
jeg var med tyske kort (og forvænt 
med danske), var tårnet en stor hjælp 
i orienteringen og reddede mig så
ledes fra at blamere mig alt for me
get overfor mine engelske kamme
rater. Selv om jeg kun var på »School 
of Infantry« i små 5 uger, kunne en 
reportage, der tog sigte på at drage 
sammenligning mellem engelske og 
danske militære forhold alligevel 
blive temmelig omfattende. Jeg tror, 
at jeg lettest !Øser problemet ved at 
forme resten af denne artikel som en 
slags »Selvinterview«, idet jeg tager 
mig den frihed at benytte nogle af de 
mange spørgsmål, som .man uundgåe
lig bliver bombarderet med, når man 
kommer hjem. 

Det fØrste spørgsmål, som man bli
ver stillet overfor, er som regel dette: 

Kan vi lære noget af englænderne? 
Svaret må i det mindste blive et 

ubetinget Ja! Som tidligere nævnt 
var jeg meget skeptisk indstillet fØr 
min afrejse; men jeg skal villigt ind
rømme, at jeg havde ikke været man
ge dage på skolen, fØr jeg indså, at 
her var noget at lære for den, som 
ville lære. Ikke alene fik jeg lej!lg
hed til at prøve den taktik i praksis, 
som støtter sig til de sidste krigser
faringer; men jeg stiftede tillige be
kendtskab med virkelig rationel, mi
litær uddannelse. 

Hvorledes giver dette sig udtryk? 
Et fy ldestgØrende svar vil være 

vanskeligt at give indenfor denne ar
tikels snævre rammer. Men mon ikke 
svaret - at man fØler en stadig trang 
til at lære mere - en trang, der gør, 
at man følger den letfattelige under
visning intenst - til en vis grad kan 
give et fingerpeg? 

Englænderne bruger i vid udstræk
ning en fast instruktØrstab, hvor hver 
enkelt instruktør har et eller flere 
specialer, som han underviser i. Dette 
system har den fordel, at vedkom
mende instruktør kender sit stof 100 
pCt., idet der gives ham den tilstræk
kelige tid til grundigt at forberede 
sig. Skal vi drage en sammenligning 
med tilsvarende danske forhold, så vil 
det være et særsyn, at den værneplig
tige instruktør møder virkelig forbe
redt, d. v. s. er nøje inde i sit stof, 
har lavet en disposition, har rekog
nosceret for egnet terrain o. s. v. Dette 

Skuespilagtige demonstrationer indgår som et naturligt led i fægtningsundervisningen. 

skal ikke være nogen kritik, det er 
ganske naturligt, at man efter en 
mange gange anstrengende 8¼ timers 
arbejdsdag mere fØler trang til andre 
former for arbejde end at sætte sig 
til arbejdsbordet eller tage sin cykel 
for at rekognoscere for egnet terrain 
til næste dags Øvelse. 

Er ovenstående nu den eneste forskel? 
Nej, selvfølgelig ikke. Dertil kom

mer, at engelsk instruktionsvirksom
hed betjener sig af talrige hjælpemid
ler for at gøre undervisningen så le
vende og intens som mulig. Af hjæl
pemidler skal nævnes: 

a. talrige instruktionsfilm, 
b. terrainborde, 
c. tavler og modeller, 

d. sketches, 
e. demonstrationer. 
Ovenstående bidrager deres til at 

gøre instruktionen rationel og bringer 
fremfor alt afveksling i en ellers grå 
hverdag. · 

Filmene, der er fØrt »up to date«, 
findes i tilstrækkelig mængde og vi
ses i dertil indrettede filmslokaler 
(terrasseformede tilskuerpladser, lyd
isolerede vægge o. s. v.) 

Terrainbordene findes ligeledes i 
vel indrettede lokaler. Tilskuerplad
serne opsat hesteskoformet og amfie
tralsk omkring terrainbordet. 

For at udnytte pladsen bedst mu
ligt er dette ofte nedsænket i gulvet, 
således at lokalet, blot ved at lægge 
plade over det fremkomne hul, kan 

Øvelsespladsen rummer mulighed for både gadekampe, kamp i skove, overgang over vand
løb, tankangreb o. s. v. Her sikrer tanks fodfolkets udgangsstilling. 
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Gummibåde er særdeles anvendelige, når der er tale om at danne et foreløbigt brohoved. 
(River-crossing). 

bruges til andet formål. De terrain
bordslokaler (modelrooms), som jeg 
så på >>School of Infantry«, var end
videre alle indrettet med scene og 
filmslærred. Til de fleste forelæsnin
ger knyttede der sig således sket
ches, der på en fornøjelig måde be
lyste det pågældende emne. Aktø
rerne var skolens lærere fra oberst
løjtnanten til yngste sergent, der alle 
gik op i rollerne med liv og sjæl, og 
som regel medbringende deres mascot 
i form af en eller anden hund. Lærte 
jeg således ikke andet, så fik jeg i 
det mindste de forskellige hunderacer 
demonstreret. Sent skal jeg glemme 
en sketch, der skulle demonstrere 
»river crossing«. Da tæppet gled til 
side, dukkede en lille gummibåd frem 
af mørket bemandet med Major Hall 
(skolens mest slagfærdige lærer) samt 
hans pragtfulde schæferhund. Et 
»spotlight<< antydede lige skikkelser
ne, ellers lå resten af scenen i mørke. 
Majoren skulde nu foretage en re
kognoscering for morgenens flodover
gang. Schæferhunden var hans dår
lige samvittighed, der ved sine sta
dige nærgående spørgsmål fik h~m 
til at huske at foretage de nødvendige 
ting o. s. v. Da replikskifterne var 
yderst morsomme, var virkningen 
helt »Holbergsk<<. Jeg er fuldstændig 
klar over, at mange vil synes, at 
ovennævnte fremgangsmåde er spild 
af tid. Jeg var selv af den anskuelse. 
Men forblØffende er det nu bagefter 
- hvor meget der huskes. Ens hjerne 
arbejder nu engang bedre, når den 
koncentrerer sig om det pågældende 
emne - og hvem kan mon lade være 
med at følge med i en virkelig vittig 
sketch, hvor oberstlØjtnanter og ser
genter tumler i skØn forening? 

gamle soldater viser deres yngre kam
merater, hvordan fægtningen skal ud
føres på den mest ideelle måde. De
monstrationens realistiske udførelse 
bevirker endvidere dette, at selv den 
sløveste føler en roer eller mindre 
udtalt trang til at efterabe. Man spil
ler herved på det urinstinkt, som er 
nedlagt i ethvert menneske, og som 
giver sig udtryk i, at man efteraber 
det, der er godt, og hvad der des• 
værre oftere er tilfældet - det, der 
er dårligt. 

Demonstrationerne på »School of 
Infantry<< var selvfølgelig fØrste klas
ses. Vi havde daglig mindst een, som 
på en realistisk og let forståelig måde 
beskrev den pågældende del af fægt
ningen for os. Virkemidlerne, der var 
til rådighed, var i sagens natur større 

end på en normal uddannelsesskole. 
Min klassi? v::ir <,å hPlrliff nt overse en 
demonstration af et moderne angreb 
udført af et fodfolksregiment, støttet 
af artilleri, tanks, flammekastere" 
flyvere, opklaringsenheder etc. De
monstrationen blev holdt til ære for 
den hollandske og belgiske general
stab. Den varede i fulde tre timer -
Efterhånden som angrebet skred 
frem fulgte tilskuerne med, idet der 
med' visse mellemrum var opstillet 
tribuner, hvorfra man i sikkerhed 
kunne fØlge slagets faser. Demonstra
tionen sluttede med et imponerende 
lavangrcb af en eskadrille »ternpest
jagere« fra R. A. F., der bl. a. demon
strerede raketskytsets virkning på 
nogle gamle tyske tigertanks, der 
skulle markere det fjendtlige mod
stØd. Fortsættes i næste nr. 

Rimeligt al de indkaldte får ... 
Fortsat fra side 3. 
men jeg har aldrig mØdt andet end 
velvilje hos befalingsmændene. 

De menige har også tit glædet mig 
under arbejdet. At det ikke blot er 
de ivrigt religiøse, der interesserer 
sig for og er taknemlige for vort ar
bejde, viser en lille episode, jeg var 
ude for nogle måneder tilbage. En sen 
aften - klokken var vel eet - skulle 
jeg lægge et brev i postkassen. Plud
selig kom en ung mand med sin pige 
hen til mig. Han spurgte, »om det 
ikke var pastor Arnberg«? Det kun
ne jeg jo ikke benægte, og han sagde, 
at så kendte vi hinanden. Jeg var lidt 
desorienteret, men manden sagde, at 
han lige var blevet hjemsendt fra hæ• 
ren og ville såmænd bare gerne sige 
tak for sidst. Så fortalte min gamle 
»soldaterkammerat« mig lidt mere om 
denne tak og andet fra sin soldater
tid, og på mit spørgsmål om, hvor 
han nu skulle hen, faldt svaret: 

- Jo, jeg er musiker og skat hen 
og spiUe i min natklub! 

Anders Hansen. 

En anden form for skuespil er de
monstrationen, en undervisningsform, 
som vel ikke er ukendt herhjemme, 
men dog ikke brugt i samme grad 
som et led i fægtningsundervisningen 
som i den engelske hær. En demon
stration består stort set i dette, at de Praktisk demonstration af flammekastere. (»Krokodillen«). 
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Få opfindelser har haft en så gen
nemgribende betydning for menne
skehedens samfærdsel og derved for 
hele kulturen som kompasset, og få 
opfindelser har som denne beholdt 
sin vældige indflydelse fra sin frem
komst lige op til vore dage. Den mo
derne trafik ville næppe kunne gen
nemføres uden dette hjælpemiddel, 
og lige så afhængig af kompasset som 
navigatøren altid har været det, er 
soldaten det i felten ved sin oriente
ring i terrænet, og militære kamp
vogne under deres march gennem 
ørkner uden veje og rutemærker el
ler gennem ukendt terræn, hvis kon
turer måske er så fuldstændigt æn
drede efter kamphandlinger, at de 
ikke direkte kan genkendes på kortet. 

Kompassets retningsvisende evne 
beror på, at et magnetisk legeme, der 
befinder sig i et rum, hvor der op
træder magnetiske kræfter (et »mag
netfelt«), vil søge at indstille sig så
ledes, at dets akse bliver parallel med 
feltets magnetiske kraftlinier. Jorden 
er omgivet af et magnetfelt, hvis 
kraftlinier går i retningen »nord-syd«, 
og anbringer man en magnetnål i 
jordfeltet, så den kan dreje sig om 
en lodret akse, vil den stille sig i den 
magnetiske nord-sydlinie. Dette er 
princippet, omend kun i grove træk. 
For lØbet af jordfeltets kraftlinier er 
ret indviklet; man kender ikke be
liggenheden af de magnetiske poler 
nøjagtigt, og kraftfeltet ændrer både 
sin styrke og sin retning efter love, 
som videnskaben endnu ikke har klar
lagt fuldtud; i de allersidste år, hvor 
det nordlige polarområde er blevet 
inddraget som et særdeles vigtigt 
strategisk rum, i hvilket man både 
vil kunne flyve, sejle og styre raket
våben, har denne usikkerhed imid
lertid fået forøget betydning for na
vigatørens og feltsoldatens anvendelse 
af kompasset. 

Kompassets oprindelse fortaber sig 
i de historiske tåger, og spørgsmålet 
om hvor man i grunden opfandt det, 
må endnu siges at være uløst. Me
dens magnetismen som naturkraft 
sikkert har været kendt allerede i de 
ældste »civiliserede« tider, må det 
vist anses for givet, at dens retnings
visende egenskaber først blev udnyt
tet omkring det 12.-13. århundrede. 

KOMPASSET 
Af orlogskaptajn K. H. Seehusen 

l\Ioclerne <lnnslt 
vædskekompa.s. 
Over kompas
rosen ses en 
»kursforstørrer«, 
der letter 
rorgængeren 
styringen, 

Man har tidligere ment, at kineserne 
anvendte et kompas på land allerede 
langt tidligere; denne antagelse støt
tede sig til en fortælling om kejser 
Hoang-Ti, der under en forfØlgelse af 
nogle oprørere i året 2634 fØr Kristus, 
da han i tåge skulle igennem en ør
ken, anvendte et apparat, som an
bragtes i hærens avantgarde i en lille 
vogn og altid viste syd. Man mener 
nu at kunne fastslå, at det anvendte 
retningsvisende apparat ikke var et 
magnet-kompas, som tidligere anta
get, men var en lille drejelig figur 
som på en eller anden måde var 
gearet til vognens hjulaksler, således 
at den beholdt sit ansigt pegende mod 
syd uanset vognens drejninger; ret
ningen var indstillet inden kørslens 
begyndelse som den retning, solen 
havde, når den stod hØjest på himlen. 
De fØrste troværdige beretninger om 
kompassets anvendelse i Kina - også 
til lands - stammer fra et tidspunkt, 
hvor det allerede var kendt og nogen
lunde udbredt i Europa. 

Den ældste sikre oplysning om 
kompasset anvendt som retningsviser 
til søs stammer fra en engelsk munk, 
Alexander Neckham, der i sit skrift 
»De Utensilibus« fra 1187 omtaler et 
nyt og mærkeligt apparat: »En nål, 
der kan vise nordretningen, naar 
nordstjernen er skjult.<< Og fra denne 
tid fremover møder man ret hyppigt 
hentydninger til kompasset som sø
mandens uvurderlige hjælper i over
skyet vejr både om natten og om 
dagen. De fleste beskrivelser er dog 
ret uklare og stammer fra lærde 
mænd, som ikke direkte har nogen 
tilknytning til den praktiske anven
delse af instrumentet, hvorfor det 
ikke er let at danne sig et skØn over 
kompassets udseende i sin tidligste 
barndom. Først i 1269 fremkommer 
en nogenlunde teknisk beskrivelse -
ved franskmanden Pierre de Mari
court - i »Epistola de Magnete«. Det 
fremgår heraf, at man allerede på 
dette tidspunkt havde to kompas
former: et tørkompas og et vædske
kompas, ganske som i vore dage til 
søs. I vædskekompasserne var en 
magnetnål indesluttet i et lille træ
hylster, som flØd i en skål med vand; 
magnetnålen ville da indtage en nord
sydstilling, og en drejelig gradinddelt 

ring, anbragt som låg på skålen, ind
stillede man i forhold til nålens stil
ling med 0° over dens nordende, hvor
efter man havde en retningsangivelse 
for alle verdenshjørner. TØrkompasset 
bestod af en cylindrisk trækasse med 
glaslåg, i hvilken en magnetnål kun
ne dreje sig om en central lodret akse 
og vise nordretningen; Øst-vest blev 
angivet ved hjælp af en vandret sølv
nål, der var stukket gennem magnet
nålens midte og vinkelret på denne. 
Når kompasserne blev »sløve«, tog 
man blot nålene ud og strøg dem med 
et stykke magnetjern: »en styg, brun 
sten, med hvilken jern kan drejes«, 
og som kaldtes leit5arsteinn. 

Af disse to kompasformer har tør
kornpasser uden tvivl været det ene
ste, der kunne anvendes om bord i et 
skib, hvor man næppe kan tænke sig, 
at vædskekompassets flydende nåle
hylster under bevægelserne i søen 
ville kunne undgå at kollidere med 
skålens sider og derved umuliggøre 
retningsvisningen. Begge former er 
imidlertid selvfølgelig særdeles pri
mitive; det næste skridt i kompassets 
udvikling har antagelig været, at man 
i fast forbindelse med nålen anbragte 
en papirskala: en kompasrose. Denne 
forbedring er antagelig sket i Italien 
omkring år 1300. 

Mange mener, at kompasset må 
have været kendt af vikingerne, da 
det ellers ikke skulle have været mu
ligt for dem at foretage deres dristige 
og velgennemfØrte togter over nord
atlanten til Island, Grønland og Ame
rika. Dette er dog ikke sandsynligt. 
Den kendte danske navigationshisto
riker, kaptajn C. V. Sølver, har i en 
fortræffelig lille afhandling om vi
kingesejladserne godtgjort, at disse 
har været mulige uden brug af kom
passet, og at vikingerne antagelig har 

e 

f 

Lcidarstcinnskompassct (efter Sølver). 
a: magnetsten, b: træflyder, c: pil af træ, 
d: bronzeskål med vand, e: styrepind, f: 

inddelt bronzering, 
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Gammel dansk kompasrose. De ældre kom
pasioser var rene kunstværker med smukke 

allegoriske motiver og smukt malede. 

baseret sig på et ikke ringe kendskab 
til solens stilling på himmelkuglen 
til de forskellige årstider; herved har 
det været muligt for dem at bestemme 
den påværende geografiske bredde, 
ligesom også en retnings bestemmelse 
har kunnet foretages både når solen 
stod op, når den stod hØjest, og når 
den gik ned. Sejladserne på Grønland 
og Amerika, som fandt sted omkring 
år 1000, må have været baseret på 
disse astronomiske principper og ikke 
på noget kendskab til kompasset. 

Det er dog sandsY'nligt, at kompas
set er kommet fra Norden. Flere ting 
tyder på det, bl. a. den, at sømændene 
fra de nordlige have med den megen 
tåge og usigtbart vejr i langt hØj ere 
grad and middelhavets navigatører 
havde brug for et sådant instrument, 
og opfindelser skabes jo dog som re
gel ud fra behovet for dem. På mid
delhavet kunne man om natten næ
sten altid se nordstjernen, »ledestjer
nen«, hvis anvendelse som retnigns
punkt allerede er omtalt i Odysseen. 
De ældre skribenter, hvis optegnelser 
vi kan takke for vort tidligste kend
skab til kompassets anvendelse, hen
lægger da også brugen af dette til de 
nordlige farvande, så der er al mulig 
sandsynlighed for, at man her, hvor 
også magnetjernstenen findes almin
deligst, må søge kompassets vugge. 
På grundlag af de sidste skriftlige 
over leveringer har den tidligere om
talte kaptajn Sølver forsøgt at re
konstruere det ældste nordiske kom
pas, der ses på vedfØjede billede. Kom
passet har været prøvet ombord på 
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et skib, hvor det fungerede ganske 
godt; som landkompas er det næsten 
fuldt så brugbart som et moderne 
kompas, men selvfølgelig ikke så 
håndterligt. Det har ingen nål, men 
bl9t et aflangt stykke magnetjernsten 
liggende i en flyder af træ. 

For at kunne forstå de vanskelig
heder, der knytter sig til anvendelsen 
af magnetkompasset, må man stille 
sig klart, hvad man i grunden forstår 
ved »Nord«. Af nord-retninger har 
man tre: retvisende, misvisende og 
devierende nord. »Retvisende« nord 
defineres som retningen til den geo
grafiske nordpol. Det er denne ret
ning, der på kortene er betegnet som 
nord, og den er grundlaget for al op
måling og pladsangivelse. »Misvisen
de« nordretning er retningen af jord
magnetismens vandrette kraft på ste
det; denne retning viser i hovedsagen 
henimod jordens magnetiske poler, 
af hvilke den ene - sydpolen - lig
ger nord for Alaska, den anden syd 
for Tasmanien. J ordindrets vekslende 
indhold af magnetisk stoffer bevirker 
dog, at misvisende nordretning ikke 
har et jævnt forløb, og at man ikke 
kan sige, at misvisende nordretning 
er retningen til den nordligste af jor
dens magnetpoler. Der foretages sta
dig over hele jorden misvisnings
undersøgelser for at kunne bestemme 
»misvisningen« (vinklen mellem ret
visende og misvisende nord) så nØje 
som muligt; til søs er disse bestem
melser ikke så lette at gennemføre, 
og i Øjeblikket er kendskabet til mis
visningen mange steder forældet og 
mangelfuldt. En af opgaverne på deri 
danske m~rines kommende j ordom
spændende togt med »Galathea« næ-

ste år vil netop være at skaffe bedre 
kendskab til denne afgørende stør
relse. Misvisningen varien~r fra år til 
år efter nogenlunde kendte regler, 
men kan også variere pludseligt og 
uberegneligt, især på steder, hvor 
jordens indhold af magnetjernsten 
ligger tæt ved overfladen, og den kan 
endelig på sine ::;Let.ler være så »ure
gerlig«, at man kun må anvende et 
kompas med det største forbehold; 
sådanne kritiske områder findes bl. a. 
ved Bornholm og ved den skotske 
kyst. 

Som den tredie af de definerede 
nordretninger kommer den såkaldte 
»devierende« nord. Ved devierende 
nord forstår man den af kompasset 
angivne nordretning, og denne vil på 
steder, hvor kun jordens magnetfelt 
virker, være den samme som den mis
visende nordretning; dette er imidler
tid en undtagelse, da der næsten over
alt, hvor kompasset anvendes, er for
styrrende magnetiske forhold, som 
skaber »deviation« (vinklen mellem 
devierende og misvisende nord). Selv 
om soldaten og terrænsportsmanden 
som regel kan se bort fra denne virk
ning, så kan sømanden om bord i et 
jernskib, luftnavigatøren i sit luft
fartøj og føreren af en panservogn 
aldeles ikke undlade at bestemme de
viationen og korrigere for den. Den 
opstår som omtalt ved den interfere
rende virkning, som magneter i nær
heden af kompasset har på jordfeltet, 
men tillige kan elektriske kredsløb i 
kompassets nærhed skabe en meget 
betydelig deviation. Som sagt kan 
manden i terrænet vel som oftets neg
ligere denne »fejlvisning«, men det 
må dog erindres, at et håndvåben kan 
ændre kompasvisningen op til 10-
150, og at kompasretninger bestemt i 
nærheden af en kanon må anses for 
lidet troværdige. 

Udviklingen fra vikingernes lei
darsteinnkompas gik meget langsomt. 
Det synes, som om kun sømænd og 
ret ukyndige håndværkere har be
skæftiget sig hermed, og at teoreti
kerne gennem lange tider ikke har 
været opmærksom på, at der her lå 
et felt, som var værd at udforske. 
Først ca. 1750 konstrueredes et vir
keligt moderne kompas af englæn
deren dr. Knight. Det er naturligt, at 
England som den førende søfartsna
tion nu går i spidsen for udviklingen" 
og kompaskonstruktionens store navn 
er da også engelsk: Sir William Thom
sen, der adledes under navnet Lord 
Kelvin. Fra Knight's kompas over 
Kelvin til vore dage er forbedringerne 
i magnetkampasserne ikke revolutio
nerende og i grunden kun opståede 

Aerolcompas. Der er 
ingen roseskala i for
bindelse med mag
netnålene. Skalaen er 
en inddelt ring, an
bragt drejelig over 
kompaskoppen og for
synet med parallele 
streger. Skal der sty
res en kurs, drejes 
denne ring, så kursen 
står ud for styrestre
gen, og piloten drejer 

luftfartøjet, indtil 
ringens streger hol

des parailelt med 
magnetnålen. 
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ved benyttelsen af de bedre materia
ler, videnskaben har kunnet stille til 
rådighed. 

Idet udseendet og opbygningen af 
det almindelige landkompas forud
sættes næsten alle mennesker be
kendt, skal der lige fremsættes et par 
bemærkninger om skibskompasser. 
De består af en skålformet beholder, 
»kompaskoppen«, forfærdiget af et 
absolut umagnetisk materiale; cen
tralt i bunden af koppen findes en op
stander, »pinden«, med en meget hård 
spids. Herpå balancerer »kompasro
sen«, hvorved man forstår såvel kom
passkalaen som de til denne fastgjorte 
magneter. Magneternes fælles magne
tiske akse skal ligge nøjagtigt i rose
skalaens nord-sydlinie, og den kar
dan, i hvilken kompaskoppen ophæn
ges, skal have sine akser liggende gan
ske nøje i hØjde med pindens Øverste 
spids. I vædskekompasset er koppen 
fyldt med en blanding af sprit og 
vand, hvorfor koppens låg her skal 
være vandtæt. Ved at lade rosen 
dreje sig i en vædske, opnår man en 
dæmpning af kompasbevægelserne, 
som gør kompasset lettere at styre ef
ter, men man må til gengæld anvende 
kraftigere nåle. TØrkompasset er mest 
anvendeligt i skibe, der ikke har for 
store og voldsomme bevægelser, det 
er billigere end vædskekompasset, 
men anvendes dog ikke så meget 
mere. 

FØr et kompas må benyttes om 
bord i et skib, ·skal det have et certi
fikat, som udstedes på en statsaner
kendt prøveanstalt; her kontrolleres 
hele dets opbygning og de anvP.ndte 
materialer, nålenes magnetiske mo
ment, rosens svingningstid og indde
linger, styrestregernes anbringelse 
o. s. v. Certifikatet gælder for fire år, 
og er det forældet, anses skibet for 
usØdygtigt og får ikke lov at sejle. 

Det er imidlertid på grund af den 
omtalte deviation ikke nok at have 
et godt kompas som retningsviser. 
Kompasset skal også være anbragt på 
en sådan måde, at forstyrrelser fra 
jern, stål og elektricitet i nærheden 
såvidt muligt undgås eller i alt fald 
er af en så stabil karakter, at man 
kan bestemme deviationen nøjagtigt 
og kan tage skyldigt hensyn til den 
ved beregningen af kurser og ved 
pladsbestemmelser. Deviationen kan 
nedbringes ved en såkaldt kompen
sering, men man vil ofte derved 
svække kompassets nordsØgende evne 
og altså få et mindre kraftigt kom
pas. Arbejdet med at bestemme de
viationen for et skibskompas er en 

Feltkompas. 
a: drejelig plastic
hætte over kompas
nålen. b: kredsind
deling. c: nordpil. 
d: retningsvisel'. 
e: mm-målestok. 
f: sigt~hul. 

stadig omdiskuteret videnskab; van
skelighederne er ikke slet så store i 
et luftfartøj, men det nyeste og van
skeligste problem synes at være op
stået i forbindelse med kompasopstil
linger i militære kampvogne. Der er 
stadig uløste problemer her, bl. a. med 
hensyn til de deviationsændringer, 
der opstår efterhånden som ammuni
tionen bortskydes, da denne nødven
digvis må være magasineret ganske 
tæt ved kompasset. 

Om bord i et skib er det ikke alene 
stål- og jernmasser, der skaber van
skeligheder, men i meget hØj grad til
lige det virvar af elektriske installa
tioner, som findes på broen i et mo
derne orlogsfartøj. Her vil man der
for ofte anvende »transmitter-syste
mer<<, hvor et kraftigt magnetkompas 
opstilles som moderkompas på det 
bedst egnede sted i skibet; man lader 
så dets visning overføre ad elektrisk 
vej til datterkornpasser - der slet 
ikke indeholder magneter - opstil
lede på de pladser i skibet, hvor man 
har brug for retningsangivelser. 

Man kan også helt frigØre sig fra 
det magnetiske princip og i stedet for 
det jordmagnetiske felt udnytte j or
dens rotation om sin akse. Dette gø
res i det elektriske gyrokompas, hvis 
virkning beror på, at en hurtigt
gående snurre stadig vil søge at be
holde sin retning i rummet. Gyrokom
passets konstruktion betød et stort 
fremskridt, og det er nu så alminde
ligt, at næsten alle større skibe ba
serer deres navigation på et sådant 
kompas; men på grund af dets kom
plicerede og derfor noget skrØbelige 
indretning, er det dog ved lov på
budt, at der altid skal være magnet
kompas om bord, selv om der også 
er gyro. Gyrokompasset er dyrt og 
kræver pasning, man kan kun fore
tage mindre reparationer i søen, og 
endeligt er det tungt, hvilket især i 
mindre orlogsskibe, hvor der er brug 
for hver smule vægt til militære in
stallationer, er en væsentlig mangel. 
I militære kampvogne har gyroen 
endnu ikke fundet anvendelse, bl. a. 
fordi det kræver en ikke ringe elek
trisk energitilførsel; i luftfartøjer an
vendes gyroen i adskillige instrumen
ter som f. eks. den kunstige horizont, 
vinkelhastighedsmåleren o. a., men 
som kompas er den på grund af far
tøjets tredimensionale bevægelse ikke 
egnet. Man må her anvende magnet
kornpasser, som ganske vist gyrosta
biliseres, men som dog helt og fuldt 
virker på grundlag af jordmagnetis
men. 

For ikke mere end ca. 30 år siden 
betragtede man områderne indenfor 
polarkredsene som »ikke-navigable«; 
man beregnede ikke navigalionstabel
ler for dem og beskæftigede sig egent
lig slet ikke med dem i teorien; de få 
skibe, der sejlede her, måtte klare sig 
så godt de kunne. Imidlertid har flyv
ningPns og clfm verdensstrategiske si
tuations udvikling tvunget både teo
retikerne og instrumentmagerne til at 
gå i gang med problemerne, der især 
drejer sig om retningsbestemmelser. 
I nærheden af de magnetiske poler vil 
det jordmagnetiske felts vandrette 
kraft nemlig være så ringe, at et mag
netkompas slet ikke kan indstille sig, 
og de geografiske polers nærhed be
virker, at jordrotationen ikke stabili
serer gyrokompasset så meget, at dets 
virkning er pålidelig. 

Disse forhold har skabt problemer, 
som man for tiden arbejder på at løse, 
men mange af resultaterne er af mi
litære grunde ikke tilgængelige. Dette 
gælder selvfølgelig ikke mindst sty
ringen af robotvåben via polen. I 
luftfartøjer og skibe kan man benytte 
et »astro-kompas«, hvormed nordret
ningen bestemmes efter solen eller 
en stjerne, eller det allersidste nye, et 
»himmel-kompas«, der i tusmørke kan 
bestemme retningen til solen ved at 
benytte principperne for lysets pola
risation. 

Denne kortfattede oversigt over 
kompasset og dets udvikling kan selv
fØlgelig ikke være andet end skitse
mæssig og ufyldestgørende i mange 
retninger. Hele spørgsmålet er så stort 
og mangesidet, at der slet ikke kan 
blive tale om at »gå i dybden<< i en 
tidsskriftsartikel. Men måske dog for
klaringerne på ting som misvisning 
og deviation har kunnet vise mange 
soldater og terrænsportsmænd, der i 
visse situationer er helt -afhængige af 
kompasset, at dette trods sin tilsyne
ladende simpelhed i konstruktion og 
virkemåde dog rummer faldgruber 
for den ukyndige, Herhjemme, hvor 
misvisningen kun er nogle få grader, 
glemmer man den let, fordi det er 
ganske ligetil at forestille sig, at kom
paspilen repræsenterer kortets nord
retning, sværere bliver det på f. eks. 
sydgrønland, hvor kompassets nord 
betyder kortets nordvest, og længere 
oppe mellem de geografiske og de 
magnetiske poler, hvor kompassets 
nord svarer til kortets syd. Ligeledes 
er det måske nyttigt at erindre om, 
at en maskinpistol, et gevær - og en 
kanon i hØj grad kan deviere et felt
kompas. 

Astrokompas. Sigte
apparatet er kombi
neret med et regne
instrument, der på 
grundlag nf klokke
slet, bredde og him
mellegemets deklina
tion giver dets ret-

visende retning. 

K. H. Seehusen. 
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Fot.: Rubæk, 
H. Kristensen 
& H. P. Nielsen 

Hærens og flådens nye »Meteor« Mk. IV. De to første jetjagere ankom 

til kastrup lufthavn d. 7, oktober fløjet hertil af danske piloter under 

ledelse af Søværnets Flyvevæsen. 

2 
Oberst Ørum byder kaptajnløjtnant Wickmann _velkommen hjem. 

3 

Viceadmiral Vedel og den engelske luftattache, wingcommander Bray 

i samtale med kommandørkaptajn Rasmussen umiddelbart efter an-

komsten til Kastrup. 

4 
Chefen for Søværnets Flyvevæsen, kommandørkaptajn E, Rasmussen 

ledede hjemflyvningen og førte selv den første Meteor. Flyvetiden fra 

England til Kastrup var en time og 40 minutter med en gennemsnits

fart på ca. 700 km i timen. Hjemflyvningen foregik i 10 km.s højde af 

hensyn til brændstofforbruget, som i denne højde kun er ca. halvt så 

stort som ved jordens overflade, eller ca. 1200 liter i timen. 



5 
H. M. Kongen inspicerede den 4. oktober for første 

gang kompagnilærerkursus på Hærens Gymnastik

skole. Her ses Kong Frederik i samtale med 

oberstløjtnant Hemmingsen. 

6 
Ved en parade på kasernen i Jever den 7. oktober 

overtog oberst Bjerregaard kommandoen over DET 

DANSKE KOlV[MANDO, hvis styrker var opstillet 

på alarmpladsen med 19. bat.s fane på fløjen. 

7 
Tøjhusmusæet har åbnet en ny særudstilling »Fra 

armbrøst til maskinpistol«, og det er en smuk og 

imponerende mængde våben, musæet viser frem ved 

denne lejlighed. 

8 
Til Dragørfortets fest på Strandhotellet i Dragør 

spillede fortets eget orkester, der tidligere er fun

det værdigt til at spille for kong Haakon på Ege

lund ved Hillerød, og som slet ikke kan overkomme 

alle de bestillinger, der afgives på det. De smukke 

dekorationer er malet af en af fortets gaster, 

Marius Madsen. 

9 

Afslutningen på eksercer- og artilleriskolen og øn

sket om at fejre den nye chef, orlogskaptajn Wiirtz 

var anledning til en revy og fest, som Dragør

fortets gaster selv arrangerede sidst i september. 

Efter den morsomme optræden af nogle af fortets 

værnepligtige var der bal, som fortets nye chef 

åbnede. 

ø 

1f) 
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... feltmæssig skydning. 

ICaptajn Nyholm-Jprgensen gav i sid
ste nwnmer en skildring af stævnet 
i feltsport og skydning mellem Kungl. 
Skånska Kavalleriregiment, Kungl. 
Skånska Pansarregiment og fodfolkets 
kornet- og løjtnantsskole. Her skil
dres returmatchen i Danmark. 

Returstævnet i Danmark efteråret 
1949 kom hovedsagelig til at foregå 
efter de foran nævnte proportioner. 
Modtagelse ved færgen af turnerings
lederen kaptajnlØjtnant Tindborg, 
transport til Kronborg i last- og per
sonmotorvogne. Fælles frokost kl. 
9,00 for alle deltagere og officials i 
skolens elevspisesal. Frokosten var 
som en almindelig søndagsfrokost i 
kostforplejningen, dog kunne delta
gerne vælge mellem mælk og Øl. Der
efter transport til øvelsesterrænet, 
først til feltmæssig skydning i Hor
serød hegn. Kaptajn!Øjtnant Tindborg 
gennemgik her reglerne for skydnin-

gen og lØbet, hvorpå 1. patrulje star
tedes. Der blev løbet af en 400 m ter
rænbane til skydestandpladsen. Pa
truljeføreren skulle skyde med pistol, 
den anden befalingsmand med ma
skinpistol og den menige med gevær, 
alle våben af svensk model. Skyde
standpladserne var begrænsede af 
nogle på jorden liggende trærammer, 
det var således ikke muligt fra sam
me standplads at bekæmpe alle mål. 
Disse bestod af 10 faldfigurer på 5-
150 m afstand, forestillende en fjendt
lig patrulje, der havde gjort hold, 
var faldet ned og gået i anslag. Bille
det var meget virkelighedstro, og de 
»fjendtlige skytter« vel slørede. Som 
det fremgår af resultaterne, var sven
skerne ganske udmærkede, de var me
get hurtige til at opdage målene, hvil
ket antagelig skyldtes, at terrænet 
lignede det hjemlige, granskov med 
bevokset, kuperet skovbund. Skyde
tiden indgik i løbetiden, der marke
redes, når patruljeføreren havde 

»Marmeladespanden«, - en fin id6. 
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Af kaptajn T. Nyholm.-]Ørg,msP.n, 

meldt færdig. Så snart en dansk og 
en svensk patrulje havde afsluttet 
skydningen, kØrtes de til Gribskov, 
til startstedet for orienteringsløbet, 
beliggende ved Esrom sø. Start og 
mål viste sig at være på samme sted. 
Man lagde straks mærke til den ud
mærkede postafmærkning, en stang 
med en marmeladebøtte, der var ma
let rød med en hvid rundtgående 
stribe, lige let at se fra alle sider, en 
glimrende ide til afløsningen af den 
en- eller trefløjet skærm. Skolens 
radiovogn var kØrt ap på pladsen, 
der var etableret radioforbindelse ved 
S.M. J.-stationer til samtlige poster. 
På en ophængt skitse over banen blev 
patruljerne mærket med nummer i 
forskellige farver, ophængt ved po
sterne efterhånden som der indgik 
melding om, at de havde nået disse. 
En resultatliste fra skydningen var 
ophængt ved siden af. Her påfØrtes 
lØberesultaterne efterhånden som pa
truljerne kom i mål, og til sidst til
føjedes resultaterne fra håndgranat
kastningen, der var sammensat af 
længde- og præcisionskast. Man hav
de således til stadighed et udmærket 
overblik over patruljernes indbyrdes 
stilling. Selve løbet foregik ad en ca. 
8 km lang bane af middel sværheds
grad gennem gran-, løv- og kratskov. 
Kortene var i 1:100.000, det ubetinget 
bedste orienteringslØbskort. Det er 
ved banelægning, hvor disse kort skal 
benyttes, vigtigt at huske reglen om, 
at posterne skal kunne ses i en 20. 
del af afstanden fra nærmeste lede
punkt. Man måtte atter her beundre 
svenskernes fine tider. 

Pointberegningen er - som tidli
gere nævnt - ved de fleste stævner 
foregået efter Sveriges militære 
idrottsforbund pointstabel. Denne er 
ganske fortrinlig og skal gøres til 
genstand for nærmere omtale. Ved 
dets udarbejdelse, har man tilstræbt 
at skabe en sådan relation mellem de 
forskellige i en feltkonkurrence ind
gående discipliner, således at hver af 
dem i passende grad påvirker det en
delige resultat. OrienteringslØb benyt
tes her som »nøgledisciplin«. 

I denne tildeles hver konkurrerende 
et antal point, der er lige med den an
vendte lØbetid, omsat i minutter og 
sekunder: 

1 minut = 1 point 
0-15 sekunder = 0,25 point 

16-30 sekunder - 0,50 point 
31-45 sekunder= 0,75 point 
46-60 sekunder = 1 point. 

I de øvrige discipliner (feltskyd
ning - kortlæsning - måludpegning 
- håndgranatkastning og afstands
bedømmelse) gives et antal tillægs-



point, der kan aflæses direkte i en til 
LI.en p§gældemlc U.isdplin hØrende ta
bel, f. eks: 

prøveskuddene søge »at blive dus med 
det«. F,ft.rir Rkydningen slutter1P Pn 
frokost med præmieuddeling i sko-

lens foredragssal det vellykkede 
stævnP 

Vi har nået svenskerne i skydning, 
måtte vinderne nu ikke hvile for me
get på laurbærene, men bide tæn
derne sammen og fortsat træne ener
gisk. I feltsport mangler vi desværre 
endnu en del, men det nås forhåbent
ligt ved omhyggelig forudgående 
træning og indsats i kommende ud
bytte- og traditionsrige stævner. 

Tabell I b. Faltskjutning med eldhandvåben 

Nyckelgren 
Fri orienteringslopning 2 3 

Hcigsta mcijliga skjutpoiing ar 
20 30 40 50 60 

Kilometer 
4 5 6 7 8 

po8.ng 

20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 
0,9 

0 0 
29 39 49 59 0,5 0,6 0,7 0,8 

Efter feltsporten var der lejlighed 
til en dukkert i Esrom sø. Om afte
nen holdtes fælles middag i skolens 
gymnastiksal: suppe og steg plus en 
pilsner og kaffe. Der udbragtes leve 
for deres majestæter kong Gustav af 
Sverige og kong Frederik af Dan
mark, nationalsangene spilledes. Over
sterne Hcig og Erichson talte, og sko
lechefen, oberstløjtnant Folmer Pe
dersen foretog præmieuddelingen. 5. 
regiments orkester spillede under 
spisningen. Senere på aftenen var der 
tappenstreg gennem byen, fulgt af de 
fleste af deltagerne. Kammeratligt 
samvær i de forskellige messer slut
tede den udmærkede dag. 

LØrdag formiddag kørte man efter 
fælles morgenspisning til skydeba
nerne i Teglstrup hegn, hvor skyd
ningerne på pistol for befalingsmænd 
og gevær for de menige afvikledes. 
Af resultaterne bØr for befalingsmæn
dene bemærkes kapten AhlstrOms 133 
point og sergent Knutssons 124, heraf 
54 point af 60 mulige i præcisions
skydning fra P. II og premierløjtnant 
Hertels 127 point og overofficiant 
Rasmussens 132 point fra F. K. og L., 
samt af det danske officiantshold blev 
nr. 1 og det danske officershold nr. 2. 
I geværskydningen sejrede de danske 
kornetelever med P. II og K. II på 
henholdsvis 2. og 3. klasse. Blandt re
sultaterne her lagde man især mærke 
til 13. SkjOdts og Korporal Perssons. 
Sejrherren fra Sverige i foråret, kor
netelev 5/ Larsen var ikke så god 
denne gang, hvilket måske skyldes 
våbnet, idet der trækkes lod om dette. 
Derefter må man ved hjælp af den 
vedhængende indskydningsskive og 

1 1,1 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke 

Kgs Nytorv København 

9 10 11 

0 0 
1,2 1,3 

0 
1,4 T. Nyholm-Jprgensen. 

Sergent Knutsson betragter resultatet. 

Fra geværskydningen. 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 
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Lune og vid florerer i dansk militær-slang 
Eksemvler fi·a soldatens dagligliv Tekst: F.11.ER HANSEN 

Tegninger: OLUF KUNDE 

DER findes en bog, ja, måske flere 
bøger om amerikansk soldater-slang, 
og naturligvis har en stor nations 
hær, som netop har gennemlevet og 
gennemført en stor krig, en langt ri
gere militær-slang end et lille land, 
som gennem et par menneskealdre 
har haft aktiv krigstjeneste lidt på 
afstand. Men den danske hær har 
skam også sine egne soldaterudtryk, 
sin egen slang, og kan der ikke skri
ves bØger om den, så står den i hvert 
fald kvalitativt på hØjde med den 
mange gange noget ideforladte ame
rikanske soldater-slang ikke 
mindst i kraft af, at den har en god 
portion dansk lune og barok humor 
som baggrund. 

Her skal opregnes nogle af de al
mindeligste former for dansk solda
ter-slang. 

• 
Vort folkefærds store kærlighed til 

mad, god og rigelig kost, åbner rige 
muligheder for slang-udtryk om den 
militære kost. Spisesalen benævnes 

(som oftest uberettiget) sultesalen; 
andre steder kaldes den spisestalden. 
Under de tre daglige ophold i sulte
salen skal man sørge for at have 
brød-klaveret (gebisset) i bedste or
den, og man gør klogest i at bruge 
bøf-hangaren (munden). Derimod 
har et udtryk som på tørkost intet 
med spisesalen at gøre - det dækker 
begrebet at være i streng arrest, på 
vand og brØd. Bajerlågsaftager 

(jævnfør bajerlåg = Ølkapsel) står 
for »samfundshjælper«. Slangudtryk
kene for maden er som oftest lidet 
delikate. Indpakkede børnelig bety
der hvidkålsroulader, knust postbud 
bruges om sildesalat (opstået af far
ven og må derfor formodes at være 
lanceret af by-soldater, da landpost
bude som bekendt har mørkeblå uni
former!!!), og væltet lokum er ha
schis. En ret som biksemad har man
ge navne, hvoraf de almindeligste er 
hakket soldat, gårsdagens infirmeri
amputation og opfej fra køkkengul
vet. Det specielle brigade-vid har om
døbt en smørkage til dieselbrød (?), 
og makrel, som er en forholdsvis al
mindelig middagsret ved brigaden, 
hedder brigade-hummer. I denne for
bindelse kan det nævnes, at den civile 
betegnelse for mindre god kaffe, ne-

genved, er meget almindelig blandt 
soldater. Og endelig; sildesalat hØrer 
ikke hjemme på kostplanen. Det er 
betegnelsen for en samling ordens
bånd. 

Hvad selve militærtræningen og 
dens begreber angår har soldaternes 

vid og slang været så rammende, at et 
oprindeligt slang-udtryk i flere til
fælde benyttes officielt, eller i hvert 
fald halvofficielt. Det gælder f. eks, 
stroppetur, ja, endog røvtur - begge 
udtryk dækker det, befalingsmæn
dene kalder hård, fysisk træning. 

Via Dolorosa (lidelsernes vej) vid
ner om kendskab til klassikerne og 
latinen og er et »kælenavn« for en 
vejstrækning, som altid tilbagelægges 
i trælsomt lØb, f. eks. en vej mellem 
kaserne og eksercerplads. Avekatte
marken betyder eksercerpladsen, og 
rækkehuset eller bungalow'en er be
tegnelser for kasernen. Trang til 
voldsomhed og større forhold har 
gjort, at geværet oftest kaldes kano
nen. I andre tilfælde benyttes ud
trykkene gØb eller geb, som er opsaa
et af den snublende udtale i en ge
vær-kommando, f.eks. »Giv agt, præ
senter gØb!«. Støvlerne kaldes brand
spande, bølgebrydere eller syrekasser. 
Det sidste udtryk er i nær familie 
med syrebasser, som bruges om fØd
derne. Ammunitionslivremmen har 
været offer for et typisk udtryk for 
dansk vid, idet den er blevet dØbt 
om til brystholdere eller mavebæltet. 
Bolcher eller skod betyder skarp am
munition, og enhver, der har prøvet 
at rense gevær efter skydning med 
lØs ammunition, vil forstå, hvorfor lØs 
ammunition kaldes geværsværte. Søm 
eller neg ler en ser bruges almindeligt 
om bajonetten, og end ikke brØdpo
sen har undgået et kælenavn, men 
betegnes muleposen. En jernhat er 
naturligt nok en stålhjelm. 

Kaster man sit blik på infirmeri
virksomheden, har også dette afsnit 
sin egen slang. Infirmerilægen må 
ofte finde sig i at blive kaldt cykle
smed eller skomager, mens selve in
firmeriet af visse .grunde betegries 
hvilehjemmet, og endelig vil jeg no
tere, at lægetermometer enten kaldes 
den nysgerrige mikrofon eller røv
pind. Røde hunde hører derimod ikke 
hjemme på infirmeriet, da det er be
tegnelsen for rust på geværet. 

Naturligvis må befalingsmændene, 
som altid står for skud, have deres 
eget kapitel inden for dansk militær
slang, selvom strengt personlige »kæ
lenavne« bruges i langt hØj ere grad 
end de mere generelle slang-beteg
nelser. Kompagnichefen hedder skip
per og bataillonschefen vor far, en 
underkorporal hedder underkoppen, 

og en ad.jutani kalde8 uviiiigt for en 
snoredreng. Langt mere vid er der i 
udtrykket ping (Storm-Petersens 
»Ping« i hælene på Peter), som også 
bruges om en adjudant. Brigaden har 
dØbt de rØd-kaskettede MP'ere RØd
hætter eller kosakker. Officerstanden, 
væsentligst de hØjerestående, dækkes 
af fællesbetegnelsen det dyre. Ende
lig vil jeg fremhæve et desværre lo
kalt udtryk for en underkorporal, 
nemlig elevatordreng (fordi han »his
ser« sig selv op! ! ) 

Soldat kan udtrykkes på mange 
måder. Her er et udvalg: Basse, knu
de, knoldsparker, nummermand, fod- . 
tudse, Jens, tudsetræder, jordloppe, 

geledbisse, fodfanterist og blandt or
logsgaster: tornysterslæber. Til gen
gæld kaldes en orlogsgast for krave
dreng eller margarinesoldat. I sin bog 
»Slang« nævner magister Kaj Bom 
fØlgende udtryk fra den militære 
rangstige: Trandunken for trainsolda
ten, arbejdskule for hjælpetropper, 
vaskekoner for hjælpetropper" pla
stersmører, byldesuger, kadaverslæ
ber, ligslæber, dyrepasser eller syge
sut om sygepasser og sygebærer, 
krudtkugle om artillerist, horntuder, 
himmelhyler eller hornhyler om spil
lemanden, kanonkonge om en der 
skyder fint og endelig fuglekonge, om 
en der skyder hØjt over målet. 

En sekondlØjtnant kaldes sabel
dreng, og det kendte skældsord klok
ker kan forstærkes til super-klokker 
og i december måned omskrives til 
juleklokker. Civil bede er også et 
ret almindeligt skældsord. Kontor
ordonnansen kaldes salonkriger, re
kyl-maren er en populær soldater
pige, mens lillemor er betegnelsen 
for den hjemlige, legale kæreste eller 
kone. En sergentdistinktion kaldes 
halvofficielt ligkiste. Trykkeriet står 
for WC, og mandskabskantinen kal
des tutten eller Magatut du Nord. 
Endelig kan noteres, at brigadechauf
fØrerne har omdøbt utilitycar'en til 
nyreryster eller persillekasse. 

Jo, dansk militær-slang behøver 
skam ikke at stå tilbage for den ame
rikanske. Vi har vor egen, og den er 
god. Nogle udtryk gror fast, mens 
andre udtryk kommer og går med de 
forskellige afdelinger og underafde
linger. Om det er de ringeste udtryk, 
der dØr, og de bedste, der lever vi
dere, skal jeg lade være usagt. 

14 Forsikring skal man ha'.. '\ 
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VOKSNE MANDFOLKS 
~~ 

Hobro Borger Compagni af 1801 
mobiliseres hvert år 

Det er højden, målt, når man ligger på. ryggen, der gælder for 
udvælgelsen af mandskab til Borger Compagniet. 

EN 250 PUNDS BEDSTEFAR præsenterer muskedonner og leger 
soldat. Bukserne er gule, våbenfrakken sort med redt pynt, et 
kryds af hvide bandolerer afmærker tyngdepunktet, og toppen er 
en skinnende sort chapeau. Nu skal kaptajn Nielsen sige sin vit
tighed, hornenes jublekor, forrest iblandt tusinde tilskuere, gen
tager: Maven ind, De skal ha' den tykke mave ind! Også han, den 
menige af Hobro Borger compagni, kender soldatens første bud, 
han forsager energisk, men må give op. Kaptajnen, der jo skal 
tænke på disciplinen, idømmer ham compagniets sædvanliae straf 

Hobros første borgervæbning op
rettedes omkring 1600, da det blev 
pålagt byen som en pligt at mønstre 
et halvt hundrede mand, der skulle 
fungere som de hjemmeværn, vi nu 
har. »Ja, da var det stort med vor 
By«, skrev en Hobrogenser fra den
gang i sine erindringer, »hver Søn
dag Kl. 4 marcherede Borgerne med 
Trommer og Piber ud på Fælleden 
for at ekscersere i 3 Timer.« Gennem 
tiden gik det op og ned med borger
væbningen. Flere gange blev den op
lØst, og sommetider kunne en nyer
hvervet styrke i nye uniformer give 
byen en populær underholdning. -
Kompagniet gjorde sig gældende på 
mange andre områder end det mili
tære og har engang været byens fa
ste brandkorps, der påt-oi! sig alle 
større og mindre brandslukninger; 
kun ikke fastelavnsmandag. På den 
dag udlånte kaptajnen sin pragtful
de uniform, som var byens flotteste 
mandfolkedragt, til kattekongen. 

Kaptajn Sigfred Nielsen har tjent sig op 
gennem graderne fra sergent til chef med 
myndighed til at idømme ølbøder. En post 
som officer i borgervæbningen er et af de 

tillidshverv, avisen nævner. 

en elbede. Det var nu i efteråret 

I 1801 kom der nye forordninger 
for borgerkorpsene. Hobros blev om
organiseret og iklædt uniformer ma
gen til dem, mandskabet endnu bæ
rer. Yderligere lod man trommema
geren Frantz Keyser fremstille den 
store kobbertromme, som nu ved mo
bilisering lånes fra musæet. Der gik 
så nogle år, indtil korpset igen blev 
opløst, fordi der manglede et »due
ligt Subjekt« til at overtage hvervet 
efter den gamle kaptajn. 

Men i roer end en halv snes år hat 
borgervæbningen nu fØrt en sikker 
tilværelse, efter at en komite, som 
hvert år arrangerer den store vel
gØrenhedsfest, Ambulancedagen, hav
de påtaget sig den gode ide at ud
ruste en ny borgervæbning. 

Arbejdet var enormt. Lokalhistori
keren satte sig til at studere forbil
ledet, korpset fra 1801. Han satte igen 
skrædere igang med at sy reglemen
terede uniformer til en styrke på 50 
mand. - Et barnebarn af den sidste 
kaptajn fortalte, hvad han kunne 
huske, og forærede forskellige ting 
til det ny korps, bl. a. alt, hvad der 
var tilbage af bedstefaderens uni
form. Folk blev sendt udenbys og 
fandt den gamle fane fr.a 1791, den 
blev kopieret. Trommen blev pudset 
og gjort brugbar. Så kunne Hobro 
Borger Compagni igen formeres. Det 
var tænkt som festens attraktion det 
år, til næste år ville man hitte på 
noget andet. Men da nu borgerne fØrst 
var kommet til våben, nægtede de at 
oplØse korpset, og siden har man mo
biliseret næsten hvert år. Kun under 
krigen var der en pause. Der var dog 
masser af væbnede borgere uden 
uniform og musik. 

* Det mest mærkelige ved korpset 
er, at det virkelig repræsenterer de 
satte, agtværdige borgere, og at de 
møder så villigt. Hvis man ville, kun
ne man sagtens udvide kompagniet. 
Hver gang en træder ud af rækker
ne, er der mange, som gerne vil ind 
i hans sted. Men kan de bruges? Ikke 
altid, det kan blive nødvendigt at 
fange manden på gaden og presse 
ham i tjene sten. Det er ganske be
stemte typer, man søger, men des
uden er der også det krav, at den 

ny mand skal have krop til forgæn
gerens uniform. Der kan således bli
ve meget specielle hensyn at tage ved 
udvælgelsen. Flere af mandskabet 
har været med fra starten, nogle er 
hØjt dekorerede for lang og tro tje
neste, og nu sidst blev tambourma
jor Jesper udmærket med fortjenst
medaillen i messing for den hjælp, 
han ydede sin kaptajn under en nat
lig aktion i NykØbing, hvis styrelse 
havde anmodet om korpsets bistand. 

De agtede borgere ;nægter ikke, at 
de leger godt sammen, dog nævner 
de måske som en undskyldning spø
gens velgørende formål. I spøgen er 
der alvor. Man har set, at den gamle 
kaptajn havde tårer i Øjnene, da han 
første gang var »civil« tilskuer, og 
korpset marchere forbi under hon
nøraflæggelse. Og kan man ikke næ
sten se maverne svinde en tomme el
ler to1 når borgerne svinger ud og 
med marchtoner krildrende i Øret 
går frem under den gamle fane. 

T. 

Fanen er fra 1791. 
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Ved oldtidens olympiske lege fand
tes en femkamp, hvori det gamle 
Grækenlands atleter kappedes i da
tidens militære idrætter; denne fem
kamp omfattede: spring, diskoskast, 
lØb, nævekamp og brydning. 

N utidcns olympiske lege, der af
holdtes fØrste gang i Athen 1896 på 
franskmanden baron Pierre de Cou
bertins initiativ, omfatter en atletisk 
tikamp, hvori man genfinder oven
nævnte idrætter med undtagelse af 
de to sidstnævnte. Først i 1912 ind
fØrtes den moderne femkamp på 
svensk forslag, og denne udpræget 
militære idrætsgruppe har siden væ
ret genstand for stigende interesse og 
deltagelse ved olympiaderne; i 1912 
stillede 8 nationer op med 22 del
tagere, medens tallene i 1948 var 17 
og 43. Ved de seneste olympiader har 
deltagerantallet pr. nation måttet be
grænses til 3. 

~en moderne femkamp omfatter: 

Ridning, 
fægtning, 
skydning, 
svømning og 
løb. 

Reglerne for femkampen er fastsat 
af »Comite International du Pentath
lon Moderne Olympique<<, og iØvrigt 

16 

gælder de af de internationale spe
cialforbund for de enkelte discipliner 
fastsatte regler. Navnet »Moderne 
femkamp« kan måske nu synes mis
visende, eftersom så »umoderne« 
idrætter som ridning og fægtning 
indgår i den, men navnet må ses på 
baggrund af oldtidens atletiske fem
kamp. 

Der ligger iØvrigt en militær ide 
til grund for udformningen af den 
moderne femkamp, nemlig den, at en 
overbringer af en hastende melding 
starter til hest; under en ildkamp får 
rytteren skudt sin hest og vinder 
fØrst overtaget efter en kamp med 
blanke våben; overbringeren må der
efter fortsætte over et større vandløb 
med svømning. 

1. Ridningen er et terrænridt, der 
rides på ukendt hest over en indtil 5 
km lang bane med ca. 25 forhindrin
ger (hØjde og bredde indtil henholds
vis 1,10 og 3,50 m); såvel anvendt tid 
som fald o. s. v. bestemmer gennem 
en pointsberegning den endelige pla
cering. 

2. Fægtningen udføres med kårde. 
Hele modstanderens legeme tjener 
som mål, og kampen drejer sig om 
fØrste stød. De oprindelige bestem
melser angiver, at der skal fægtes 

MODERNI 
Af kapt 

Fot.: 

»alle mod alle<<, altså et meget stort 
antal kampe. Ved store deltagerantal 
kan man benytte puljeprincippet, hvil
ket dog ikke var tilfældet ved de to 
seneste olympiader i Berlin 1936 og 
London 1948. 

3. Skydningen foregår som duel
skydning med pistol på 25 meters af
stand mod stående mands-skive, der 
er drejelig og synlig i 3 sekunder 
med 10 sekunders mellemrum; skiven 
er 10-delt ved elliptiske ringe. Der 
skydes 4 serier a 5 skud, og række
følgen af skytterne bestemmes i første 
række af antal træffere, derefter af 
pointsantal. 

4. Svømningen sker over en di
stance på 300 m, og stilen er fri. Pla
ceringen bestemmes ved den opnåede 
tid, idet hver deltager kun svømmer 
i eet heat. Så godt som alle deltagere 
ved olympiaderne anvender nu crawl. 

5. Løbet former sig som et terræn
lØb over 4 km i afvekslende terræn~ 
og der lØbes enkeltvis; banen er af
mærket, men ved de senere olym
piader ikke påvist. -

De enkelte deltagere rangeres i 
nummerorden i hver af de fem disci
pliner, og den endeljge placering an
gives efter pladsciffersystemet. Vin
der er således den, som har lavest 
sum af pladscifre. 

Danske officerer har deltaget i 
olympiaderne i 1912, 1920, 1924 og 
1928, og fra en meget svag start lyk
kedes det - takket være Økonomiske 
ofre fra officerskorpset og ikke mindst 
et målbevidst og dygtigt træningsar
bejde fra de deltagende officerers side 
- at nå særdeles gode resultater, 
navnlig i 1920 og 1924. Danmark stod 
ved disse 2 olympiader som næst
bedste nation - efter Sverige, der 
indtil 1936 havde verdens bedste fem
kæmpere. 

Først i foråret 1914 vistes noget 
større femkampinteresse herhjemme, 
og en komite på 4 officerer stillede 
sig i spidsen for en indsamling inden
for officerskorpset for at skaffe det 
nØdve'ridige Økonomiske grundlag for 
evt. dansk deltagelse i moderne fem
kamp i Berlin 1916. Indsamlingen gav 
iØvrigt anledning til en tidsskrift
diskussion med udtalelser, der spænd
te fra »vor anseelse vil lide et uop
retteligt knæk, når det åbenbares, at 
vi savner evne og kraft til at sætte 
noget ind for en sag, der dog i sidste 
instans er af national betydning« til 
»de vilkår, der er givei og vil kwme 
gives officerer herhjemme, er så 
hårde, sammenlignet med forholdene 
i udlandet, at mange officerer anser 
det for håbløst fremtidig at lade Dan
mark blive repræsenteret ved stæv
ner af olympiadernes art«. 



FEMKAMP 
dge Klint 
:ensen 

Imidlertid brØd krigen 1914-18 ud 
og satte forelØbig bom for afholdelse 
af olympiader. Efter krigen beslut
tedes det at afholde olympiade i 1920 
i Antwerpen, Den siddende kommites 
opfordring til træning fulgtes af 30 
officerer, hvoraf dog kun 5 fuldførte 
og stillede op ved olympiaden; det 
var de daværende premierløjtnanter 
M. E. W. Christensen, Augsburg, 

Bjørnholm og Skjoldager samt rit
mester von Scholten (som reserve). 

Ovennævnte 4 - premierløjtnanter 
besatte i Antwerpen pladserne 5, 9, 
12 og 20. I tiden mellem olympiaderne 
i 1920 og 1924 deltog danske officerer 
i flere femkampkonkurrencer med 
svenske officerer, og det viste sig 
herunder, at det forspring, som disse 
havde i 1920, mindskedes, eftersom 
femkampen var dyrket i længere tid 
her i Danmark. 

Træningen til olympiaden i Paris 
1924 påbegyndtes med 10 deltagere, 
og krigsministeriet stillede nu et be
løb til rådighed. Danske deltagere i 
1924 var kaptajn M. E. W. Christen
sen og premierlØjtnanterne H. J. C. 
Jensen og P. 0. Olsen, der placeredes 
som henholdsvis 13, 6 og 14; de to 
sidstnævnte blev henholdsvis 2 og 1 
i skydningen. I olympiaden i 1928 i 
Amsterdam deltog premierlØjtnan
terne H. J. C. Jensen (nuværende 
chef for fodfolkspionerkommandoet) 
og P. 0. Olsen (nuværende chef for 
20. bataillon) atter og blev nr. 10 og 
14. Hermed fandt dansk deltagelse i 
olympiadernes moderne femkamp sin 
forelØbige afslutning, idet det ikke -
trods tidligere opmuntrende resulta-

ter - har været muligt at sende dansk 
repræsentation til olympiaderne i 
1932, 1936 og 1948. 

Til at belyse den udvikling, som 
gennem årene har præget olympia
dernes femkampresultater, anføres 
nedenfor en oversigt over toppræsta
tionerne i de 3 grene, hvor sammen-

Skydning ... . 
Svømning ... . 
Løb ........ . 

1920 

20-181 
4,36 
14,09 

1924 

20-186 
5,19 
12,40 

I de senere år har man ved de mi
litære landsidrætsstævner haft en mi
litæ1· femkamp på programmet, som 
adskiller sig fra den moderne fem
kamp ved, at ridningen har været er
stattet med håndbombekast. Først i 
år lykkedes det at gennemføre mo
derne femkamp ved D. M. I.s lands
stævne på SØgård med 7 officerer 
som deltagere. 

Samtidig hermed er i år for fØrste 
gang afholdt konkurrence i moderne 
femkamp med eleverne i hærens of
ficersskoles officersklasses ældste af-

ligning er mulig, nemlig skydning, 
svømning og lØb. Tallene angiver for 
skydning henholdsvis antal træffere 
og points, for svømning og lØb den 
anvendte tid i minutter. Resultaterne 
i lØb må dog tages med noget for
behold, da terrænets forskellighed 
har spillet ind. 

1928 

20-196 
4,38 

14,14 

1932 

20-197 
4,32 

15,12 

1936 

20-200 
4,15 

13,17 

1948 

20-194 
4,17 
14,10 

deling. I undervisningsplanen for 
ældste afdeling 1947/50 er moderne 
femkamp indført som »eskamensfag«, 
således at der udover de normale ka
rakterer ved de afsluttende prøver i 
legemlige fag skal gives en karakter 
i moderne femkamp. Deltagelsen i 
konkurrencen, der afholdtes i dagene 
den 26.-28. september i Næstved, var 
således obligatorisk for ældste afde
lings 79 elever. Af 77 startende elever 
gennemførte 7 4 konkurrencen - flere 
endda med ret alvorlige handicaps 
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Ved solojtnant L, WESSEL WETLESEN 

K 2 VII, Lærke. Danmark. K 2 II T. Danmark. 

(Firsædet sportsluftfartøj - scrapbogen gruppe 2). (Tosædet skoleluftfartøj - scrapbogen gruppe 2). 

Beskrivelse: HØjvinget mo
noplan - bæreplanet neden
fra rektangulært, skråt afrun
dede ender - een underlig
gende Boxermotor - fast, 
afstivet understel - stort, 
spadeformet sideror - lærke
formet, buttet krop. 

Data: Max. hast. 200 km/t., 
march. hast. 175 km/t., spænd
vidde 9,6 m, længde 6,6 m, 
praktisk tophØjde 4000 m, 
rækkevidde 750 km. 

Motor: Een Continental C 125 flad 
sekscylindret ,Boxermotor. 

Beskrivelse: Lavvinget mo
noplan - bæreplanet neden
fra trapezformet, skråt afrun
dede ender - een overliggen
de. rækkemotor, hængende cy
lindre - fast understel uden 
afstivninger - stort hak i ag
terkant af hØjderoret - slank 
cigarformet krop med to åbne 
cockpits. 

Data: Max. hast, 235 km/t., 
spændvidde 10,2 m, længde 
7,6 m, praktisk tophØj<le 5000 
m, rækkevidde ca. 900 km. 

Motor: Een De Havilland Gipsy Ma
jor 10 fircylindret rækkemotor. 

Fjernkendingsopgave nr. 4/49: 
Følgende luftfartøjer, der alle er afbildet i dette eller sidste nr. af »Folk og Værn«, skal identificeres: 

Løsningen indsendes senest 15. dec. 1949 i konvolut mrk. )>Fjernkendingsopgave nr. 4/49« til »Folk og Værn«s redak
tion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 kr. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 2/49: 1. Lockheed F-80, Shooting Star. 2. Gloster Meteor. 3. Lockheed F-80, Shoot
ing Star. 4. SAAB 21 R (J-21 R). 5, Hawker P, 1052. 

Vinder: B. J. Friis Rasmussen, Vibekegade 25, st. th., København Ø, 
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Glirrtl f r,1 lufte ri • • • 
England. 

Fra 6.-11. september afholdtes den 
10. luftfartsudstilling i Farnborough. 

Der var udstillet 59 forskellige luft
fartøjer, og af disse var de 24 udsty
ret med enten reaktionsmotorer eller 
propelturbinemotorer. 

Det vil være umuligt her at komme 
ind på alle de nyheder og forbedrin
ger, som ved denne lejlighed blev 
vist offentligheden - i flere tilfælde 
for fØrste gang. 

Udstillingen var alt i alt en magt
fuld demonstration af Englands vilje 
til stadig at være med blandt de før
ste på alle flyvningens områder. 

I det efterfølgende skal nævnes en 
del af de vigtigste eller mest særegne 
af de udstillede luftfartøjer. 

A vro udstillede et forsøgsluftfartøj 
Avro 707, der ligesom Convair XF-
92 A (forhen Convair 7002) er ud
styret med trekantet bæreplan, der 
samtidig gør det ud for haleplan. Mo
toren er en Rolls-Royce Derwent 
reaktionsmotor, og man mener iØv
rigt, at luftfartøjet er forløberen for 
Englands fØrste firmotorede reak
tionsbomber. 

Blackburn Y. A. 5 og Fairey 17 er 
beregnet til bekæmpelse af ubåde. 
Fairey 17 drives af en Armstrong 
Siddeley Double Mamba propeltur
binemotor, mens den udstillede pro
totype af Y. A. 5 var udstyret med en 
Rolls-Royce Griffen rækkemotor. Se
nere modeller af denne type skal dog 
også drives af propelturbinemotorer. 

Den tosædede natjager De Havil
land DH 113, Vampire er udstyret 
med radar i næsen. Føreren og radar
operatøren sidder her ved siden af 
hinanden, hvorved kroppen får et bre
dere tværsnit end ved tidligere Vam
piremodeller. 

En anden videreudvikling af Vam
pire er De HaviUancl DH 112, Venom, 
der drives af en De Havilland Ghost 
reaktionsmotor med ca. 850 kg større 
trykkraft end Goblin motoren, der er 
installeret i de fleste Vampiremodel
ler. Særligt karakteristisk ved Venom 
er de to kastbare ekstratanke, der 
efter amerikansk mønster er fastgjort 
til planenderne. 

En tredie De Havilland-konstruk
tion, der vakte stor opmærksomhed, 
var jetpassagerluftfartØjet DH 106 
Comet, som første gang var i luften 
den 27. juli. Comet har tidligere væ
ret omtalt i »Folk og Værn« (nr. 6), 
og vi skal her kun tilfØje, at den un
der prØveflyvninger skal være nået 
op på 695 km/t. i 4300 m's hØjde, og 
at spændvidden er ca. 33,5 m og læng
den ca. 35 m. 

DH 106, Comet. 

Gloster Meteor 
fremkom i en ræk
ke nye versioner. 
Først og fremmest 
Avon Meteor, der 
med sine to kraf
tige motorer af sam
me type som reak
tionsbomberen Can
berra's, er i besid
delse af en fanta
stisk stigeevne. 
Endvidere Meteor IV, der - udstyret 
med Rolls-Royce efterbrændere -
gjorde sig mest bemærket ved en in
fernalsk larm, og Meteor 8, som ty
deligt kan skelnes fra tidligere me
teormodeller på grund af det ændrede 
haleparti. 

Handley-Page's nyeste konstruk
tion Hermes V, der drives af fire Eri
stol Theseus propelturbinemotorer, 
blev demonstreret i luften og gav 
gode løfter for fremtiden. 
· Det samme gælder Marathon 2, 
hvor de fire Gipsy Queen motorer i 
den første model er erstattet af to 
Mamba propelturbinemotorer, som 
udvikler lige ved 2000 HK. Marathon 
er iØvrigt stadig let kendelig på grund 
af sit tredobbelte sideror og den hØj
vingede konstruktion, 

Sluttelig skal nævnes, at Super
marine 510, som er det første engel
ske luftfartøj, der har gennemført pi
leform, blev demonstreret i luften. 
Dens spændvidde er 11,8 m og læng
den 11,6 m. Oplysninger om dens 
vægt og præstationer er endnu ikke 
tilgængelige; men ifØlge svenske avi
ser nåede den under opvisningen i 
Farnborough en hastighed på 1040 
km/t. 

Frankrig. 
Den eenmotorede helikopter Bre

guet G 11 E, der er forsynet med to 
rotorer med modsat omløbsretning, 
gennemgår for tiden en række prø
ver. Dens max. hastighed forventes at 
blive ca. 240 km/t. 

* * * 
Fouga Cyclone - svæveplanet med 

den lille reaktions-hjælpemotor -
var fØrste gang i luften den 14. juli. 

U.S.A. 
Convair B-36 D, der drives af 6 

Pratt og Whitney stempehnotorer på 
hver 3500 HK og 4 General Electric 
J-47 reaktionsmotorer, der hver har 
en trykkraft på 2359 kg, oplyses at 
få en max. hast. på 700 km/t. 

* * 

Martin XB-51. 

De fØrste seksmotorede transport
luftfartøj er af typen Convair XC-99 
er leveret til den 7. amerikanske 
bombeeskadre. 

• • • 
Prototypen af det tomotorede trans

portluftfartøj, Douglas Super DC 3, 
gennemførte den 23. juli sin første 
flyvning. 

Super DC 3 er som bekendt en om
bygget DC 3. Den har kraftigere mo
torer, større vægt, større passager
plads (30-38) og større marchhastig
hed (391 km/t.). Endvidere er udse
endet af haleparti og bæreplan noget 
ændret. 

• * * 
Martin fabrikken meddeler, at der 

er konstrueret en ny Viking raket, 
hvor man har draget fordel af de 
erfaringer, der indhøstedes under den 

· fØrste Vikings flyvning den 3. maj 
1949. 

Den nye Viking raket forventes at 
kunne nå ca. 320 km's hØjde. Dens 
max. hast. på vej til denne hØj de vil 
være 9334 km/t. 

Som angivet i forrige nummer af 
»F. og V.« nåede den første raket ca. 
83 km op, og dens max. hast. var 3621 
km/t. 

Den nye raket er 13,71 m lang, 
spændvidden over finnerne er 2,49 m, 
og den vejer 4540 kg. 

* * * 
Der er for nylig fremkommet en 

række oplysninger om det nyeste 
amerikanske reaktionsbombeluftfar
tØj Martin XB-51, der specielt er kon
strueret til støtte for Hærens opera
tioner. Det har pileformet bæreplan 
(35°), meget højt placeret højderor og 
3 reaktionsmotorer, hvoraf de to er 
placeret nedenunder og ved siden af 
kroppen og den tredie indbygget i 
kroppen med udstØd agter. Spænd-

FortnrottC!s side 21 

Gloster :M:etcor 8. 
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MARINEMUSEUM 
Marinens modelsamling går sin 

undergang i mØde. 

Af journalist Knud V. Johansen 

Det bØr være vor pligt at bevare 

disse nationale kulturværdier for 

kommende slægter, sige1· orlogs-

kaptajn P. Ho!ck. 

PA borde og gulv står modellerne stablet sammen, de fleste ganske 
ubeskyttede mod støvet, som altid findes på. sådan et loft. 

GEMT bort på et støvet loft, som 
kun yder begrænset værn mod fug
tighed og temperaturforandringer, 
står i dag størsteparten af den dan
ske marines modelskibssamling. Den 
har gennem de sidste tre hundrede år 
- så længe den har eksisteret - ført 
en omtumlet tilværelse, og det ene 
tab efter det andet er tilfpjet den 
stolte flåde, men bestandig er ska
derne blevet udbed1·et såvidt muligt, 
og vi kan i dag 'tose os af at have en 
national skat, som anbragt under de 
rigtige forhold vanskeligt vil kunne 
finde sin mage nogetsteds i verden. 

»Folk og Værn«s medarbejder har 
aflagt den historiske modelsamling 
på Holmen i København et besøg og 
giver i det fØlgende en skildring af 
dens tilblivelse og udvikling og det 

store arbejde, der stadig gøres, for at 
den skal være så tidssvarende som 
muligt. 

En af modelsamlingens varmeste 
· forkæmpere er orlogskaptajn P. 

Holck, og da orlogskaptajnen samti
dig er samlingens historiske ekspert, 
er det naturligt at henvende sig til 
ham for at hØre lidt om dens fØdsel 
og videre skæbne. 

Fremstillingen af skibsmodeller har 
langt tilbage i tiden været et vigtigt 
led i skibsbygningen, fortæller kap
tajn Holck. Modellen viser i mange 
enkeltheder, hvad konstruktionsteg
ningerne ikke formår, og foruden at 
hjælpe skibskonstruktØren selv til at 
udforme sine ideer i praksis, gør den 
dissP rmsk11eligt forståelige for skibs
byggerne. De ældste modeller er der

for opbygget stykke 
for stykke ligesom 
det virkelige skib. 

Chr. IV havde ]Jrivat 
skibsværft. 

~n nøjagtig arbeJctstegning er den første betingelse for en 
fm model, og her studerer orlogskaptajn Holck og model
lerer Werge en af de mange tegninger til »Willemoes«. 

Det måtte selvføl
gelig blive Chr. IV, 
der skabte den første 
virkelige modelsam
ling herhjemme. Han 
havde selv et helt 
lille skibsværft ved 
Frederiksborg sø, 

hvor hun eksperi
menterede for at fin
de de bedst egnede 
typer til den danske 
flåde, og da han op
førte det nuværende 
slot, indrettede han 
en modelsamling i 
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den såkaldte skibssal. Grundlaget var 
fire modeller, han havde arvet fra 
sine forfædre, men da flådebygnin
gen genoptages, voksede samlingen 
hurtigt, idet modellerne tjente som 
forbillede for skibsbyggeriet 

Chr. IV's modelsamling gik des
værre tabt, da svenskerne under kri
gen 1658-60 bortførte eller Ødelagde 
slottets kostbarheder, hvorefter de 
senere fremstillede modeller op beva
redes i Fr. III's kunstkammer på Kø
benhavns slot. Da marinens ledelse i 
1735 overdroges greve Fr. Danne
skiold-SamsØe, var modellernes antal 
steget så stærkt, at adskillige måtte 
opbevares i andre bygninger, hvorfor 
greven med åbent blik for samlin
gens historiske værdi udvirkede, at 
der ved bygningen af det ny hovec.J.
magasin langs Holmens kanal indret
tedes en passende modelsal. Samlin
gen rummede dengang 102 modeller. 

I 1745 fik samlingen en meget vær
difuld tilvækst på 40 modeller, idet 
en stor del af de gamle skibsmodel
ler fra kunstkammeret afleveredes til 
Holmen, hvorefter samlingen nu af
gav et fyldigt billede af flådens ud
vikling fra Chr. IV's dage. 

Under KØbenhavns brand i 1795 
brændte 123 modeller, og der gik nu 
30 år, fØr der toges fat på istandsæt
telsen af de skadelidte modeller. For
skellige museumsplaner blev udar
bejdet, da orlogsværftet på Gammel
holm blev nedlagt, men de førtes ik
ke ud i livet, bl. a. fordi interessen 
for de gamle modeller gik tabt i over
gangstiden fra sejl- til damp- og pan
serskibe, hvor modellerne mistede de
res tekniske værdi. Det var fØrst i 
slutningen af forrige århundrede, at 
man forstod deres historiske værdi. 



1 1894 fuldførtes den nuværende 
modelbygning pil HolmPn, og her 
havde samlingen til huse, til den ef
ter besættelsen måtte evakueres. Dels 
var modelbygningen for lille, dels var 
<len molesteret af tyskerne, og des
uden havde den den uheldige egen
skab at være placeret indenfor mili
tært, afspærret område, hvor den 
ikke kunne gøres tilgængelig for 
publikum i det Ønskede omfang. Det 
nationalhistoriske museum på Frede
riksborg slot stillede beredvilligt 
slottets riddersal til rådighed, og her 
stod en stor del af de riggede model
ler opstillet, indtil de i fjor flyttedes 
til de såkaldte thesiuer. 

Værkstedet er aldrig ledigt. 

dersØges, om der 
levnes mandskabet 
tilstrækkelig bevæ
gelsesfrihed under 

betjeningen af kano
nerne m. m. Desuden 
laver vi en mængde 
detailmodeller, f. eks. 
uf o.nkerklyds. 

Den moderne skibsbygning er så 
kompliceret og stiller så store krav 
til udnyttelse af al disponibel plads, 
at den i udstrakt grad må baseres på 
arbejdsmodeller, hvor man kan sikre 
sig, at den enkelte genstand får den 
mest hensigtsmæssige placering og de 
bedste betjeningsmuligheder. Der 
kræves derfor et intimt samarbejde 
mellem skibskonstruktøren, tegne
stuen og modelværkstedet for at lØse 
de vanskeligheder, der fremkommer, 
når de seneste forbedringer eller op
findelser skal bringes i anvendelse 
Disse melder sig ofte i så hastigt 
tempo, at arbejdsmodellen må under
gå adskillige ændringer under selve 
skibets bygning ... 

Det er apterings
modellen, der be
nyttes som forbillede 
ved bygningen af det 
rigtige skib, og den 
må derfor være me
get nøjagtigt udført. 
Selvfølgelig har vi 
specialværktØj, og vi 
anvender bl.a. høvle, 
som kun er to centi
meter lange. Natur
ligvis tager det sin 
tid at få sådan en 
model færdig. Det 

Dette billede illustrerer på udmærket m!de forskellen mellem 
den fuldt monterede arbejdsmodel og den endnu langtfra 

færdige museumsmodel af »Willemoes«. 

Vi står sammen med kaptajn 
Holck og modellerer E. Werge i 
værkstedet, hvor tre mand til stadig
hed er beskæftiget. 

... værkstedet er aldrig ledigt, men 
lider snarere af mangel på tid og ar
bejdskraft, fordi vedligeholdelsen af 
de gamle og skørnede modeller er 
meget tidskrævende, fortsætter kap
tajn Holck. For tiden fremstilles en 
model af en af vore nyeste torpedo
både, » Willemoes« fra 1946, hvor 
der lægges vægt på med største nøj
agtighed at vise selv de mindste en
keltheder og alle bevægelige dele. 

Om modellernes tilblivelse fortæl
ler modellerer Werge: - Vi begynder 
med en halvmodel (klædningsmodel), 
hvorpå pladerne bliver tegnet ind, og 
dernæst bygger vi en apteringsmodel 
fra vandlinien. På apteringsmodellen 
monteres alt opstående, og det un-

tog således 2-3 mand tre år at ud
føre modellen af »Peder Skram<<, som 
nu er opstillet på Frederiksborg slot. 
Men så er det også en af vore fineste 
modeller. 

Foruden »Willemoes« arbejder vi i 
Øjeblikket på en model af orlogsski
bet »Sophia Amalia<< (1650), der vil 
blive samlingens ældste model. Den 
vil dog fØrst kunne ventes færdig 
om et par år. »Sophia Amalia« er teg
net under Chr. IV, men det er få op
lysninger, der foreligger om det, og 
det har været nødvendigt at foretage 
indgående arkivundersøgelser for 
nogenlunde at danne sig et indtryk 
af, hvorledes det rigt ornamenterede 
skib har været bygget. Det eneste 
billede, der eksisterer af det, er et 
samtidigt maleri på GaunØ slot. Ski
bet havde 110 kanoner og vejede 3600 
tons, hvilket svarer til et moderne 
panserskib. Til modellen her anven
des bl. a. 5-600 meter planker til 
beklædningen, og de sættes fast med 
14.000 små trænagler. Til det omfat
tende billedskærerarbejde har vi fun
det en kunstner, der er ekspert i 
kirkerestaurering; det går ikke an at 
anvende en moderne kunstner thi 
udførelsen af en så gammel ~odel 
kræver, at man fuldstændig kan sæt
te sig ind i datidens ideer og stilarter. 

Et sørgeligt skue. 
Vi slutter besøget 

i modelbygningen 
med at kaste et blik 
på de mange model
ler, som frister en 
kummerlig skæbne 

på det støvede loft. 
På borde og gulv 
står de stablet sam
men, enkelte i glas
skabe, men største
parten ganske ube
skyttet. Solstrålerne 
tegner sig som gyld
ne striber i det støv-

Det er hå.ndværksarbejde i 1. Kl A at pusle med de store 
skibsmodeller. Her er modellerer ·werge beskæftiget ved sit 

yndlingsværk, fregatten »Sophia Amalia«. 

mættede rum og 
rammer her en fre
gat, hist en kanon
båd. Det er et sørge
ligt skue, og vi deler 
ganske synspunkt 
med orlogskaptajn 

Holck, når han slutter med at sige: 
- Det vigtigste spørgsmål, der står 

på dagsordenen, er oprettelsen af et 
tidssvarende marinemuseum i lighed 
med, hvad der findes i udlandet, og 
der er da også nedsat en kommission 
til behandling af sagen. Indtil nu har 
alle forslag imidlertid vist sig at være 
negative. Vore samlinger er så rig
holdige, at der kan skabes et museum 
af meget hØj rang, men det koster 
penge, og det er marinens håb, at 
disse såvel som nødvendige materia
ler kan fremskaffes i en ikke for 
fjern fremtid. 

Thi nok har samlingerne lidt be
tydelige tab ved brandkatastrofer og 
tidernes ugunst, men tabene ved 
uhensigtsmæssig opmagasinering og 
mangel på plads er desværre mindst 
lige så store. 

Det må være vor pligt at sikre 
bevarelsen af såvel de nedarvede som 
vor tids modeller for kommende 
slægter, og med den rivende udvik
ling, der nu foregår, tåler dette in
gen udsættelse, hvis disse nationale 
kulturværdier skal sikres mod for
fald. 

Glimt fra luften 
Fortsat fra side 19. 
vidden er ca. 16,8 m og længden ca. 
24,4 ro. Der er to mands besætning. 

* * 
Radioplane Co., Californien, har 

konstrueret et nyt fjernstyret mål
luftfartØj, der anvendes som mål for 
jagere og under skydning med luft
værnsskyts. 

Det er et lille hØjvinget luftfartøj, 
der drives af en firecylindret Boxer
motor, som udvikler 60 HK. Det kan 
enten styres fra jorden eller fra et 
andet luftfartøj. 

Max.hast. 350 km/t., praktisk top
hØjde 6100 m, spændvidde 3,6 m og 
længde 3,2 m. 
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Søværnets prøvcanstal1.. 

Søværnets prøveanstalt 
passer på sl{atteydernes penge 
Ved Otto Ludwig 

Når søværnet i gamle dage fik en 
ny kanon fra kanonstøberiet, lod man 
støbemesteren sætte sig overskrævs 
på den, medens det første skud blev 
affyret. Man mente dermed at have 
en vis garanti for, at støbningen af 
kanonerne altid blev udfØrt med den 
største omhu og akkuratesse. 

Begrebet materialprøvning er flere 
hundrede år gammelt, men når man 

22 

fraregner den ovennævnte form for 
prøvning, er det i Danmark forholds
vis nyt. Til gengæld var det vort for
svar, der købte den første prøvema
skine herhjemme, idet søværnet i 1874 
fra Frankrig anskaffede sig en træk
prøvemaskine, som stadig er i brug 
på søværnets Prøveanstalt på Hol
men. 

Til at begynde med boede Orlogs
værftets kemiske Laboratorium, som 
prøveanstalten dengang hed, i mari
nens vaskehus på Holmen, og under
søgelserne angik da hovedsagelig 
sprængstoffer. Sprængstofprøverne 
foretages i vore dage af søartilleriet. 
I 1917 flyttedes laboratoriet til sin 
nuværende bopæl og fik sit nuvæ
rende navn. Materialprøverne var til 
at begynde med baseret på træk-, 
bØje- og hårdhedsprØver. Senere ind
førte den danske hær den første prØ
vemaskine til varighedsprØver. Men 
søværnet er også fulgt godt med. 
Det materiel, der udsættes for de 
ovennævnte prøver, Ødelægges des
værre under prøvningen, hvorfor man 
i stigende grad er gået over til at 
prøve materiellet ved røntgengen
nemlysning, røntgenfotografering og 
magnetofluxprØver. 

Vi har fået prøveanstaltens leder, 
ingeniør E. K. Obel, til at vise os rundt 

Laborant Thygesen ved prøveanstaltens 
store universalmaskine. 

i virksomheden. Ingeniøren Iortæller:-
at man også udfører prøver for pri
vate firmaer og forskellige af statens 
virksomheder. De to trediedele af 
prøveanstaltens arbejde er dog hel
liget søværnet. 

Først kommer vi ind i røntgenrum
met, hvor man for Øjeblikket er ved 
at gennemlyse sprængkapsler til hånd
granater. Den første røntgenfotogra
fering fandt sted i 1895, hvor Rønt
gen fotograferede et jagtgevær, i hvil
ket afsløredes en fabrikationsfejl. 
Først i 1928 fik Danmark ved sø
værnets Prøveanstalt et røntgenappa
rat til brug for materialprøver. Appa
ratet var det fjerde i Europa. Det 
bØr imidlertid nævnes, at søværnet 
flere år fØr kØbet af dette apparat 
havde forståelsen af røntgenfotogra
feringens betydning for materiale
undersøgelser. I 1920 fik prØveanstal
ten til opgave at undersøge vægtyk
kelsen af en hul bjælke til et luft
fartøj. Direktør K. T. A. Jensen havde 
i sine drengeår eksperimenteret med 
røntgenstråler, og af nogle materialer 
fra den tid lavede han et interimi
stisk apparat, hvormed den nødven
dige undersøgelse blev foretaget. Det 
røntgenapparat, prøveanstalten i dag 
råder over, er noget forældet, og iØv
rigt ville anstaltens ledelse gerne bli
ve i stand til at foretage røntgenfoto
grafering på de forskellige arbejds
pladser. Røntgenfotografering har 
navnlig vist sig at være nyttig til 
brug ved undersøgelse af svejste ma
terialer. Efterhånden som helsvejste 
skibe vinder mere og mere frem, vil 
det derfor have stor betydning for 
prøveanstalten at råde over et trans
portabelt røntgenanlæg. Et sådant 
blev da også for flere år siden bestilt 
i Tyskland og var flere gange på vej 
mod Danmark. Desværre forårsagede 
krigsbegivenhederne hver gang, at det 
ikke nåede frem. Imidlertid håber 
man inden alt for længe at kunne an
skaffe et nyt. 

Selv om man kom lidt sent med 
herhjemme, hvad røntgenfotografe
ring af materialer angår, så har sø
værnets Prøveanstalt også på dette 
specielle område gjort en pionerind
sats. Prøveanstalten var således den 
første i verden, der fandt på at foto
grafere stålflasker, hvorved mange 
menneskeliv og store materielle vær
dier sikkert er blevet sparet her og 
i udlandet. søværnets PrØveanstal t 
arbejder, som nævnt, også for stats
institutioner og private. Således har 
man foretaget røntgenfotografering af 
brodragere for D.S. B. I det Øjeblik, 
anstalten fik et transportabelt anlæg, 
ville det sikkert kunne tjene flere 
civile interesser og hurtigt tjene sin 
pris ind. Røntgenfotografering af et 
helsvejset skib koster ikke brøkdelen 
af een procent i forhold til fartøjets 
byggepris. 

Fra røntgenrummet fØrer ingeniør 
Obel os ind i anstaltens kemiske la
boratorium. I et af rummene her fore
tages olieundersøgelser. Med regel
mæssige mellemrum foretages ana
lyser af den olie, der bruges i flådens 
skibe. Olien bliver af maskinfolkene 
i små mængder sendt ind til prøve
anstalten. For den olie, der bruges 
om bord i hurtigbådene, skal der fin-



de undersøgelse sted hver 25. drifts
time. Det er meningen, at olieunder
søgelser for disse både i fremtiden 
skal foretages om bord i det store 
værkstedsskib, som endnu ikke er 
under kommando. Prøveanstalten fo
retager naturligvis også undersøgelser 
af nye olier. 

I et andet af laboratoriets rum fin
des en del finvægte, hvoraf nogle kan 
veje helt ned til 1 /10 milligram. I dette 
rum foretages desuden bestemmelse 
af forskellige legeringsbestanddele 
ved elektrolyse. Ved hjælp af en kul
stofovn kan man i laboratoriet be
stemme kulstofindholdet i stål og 
støbejern. I et andet af laboratorie
lokalerne bestemmer man brændvær
dien af forskellige stoffer, fØrer kon
trol med kedelvand fra søværnets 
skibe o. s. v., o. s. v. 

I materialprøveafdelingen, der er 
den mest interessante af anstaltens 
afdelinger, findes forskellige prøve
maskiner, der er i stand til at gen
nemprøve næsten alle materialer lige 
fra sytråd, tovværk og kæder til byg
ningsmaterialer og store maskindele. 
En af maskinerne viser, at det klæde, 
som almindeligvis bruges til orlogs
gasternes uniformer, i en bredde af 
50 mm kan tåle et træk på 50 kg. 
En mariner kan således sjældent lyve 
sig fra det, hvis han har Ødelagt et 
par uniformsbenklæder ved brugen 
af de forbudte buksebrædder. Det 
kan i denne forbindelse nævnes, at 
prøveanstalten også foretager under
søgelser af de forskellige klædevarers 
farve-, lys- og vaskeægthed i labora
toriet. 

En stålwire prøves i den gamle trækprøvemaskine, hvor den udsættes for et træk på 20 tons. 

En af materialeprøveafdelingens ma
skiner kan yde et tryk på 500 kg. Man 
har endvidere en såkaldt charpy
slagprØvemaskine, cler kan prøve ting 
som kæder, fortøjningsringe, maskin
dele og andre ting, der er udsat for 
chockagtige påvirkninger. Desuden 
har man maskiner, der prøver mate
rialerne ved variationer fra træk til 
tryk samt nogle hårdhedsprØveappa
rater. Een maskine yder ved en 10 mm 
stålkugle et tryk på materialet på 
3000 kg. Efter endt prøve måler man 
indtrykkets diameter. I andre tilfælde 
måler man indtryksdybden ved så
danne prøver. 

Materielprøveafdelingens mest in
teressante apparat er en såkaldt 
magnetofluxprØvetransformator. Ved 
hjælp af denne maskine undersøger 
man stålmaterialer for fejl som f. eks. 
revner o. 1. Denne maskine har i ti
dens lØb sparet marinen for mange 
penge, idet den ofte har afsløret fejl 
ved våben o. 1. Mens vi opholder os 
i lokalet er man ved at gennemprøve 
en krumtapaksel. Undersøgelsen af 
denne maskindel foregår på den 
måde at den magnetiseres til en be
stemt grad. Der sker nu, hvis der er 
fejl i materialets overflade, en for
skydning i prøvestykkets magnetiske 

strØmlinier, hvilket afstedkommer en 
ændring i krumtapakslens overflade
felt. For at markere eventuelle fejl 
i godset blander man fint jernpulver 
i en bestemt mængde olie. Denne blan
ding hældes ud på det magnetiserede 
prøvestykke, og er der en revne eller 
en anden fejl i godset, vil den måde, 
jernpulveret lægger sig på, afsløre 
denne. 

Ingeniør Obel fortæller os, at mange 
af de materialer, marinen kØber, er 
afprøvet inden salget, og i så fald 
udstedes et certifikat for dem. For 
materialer uden cerifikat må der 
imidlertid en gennemprøvning til fra 
prøveanstaltens side. Ved eventuelle 
havarier underkaster anstalten det 
pågældende materiel prøver for der
ved at finde frem til havariets årsag. 

Prøveanstalten har også en stor, 
moderne fotoafdeling, der er vel ud
rustet til at klare de største opgaver, 
som bl. a. består i ved fotografier at 
skaffe bevismateriale ved havari. Et 
fotografi er tit et godt bevis, når even
tuelt erstatningskrav skal fremføres 
over for leverandørerne. 

søværnets Prøveanstalt fungerede 
under krigen, men henimod slutnin
gen med stærkt reduceret arbejde. 
I marts 1945 truede tyskerne med 
overtagelse af bygningen til kaserne
brug, men heldigvis blev det ved 
truslen. Fotoafdelingen, der i 1943 
måtte flytte til Danmarks tekniske 
HØjskole på Østervold i København, 
udfØrte bl. a. et ret betydeligt illegalt 
fotoarbejde. Lige efter befrielsen gik 
det ret småt med at komme i gang 

B•·yi:geriet STJERNEN * Øl og JYl.inera/vande 

for prøveanstalten, men efterhånden 
som søværnet får mere og mere ma
teriel, får anstalten flere store opga
ver. IngeniØr Obel udtrykker det som 
sit Ønske, at søværnet snart må kom
me til at arbejde efter mere faste 
linier end nu. Når dette sker, vil 
søværnets Prøveanstalt få fuldt op 
at gøre. 

Et blik fra det kemiske laboratorium. 

Prøveanstaltens arbejde er en ga
ranti for, at det materiel, de indkaldte 
unge får med at gøre, er helt i orden, 
så man undgår alvorlige uheld som 
følge af materialefejl. Desuden er an
stalten en garant for, at skatteyder
nes penge ikke bliver Ødet bort til 
dårligt materiel. 

Hw"s P,'hen er fow, 
og Arbejde-! drøjt, 

THOMASENS Shag 
gør 1-/un,øref 11øjf•, 
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Oberst Gabel-Jørgensen fotograferet under indvielseshøjtideligheden i andagtsstuen på. 
Haderslev kaserne, Til højre i Billedet ses Biskop N oack, Haderslev. 

Håndslag mellem kirke og hær i Haderslev 
Andagtsstue på Haderslev kaserne indviet af biskop Noack 
Fot. H. P. Nielsen. 

SAMARBEJDET mellem den danske 
kirke og den danske hær har ikke til 
dato været af større omfang, men nu 
har kirken og hæren givet hinanden 
håndslag på et samarbejde, idet der 
på Haderslev kaserne er blevet ind
viet en andagtsstue. Det er ganisons
kommandanten, oberst Gabel-JØrgen
sen, og feltpræst P. Lund, Haderslev, 
der har taget initiativet til oprettel
sen af andagtsstuen, og den blev ind
viet d. 28. september af biskop N oack, 
Haderslev, ved en hØjtidelighed. 

Andagtsstuen er ikke nogen stor 
historie. Det er en belægningsstue, 
der meget smagfuldt er blevet fikset 
op, så den fremtræder smukt og en
kelt. Man kalder den med vilje ikke 
et »kirkerum<<, for kirker er der flere 
af uden for kasernen, og der er plad
ser til langt flere soldater i dem. Men 
andagtsrummet skal for det første an
vendes til sammenkomster med reli
giøse formål, dernæst skal den en
kelte soldat have et fristed her, hvor 
han kan være alene, og er der sol
dater, som kunne Ønske at drøfte et 
eller andet alvorligt problem sammen, 
kan det gøres i andgtsstuen. Der er 
ikke sat skarpe grænser for, hvortil 
rummet må bruges, men soldaterne 
vil nok selv v_ide, indenfor hvilke 
rammer stuen kan anvendes. 

vielsen. Oberst Gabel-JØrgensen bØd 
de mange gæster velkommen i kaser
negården, hvorefter enheder af en 
moderne bataillon blev demonstreret. 

En særligt indbudt kreds sam
ledes om eftermiddagen til ind
vielsen af andagtsrummet, og bi-

skop Noack foretog indvielsen 
med en kort tale, hvori han gik 
ud fra nogle ord i fØrste mosebogs 
28. kapitel, der handler om den 
unge mand, der fandt guds hus, 
hvor han ikke ventede at finde 
det. - Ingen kan på forhånd 
vide, om soldaterne vil finde 
Guds hus her, men det må vi 
bede om og håbe på. 

Da ikke alle på grund af andagts
rummets størrelse kunne være med 
til selve indvielsen, holdtes der en 
feltgudstj eneste i kasernens gymna
stiksal. 

Efter gudstjenesten var K.FUM's 
soldaterhjem vært ved et fælles kaf
febord, hvor der blev talt af rejse
sekretær i KFUM, Johs. Clement, Ha
derslev, og formanden for »Soldater
vennerne«, lærer søren Hansen, Ha
derslev. I gymnastiksalen holdt pastor 
Martin Nørgård, Flensborg, et for
træffeligt foredrag om forholdene 
blandt de danske syd for grænsen. 
Han beskæftigede sig i sin tale mest 
med den store kirkelige vækkelse, 
der er sket i Sydslesvig. Han sluttede 
med at sige til soldaterne: »I skal ikke 
gå ind i et negativt politisk kande
støberi, men I kan ikke sidde de dan
ske sydslesvigeres krav og behov 
overhØrige. Hvordan vil du Ønske du 
kunne svare, hvis dine bØrn engang 
spurgte dig: Hvad gjorde du, dengang 
de i Sydslesvig kaldte paa dig?« 

Om aftenen var der fællesspisning 
i parolsalen, og bagefter fik gæsterne 
lejlighed til at bese Haderslev kaser
ne. Ved aftenmødet indledede oberst 
Gabel-Jørgensen med et foredrag om 
soldateruddannelsen, hvorunder han 

Fortsættes side 29 

Til indvielsen af andagtsstuen var 
der indbudt en lang række af repræ
sentanter for egnens kirker, hØjskoler 
og KFUM. Der var endvidere fire 
norske feltpræster til stede ved ind-

De fire norske feltpræster fra den norske brigade i Tyskland sammen med deres danske 
kollega, feltpræst P. Lund, Haderslev, der står yderst til venstre. 



Da KFUM s soldatermission 
markerede sit 60 års jubilæum 

Fot. II. Kristensen. 

Elith Foss, der - netop ankommet 
fra vor nationale scene, hvor Bodil 
Ipsen hyldedes - gav et yderst mun
tert program til bedste. 

Orlogsgaster og civile festdeltagere synger med på fællessangen (til venstre). Til højre ses 
formanden, kontorchef Louis Pedersen. 

Aftenens fØrste taler var den ju
bilerende soldatermissions formand, 
kontorchef Louis Pedersen, der gan
ske kort så tilbage på de vigtigste be
givenheder i det tiår, der er gået si
den det sidste jubilæum, men især 
beskæftigede formanden sig med de 
store opgaver, der ligger for i frem
tiden. Kontorchefen lagde vægt på, at 
soldatertiden er den sidste chance, 
samfundet har for at påvirke ung
dommen. Men også fra hær og flåde 
var der kommet officielle repræsen
tanter, og generahnajor Bjerregaard 
talte først på den kommanderende 
generals vegne. Generahnajoren tak
kede for det uegennyttige arbejde, 
der gennem årene er udgået fra sol
daterhjemmene, men hyldede iØvrigt 
soldatermissionen, fordi den lagde 
vægt på både ordet »hjem« og »mis
sion<<. Generahnajoren sluttede med 
ønsket om en god og velsignet frem
tid for soldatermissionens arbejde. 
Kontreadmiral Lundsteen bragte en 
hilsen fra viceadmiral Vedel og tak
kede iØvrigt bl.a. for de mange smuk
ke og godt drevne orlogshjem. Kon
treadmiralen sluttede: Og jeg bringer 
en tak for det påskønnelsesværdige 
arbejde, som KFUM gør i vor bys 

MANDAG d. 10. oktober var en fest
dag for KFUM' s soldatermission i 
Danmark - man fejrede sammen
slutningens 60 års jubilæum, og da
gens forskellige begivenheder kuhni
nerede i en stor festaften i Odd Fel
low Palæet, hvor den store sal var 
fyldt til sidste plads af indbudte gæ
ster, repræsentanter for soldatermis
sionen og dens støtteorganisation 
»Soldaternes Venner« og ikke mindst 
mange værnepligtige fra hær og flå
de. Om morgenen var dagen begyndt 
med en altergang i Vor Frue Kirke 
ved pastor A. Bliddal. Derefter var 
der velkomst i Ansgarsalen i KFUM' s 
bygning, hvor naturligvis en lang 
række gratulanter mødte op. Om ef
termiddagen begyndte »Soldaternes 
Venner<<s repræsentantskabsmøde, der 
afholdtes i tilslutning til jubilæet. 

Om aftenen tog den egentlige jubi-
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læumsfest sin begyndelse i palæets 
store sal, der var stopfyldt. Hen over 
scenen stod store, skønne blomster
kurve, der var kommet som hilsener 
på dagen, og ydermere var scenen 
flankeret af de nordiske flag til ære 
for de gæster, der var kommet fra 
det øvrige Skandinavien. Festen ind
ledtes af Den kgl. Livgardes musik
korps, ledet af musikdirigent Kai 
Nielsen, og det populære orkester, 
som var i blå galla, blev naturligvis 
modtaget med stort bifald, et bifald, 
der ikke blev mindre, efterhånden 
som det leverede sine bidrag til afte
nens underholdningsprogram. I under
holdningen deltog iØvrigt koncertsan
gerinden Elsa Jena, hvis stemme vil 
være velkendt i mange soldaterkred
se. Elsa Jena sang et program bestå
ende af danske sange, og desuden op
trådte skuespiller ved Det kgl. Teater Fortsættes side 29 

Da svenskerne invaderede AunØ 
Fot. H. P. Nielsen. 

FLYVESKOLENS elementærkursus - luftmarinestationen 
på Aunø - har, som kort omtalt i sidste nummer, haft 
week-end besøg af 30 flygelever og officerer fra den sven
ske krigsflygskolan på Ljungbyhed. Desuden kom et hold 
flyvekadetter fra overgangskurset i Karup. Svenskerne 
kom til AunØ pr. bus, mens Karup-gæsterne kom flyvende 
i 10 Harvard- og 3 Oxfordmaskiner. 

Besøget var arrangeret på rent sportsmæssig basis, og 
det er første gang, et sådant stævne er sat i scene. Det er 
imidlertid meningen, at besøgene skal være en årlig til
bagevendende begivenhed. Næste gang er det Aunøs tur 
til at gæste Ljungbyhed. 

De svenske flygelever lededes af majorerne I. Wilander 
og I. Strokirk og blev ved ankomsten til Aunø modtaget 
af chefen for flyveskolen, oberst C. C. Larsen, og luft
marinestationens chef, orlogskaptajn H. Westenholz. 

Ellers gik week-end'en med gennemgang af luftmarine-
stationen, besøg på garderhusarkasernen i Næstved og 
kammeratligt samvær. Besøget blev en åbenbar sukces. 
Den eneste utilfreds sporedes hos svenskerne, men det 
skyldtes udelukkende, at de ikke kunde blive længere. 
Mange af dem havde aldrig været i udlandet før. Fra luft
marinestationens side var der gjort en energisk indsats 
for at få alt til at klappe ved besøget. Det gjorde det. og 
ledelsen fortjener ros herfor. · 

Fra besøget på garderhusarkasernen i Næstved. Fra venstre ses 
den svenske major I. Wilander, garnisonskommandanten i Næstved, 
oberst Fog, chefen for flyveskolen, oberst C. C. Larsen, den svenske 
major I. Strokirk og chefen for flyveskolens elementærkursus, 

orlogskaptajn H. Westenholz. 
Nederst: En situation fra fodboldkampen lørdag eftermiddag, 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

BEFALINGSMÆND I KAPPESTRID 
DANSK militært idrætsforbund kun
ne næppe have fundet et mere hen
sigtsmæssigt sted til afholdelsen af 
lands-idrætsstævnet end SØgaard-lej
ren, der med det omliggende, smukke 
og bØlgede terræn samtidig afgav yp
perlige betingelser for tilrettelægnin
gen og afviklingen af konkurrencerne 
og tillod deltagerne at hvile ud og 
nyde tilværelsen efter de krævende 
øvelser. 

Der var da også stor tilfredshed hos 
alle parter, og der blev gået til sagen 
med iver og interesse. Idrætsforbun
dets formand, oberst Friis, sagde i sin 
tale ved afslutningsfrokosten: - Ge
nerelt har resultaterne ikke været 
strålende, men glædeligt har det væ
ret at se den store og gode deltagelse, 
især fra hærens officersskole, hærens 
gymnastikskole og søværnets kvarter
mestre m. fl. Stævnet har bragt både 
glæder og skuffelser, men begge dele 
er blevet taget på den rigtige måde. 
Indkvarteringen og bespisningen har 
også været mønstergyldig, så lad os 
Ønske alt godt for denne lille garni
son - den er ikke så gammel, men 
den er betydningsfuld, den er dansk
hedens faste midtpunkt i det store 
Kliplev sogn. 

Tilrettelægningen af de mange kon
kurrencer kunne ikke på noget punkt 
kritiseres, herom sagde korpsofficiant 
Honore: - Jeg har ikke oplevet no
get bedre i de 31 år, jeg har været 
med i dansk militært idrætsforbund! 

Stævnets resultater bragte vi i for
rige nummer af bladet, idet dog fem
kampen manglede. Den sidste disci
plin, 3 km terrænridt, er blevet ud
kæmpet i Næstved, og femkampens 
vinder blev derefter premierløjtnant 

Heiberg-Jiirgensen med 15 points, nr. 
2 blev sekond!Øjtnant E. 0. J. Bræ
mer, 17 points, og nr. 3 premierløjt
nant E. Svane Lund, 18 points. Vin
der af holdkampen ( omfattende samt
lige konkurrencer) blev hærens offi
cersskole, der opnåede 18 points, mens 
gymnastikskolen blev nr. 2, ligeledes 
med 18 points. Officersskolen fik før
stepladsen på grund af sin førsteplads 
i feltsport. 

Der måtte omkamp til i 
Amsterdam 
Holland-Danmark: 3-1 
P A Amsterdams olympiske stadion 
spilledes den fØrste kamp i den in
ternationale militære fodboldturne
ring mellem landsholdene fra Hol
land og Danmark. Det danske hold 
så på papiret stærkt og godt ud og 
spillede også en .pæn kamp. Ikke de
sto mindre vandt Holland en fortjent 
sejr på 3-1. 

I fØrste halvleg af kampen - der 
spilledes om aftenen i projektørlys 
- angreb Hollænderne uafladeligt, 
dog i begyntlelsen uden at kunne føre 
angrebene igennem, og Danmark fik 
efter 28 minutters forløb fØringen, da 
den hollandske hØj re back Kammeyer 
ikke hurtigt nok fik bolden af vejen. 
Danmarks venstre yderwing, Bent 
Sørensen, satte et mål ind lige under 
stangen - og dermed var det slut 
med scoringen i denne halvleg. 

• 
Også i anden halvleg var Hollæn

derne meget i offensiven, men det 
lykkedes dog den danske måhnand 

Jørgen J ohan::ien at klare angrebene 
omtrent halvlegen ud. I sidste minut 
stormede hele det hollandske hold ned 
mod det danske mål, der blev to hjØr
nespark, og innerwingen Kolkman fik 
sat bolden ind trods »spærreild« fra 
tre danske spillere. Da stillingen så
ledes var 1-1, måtte der omkamp til. 

• 
Først 10 minutter før dennes slut

ning blev næste mål scoret - af hol
lænderen Kolkman. Dette fik dan
skerne til at sætte angreb efter an
greb i gang, men de opnåede herved 
kun at svække forsvaret. Fem minut
ter fØr tid reddede Jørgen Johansen 
på glimrende måde et skud lige på 
mål, men måtte tage hjørnespark -
og dette blev headet ind af den hol
landske hØjre innerwing van der 
Hoeven, og stillingen var 3-1. 

Det hollandske hold var uden tvivl 
det bedste, det danske hold, måske 
med undtagelse af Pilmark, J egsen, 
Kurt Hansen og målmanden Jørgen 
Johansen - nåede ikke op på højde 
med hollændernes udmærkede indi
viduelle telmik. 

søværnets første 
orienteringskonkurrence 

Den 20. september holdt søværnet 
for fØrste gang orienteringskonkur
rence, der fandt sted i et glimrende 
egnet terræn i Tisvilde hegn. Pre
mierløjtnant Th.Øgersen fra livgarden 
havde beredvilligt stillet sig til rådig
hed ved tilrettelægningen af konkur
rencen, hvis praktiske leder han til
lige var. 

50 deltagere var anmeldt, men 
tjenstlige forhold betød, at kun 38 
mand kom til start, og heraf gennen1-
fØrte 19 inden for den fastsatte tid, 
6 timer, der måtte anvendes på den 
12 km lange tur. Der var 8 poster, og 
øvelsen var ret krævende, ikke mindst 
på grund af, at vejret dagen igennem 
var regnfuldt og blæsende. 

Vinder blev mg 14834, K. Kristen
sen, Dragørfortet, 2 timer 24 min., 2 
mg 14730 A. Petersen, Taarbæk, 2 t. 
41 min., 3 kystunderkvartermester H. 
Nielsen, Middelgrunden, 3 t. 27 min. 

Fortsættes side 3L 

Fra lands-idrætsstævnets officielle åbning. Stævnets protektor, 
prins Viggo ses (til venstre) i samtale med lejrkommandanten, 
oberstløjtnailt Hintz. Videre den svenske gæst, friherre, oberst 

Ikke ryste på. hånden! Fem befalingsmænd i, gang med duelskyd
ning med pistol. (Fot. H. Kristensen). 

Strømfelt, oberst Friis og oberstinde Hintz. 
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HVORFOR dyrker vi terrænsport i 
værnene? Man skulle tro, at vi havde 
nok af udendørsforlystelser med 
eksercits, felttjeneste og kamptræ
ning. Svaret er jo nok bl. a. dette, at 
terrænsporten gennem sine opgaver 
og discipliner har e1;t særlig ~v:n~ ~il 
at udvikle selvstændighed og initiativ 
hos udøverne. Når man f. eks. står 
alene med sine gruppekammerater, 
vildfaren i terrænet evt. om natten i 
dybt mørke, så kaldes der på visse 
egenskaber, som man ellers ikke har 
brug for til daglig. Rent bortset fra, 
at det er rart en gang imellem at 
være fri for at stå direkte under kom
mando1 så er der noget spændende 
ved at !Øse opgaverne og gennemføre 
løbet på egen hånd. 

Den moderne krig kræver mere af 
sin mand end tidligere tiders krige. 
Dette gælder for alle kampformer. I 
gamle dage holdt styrkerne tæt sam
men. Det går ikke an i vore dage med 
de moderne hurtigtskydende og langt
rækkende våben. Slagbilledet er så 
forandret, at man i dag helst ikke må 
se nogen soldat på kamppladsen. Det 
kræver, at enhver soldat har evnen 
til at orientere sig i terrænet, at fin
de sig til rette og at forfølge og nå 
sit mål. Dette gælder selvfølgelig 
ikke mindst patruljefolk. Patrulje
virksomheden er i vore dage en stor 
og vigtig del af soldatens liv i felten.· 
Patruljer skal skaffe oplysninger om 
fjenden, som ellers ikke kan fås. D_e 
foruroliger fjenden, tvinger ham til 
at være vågen og udslider ham. Han 
skal aldrig vide sig sikker. Til sidst 
kan hans kampmod (moral) nedbry
des. 

Men kun folk, som kan deres fag 
tilbunds, kan gå på patrulje. Man kan 
have mere eller mindre gode anlæg 
for det - men alle kan lære det. Der
for skal alle i kompagniet skiftes til 
patruljeturene og ikke kun frivillige. 
Det udvikler mod og dristighed og 
snarrådighed, og det giver selvre
spekt og selvtillid. 

Terrænsporten er jo den ideelle for
træning hertil. Men den giver sam
tidig en række andre fordele. Man 
får en glimrende lØbetræning og øvel
se i hurtigt at finde ind i ret kurs 
igen. Man udvikler sin behændighed 
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TERRÆNSPORT 

Terrænsporten lever sit frodige liv - og vinder 

indpas stadig nye steder. I hæren har vi dyrket 

terrænsport i en årrække. Hjemmeværnet vil 

dyrke terrænsport ude i alle kompagnier og de-

linger, og søværnet er også gået i gang. 

og smidighed ved passage af vanske
lige hindringer, og man lærer først 
og fremmest samm·bejdets værdi. 
Gruppen er en enhed, hvor folkene 
af al magt hjælper og støtter hinan
den. De skal kunne stole på hinanden. 
Dette samarbejde er noget meget vær
difuldt, som ikke mindst virker ud
viklende på karakterdannelsen. Alle 
gode kræfter virker i samme retning 
- og resultatet er gruppens, ikke en 
enkelt mands præstation. Hvad dette 
betyder for de lidt spagfærdige og 
forsigtige er let at indse. 

Det er altså ikke så mærkeligt, at 
vi dyrker terrænsport i værnene. 

Men ligeså naturligt er det, at ter
rænsporten dyrkes andre steder. 

Det viser sig nemlig, at terræn
sporten kan tilpasses til anvendelse 
inden for næsten alle organisationer 
og foreninger. Simpelt hen fordi den 
er selv.e livet i Danmarks smukke na
tur. I stedet for som tidligere at gå 
en søndagstur ud ad den ene landevej 
og hjem ad den anden ( eller at blive 
hjemme), kan de unge i dag deltage 
i en terrænsportsØvelse, hvorved de 
kommer bort fra vejene og ind i selve 
naturens lØndom. Den, der første 
gang efter en anstrengende tur når 
posten i et afsides skovhjørne ved 
den ga.mle jættestue tæt ved den ris
lende skovbæk og der hviler ud i 

nogle minutter - han har fået en op
levelse, som knytter ham stærkere til 
naturen, til hjemegnen, til Danmark. 

Dette liv i naturen med gode kam
merater giver mange glæder, som for 
de fleste vil føles værdifuldere end 
mange af tidens temmelig tomme for
nøjelser. Ungdommen må blive sun
dere, stærkere og gladere, og mon 
den ikke også bliver mere ansvars
bevidst? 

Terrænsporten fik herhjemme sit 
opsving under besættelsestiden, hvor 
alle gode kræfter rykkede sammen 
og søgte en udvej til at dygtiggøre 
sig til den store dag, som man ven
tede ville komme. Men ungdommen 
fik smag for denne tiltalende sport og 
har bibeholdt den på programmet for 
talrige ungdomsorganisationer 
stærkt beslægtet som den er med 
f. eks. spejder- og F. D. F. bevægelsen~ 

Vort forsvar drager direkte fordel 
heraf. Det er jo indlysende, at en ung 
mand, der i nogle år har gennemgået 
en udvikling gennem terrænsporten, 
såvel med hensyn til træning som til 
forskellige praktiske færdigheder, har 
meget lettere ved at glide ind i den 
militære uddannelse. 

Fra den første færd har Terræn
sportrådet stimuleret arbejdet bl. a. 
ved at udgive instruktioner og en 
lærebog samt et tidsskrift. Men fØrst 
nu har rådet (Dansk terrænsport
forbund) udgivet en rigtig lærebog, 
der hedder Terrænsportbogen med et 



væld af billeder og skitser, som gør 
stoffet Ii:>tf::ittPligt til sP.1vstudium. 
Nogle prøver findes på disse sider. 

Bogen har mange forfattere, idet 
man har valgt en specialist til hvert 
emne, f. eks. skriver skovdirektøren 
om færdsel i skoven, adjunkt Fr. An
dersen om hjemstavnslære, sekretær 
Lauritzen i naturfredningsrådet om 
naturfredning, professor P. V. Glob 
om oldtidsminder, cand. mag. Chr. 
Lisse fra stednavneudvalget om vore 
danske stednavne. - Alt dette ud fra 
den betragtning, at jo mere den unge 
kender til sin hjemstavns natur, kul
tur og historie, jo mere interesse får 
han for disse ting, og jo større kær
lighed får han til sit land. 

Selve terrænsportdisciplinerne be
handles grundigt, instruktivt og let
fatteligt af rutinerede terrænsports
folk, civile og militære. Der findes 
større afsnit om k01·tlære af geodæten 
oberstløjtnant Thyge Johansen; om 
skydning, afstandsbedømmelse og 
måludpegning af kaptajn Tønsberg 
ved skydeskolen for håndvåben; om 
de moderne kompassers brug af la
boratorieassistent Erik Andersen og 
om terrænsportøvelser af udjunkt Fr. 
Andersen. Desuden findes der mindre 
afsnit om iagttagelsesøvelser, streg
måling, meldingstjeneste, terrænbe
benyttelse, håndgranatkast og selv
forsvar; endvidere om forhindrings
baner, lejrarbejder og bivuakering, 
gymnastik, idræt og nØdhjælp og om 
træning og påklædning. 

Endelig er der fastsat en række 
konkurrencebestemmelser og regler 
for pointsberegning, og som dels kan 
tjene som rettesnor for dette lidt van
skelige problem, og som samtidig er 
en stor lettelse, når flere forskellige 
foreninger eller organisationer mødes 
til en dyst." N. N. 

Håndslag mellem kirke ... 
Fortsat fra side 25 
bl.a. også beskæftigede sig med »kam
pen mod gaden<<, der aldrig måtte 
høre op. Man skulle altid sørge for, 
at der blev givet soldaterne lejlighed 
til at tilbringe fritiden på fornuftig 
måde. 

Sognepræst Gustav Arnberg, Kø
benhavn, talte om Danmarks felt
præstordning, der endnu ikke eksi
sterer. Sognepræsten var den, der for 
tre år siden tog skridt til en midler
tidig feltpræstordning. Feltpræst P. 
Lund sagde som indledning til sin 
tale, at han var hjælpepræst i Rinke
næs, men at der ingen var, der havde 
så lidt glæde af sin hjælpepræst som 
sognepræsten i Rinkenæs(!); så meget 
har feltpræsten i Haderslev at gøre, 
når han varetager gerningen i det 
»åndelig forplejningskorps«. 

Den norske feltpræst, Fagerheim, 
sagde i sin tale bl. a., at sindets for
svarslinje kan holde stand mod et 
hvilket som helst fysisk våben, og at 
disciplin uden at være i selskab med 
moral intet er værd. Endvidere talte 
højskolelærer Holger Kjær, Askov, 
missionær Thisted, der er medlem af 
KFUM's soldatermissions landsudvalg, 
menig 940 Nielsen, der på sine kam
meraters vegne takkede for andagts-

stuen, sognepræst Flensmark, rejse
sekretær Clement, Haderslev, pastor 
Zachariassen, Kliplev, og oberst Ga
bel-Jørgensen sluttede talernes række 
med at takke alle dem, der havde 
været med til at gøre dagen hØjtide
lig og fuld af berigelse. 

Det fremgik af flere meniges ud-

Moderne femkamp 
Fortsat fra side 17 

efter småuheld i tidligere discipliner. 
I det hele taget formede konkurren
cen sig som en hård prøve på, hvad 
deltagernes fysik var værd, idet kon
kurrencen afvikledes på 3 dage mod 
olympiadens 5. I mange tilfælde lag-

Nr. Navn og afdeling 

D.M.J. 
(7 deltagere) 

tnlelser, at de var glade for, at de 
havde fået andagtsstuen på Haderslev 
kaserne, og utlen tvivl vil J.eu blive 
brugt flittigt, til gavn og glæde for 
både befalingsmænd og menige, så 
vigtigt et våben den er i kampen 
mod det, der drager nedad. 

Anders Hansen. 

des fra elevernes side en sejg vilje 
for dagen til at gennemføre discipli
nerne, selv om den tid, som under 
skolearbejdet har kunnet afses til 
femkampen, selvsagt har været stærkt 
begrænset. 

Ved de i dette efterår afviklede 
femkamp-konkurrencer var neden
nævnte bedst placeret: 

Sum 
Rid- Fægt- Skyd- Svøm- af plads-
ning ning ning ning Løb cifre 

1. Prmlt. B. Heiberg-Jilrgensen, Kronens 
artilleriregiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 

3 

4 

5 

1 

5 

1 15 

2. Seklt. E. 0. J. Bræmer, Dronningens 
Livregiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 17 

Officersskolen 
(74 deltagere) 

1. Seklt. P. de Renouard, Telegrafregi-
mentet ............................. 8 18 

3 

21 

31 

5 

12 

20 

15 

36 

3 

5 

13 59 

2. Lt. af r. E. J. Jakobsen, Jydske Dra-
gonregiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 25 79 

3. Seklt. J. P. Christensen, fodfolks-
pioner kommandoet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6 92 

4. Seklt. S. E. Wissum, Dronningens Liv-
regiment ........................... 25 3 38 102 

Ved en )>flerkamp« som moderne 
femkamp er det ikke en enkelt stjer
nepræstation, men solide, jævnt gode 
resultater i så vidt muligt aLle disce
pliner, der giver det helt gode slut
resultat. Nr. 3 ved Olympiaden i 1948 
var således 6 i ridning, 17 i fægtning, 
10 i skydning, 11 i svømning og 5 i 
løb. Skal man tale om særlige anlæg 
for en femkæmper, må det blive i 
svØrnningen. I de 4 andre discipliner 
kan man ved energisk og målbevidst 
træning nå tilfredsstillende resultater, 
men har man ikke udpræget naturlige 
anlæg for svømning og helst også 
trænet sig som konkurrencesvØmmer 
på forhånd, vil deltagelsen i denne 
gren være et meget alvorligt handi
cap ved internationale stævner. 

Hvorvidt det vil lykkes inden 1952 
at mønstre danske femkæmpere af en 
sådan standard, at de kan tage kam
pen op med andre nationers femkæm
pere er endnu for tidligt at spå. En 
elitefemkæmper som svenskeren ma
jor Grut, der sejrede ved olympiaden 
i 1948, havde 3-5 års træning og 
konkurrencevanthed bag sig, da han 

slog alle hidtidige rekorder ved at 
blive nr. 1 i 3 discipliner og vinde 
hele femkampen med de hidtil lave
ste pladspoints (16). 

Den interesse, hvormed officers
skolens elever gik til den meget kræ
vende konkurrence i år, tyder imid
lertid på, at vi har en chance for at 
blive repræsenteret, når næste olym
piade kalder alverdens ungdom til 
fredelig dyst. AfgØrende vil det imid
lertid blive, om man til sin tid kan 
byde de interesserede og egnede of
ficerer træningsforhold af lignende 
art som dem, der ydes officerer i ud
landet. Det er vel i denne forbindelse 
værd at citere en svensk presseudta
lelse fra 1912 som nok har almen gyl
dighed - det hed heri: »vore fem
kæmpere har skabt en sympati og 
respekt for den svenske uniform og 
dens bærere, og tusinder af unge 
mænd vil i fremtiden se med andre 
Øjne end fØr på deres militære over
ordnede, hvis personlige dygtighed 
her er lagt for dagen på en let fat
telig og overbevisende måde«. 

Helge Klint. 

Da KFUM soldatermission markerede sit 60 års jubilæum 
Fortsat fra side 26. tryk med håb om fortsat godt sam-
farlige farvande, hvor udsendte pa- arbejde. 
truljer leder værnepligtige, der må- Aftenen sluttedes af sognepræst Sv. 
ske er kommet ud af kurs, ind i smult Rehling. Der var fra festen afsendt et 
vande og måske i sikker havn. Fra telegram til hans majestæt kongen, 
søværnets side giver vi i dag solda- og henimod slutningen indlØb der et 
termissionen et varmt sømandshånd- svartelegram. 
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SKÆMT 

- Da jeg var soldat, brugte vi de 
platfodede til marinere. V€d du hvor
for? 

- ? ? ? 
- De kunne bedst suge sig fast på 

dækket, når det stormede. 

30 
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Fra Manøvrerne: 

- Av, sikke mange fjender, 
skynd dig, jeg ved et sted, hvor vi 
kan dØ, 

___,,__.__ ---
@ 

_.)}-=-- 1~JJ-, -T --=-----~·"''=~-
r:n - .'I,-----~ 

En blaffer. 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Havde våbenlære. 87 var 
oppe i forsagere. - Primus 
spurgte ham, hvorfor am
munitionen skulle opbevares 
på et tørt sted. 

- For at holde krudtet 
tørt, svarede 87. 

- Rigtigt, for hvad sker 
der, når krudtet er vådt? 

- Så bliver det et våde
skud, ]Ød det saglige svar. 

Fik 3 minutters grine
pause. Fortalte bagefter 87, 
hvad det var, vi grinede af. 

!D..e. u.ed det . • • 
1. Ved skydning med lØse geværpa

troner må der ikke sigtes på le
vende mål inden for en afstand af: 
a. 50 m 
b. 30 111 
C. 100 111 

2. Vind 6 lige fra siden på 200 m dri
ver projektilet: 
a. 10 cm 
b. 15 cm 
c. 20 cm. 

3. Viceadmiralflaget har: 
a. 1 stjerne 
b. 2 stjerner 
c. 3 stjerner 

4. Når 7,7 mm geværet sikres, virker 
sikringen på: 
a. Aftrækkeren 
b. Stangen 
c. Hanen 

5. Hvilket regiment har som afde
lingsvåben et kanonrØr omgivet af 
en åben krone: 
a. 1. feltartilleriregiment 
b. 2. feltartilleriregiment 
c. Luftværnsregimentet 

6. Når geværet skyder til venstre, og 
man vil flytte sigtekornet, skal det 
flyttes til: 
a. Venstre 
b. HØjre 

7. Kongesalut er: 
a. 21 skud 
b. 27 skud 
c. 30 skud 

8. Ved opladning af 7,7 mm rekyl
geværmagasin lægges patronerne: 
a. Krav bag krave 
b. Krave foran krave 
c. Krave på krave 

Se svarene side 31. 



Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 20 

Ved løsningen af denne opgave an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 

Vandret. 
1, Hærafdeling 

11. Orden 
12. Organisation 
13. Kæler for 
14. Tal 
15. To ens 
16. Spise 
18. Kort 
20. Indvielse til livet 
22. Tøve 
24. Kendt politiker 
25. Brønd 
26. Vandløb 
27. Initialer 
28. Republik 
30. Jurist 
32. Initialer 
33. General 
34, Dækmiddel 
36. By 
38. Navn 
40. klappe 
4L Pigenavn 
42. Forbindelses

middel 
43. Være til 

Lodret. 
1, Sikkerheds-

foranstaltningen 
2. Tysk politiker 
3. Udbrud 
4. Løb 
5. Filur 
6. Forkortelse 
7. Tysk landsdel 
8. Tal 
9, Træer 

10. Teknisk finesse 
16. Frugt 
17. Stedord 
19. Vand 
21. Udbrud 
23. De gamle uni-

former 
29. Ri 
31. Le 
32. Hest 
37. Bogstaver 
39. Være i god-.: 

Humør 

Konstruktør (15 kr.): 
Menig 8/49, Lertoft Hansen, Born

holms Værn, Kommandantgården, 
Rønne. 

LØsning på opgave nr 19. 

Vinder (10 kr.): 
Opgave nr. 18: menig 21/49 Bent 

Clausen 1./3. b kasernen, Haderslev. 
Opgave nr. 19: underkorporal Mo

gensen, Eskadrille A, V ær lØse lej ren. 

Søværnets første 
orienteringskonkurrence 
Fortsat fra side 27. 

Pistolskydning. 
Søværnets pistolskydning havde re

korddeltagelse denne gang - 56 mod 
.sædvanligvis omkring 30. Skydningen 
holdtes den 28. og ?.9. september. 

Nr. 1 artillerikvartermester B. C. 
Jensen, 167 points, 2 flyverkvarter
mester J. G. Hansen, 164 points, 3 
flyverløjtnant F. Hansen, 161 points. 
I Holdkonkurrencen satte flyvervæ
senet rekord med 621 points og vandt 
vandrepræmien. Idrætsforeningen for 
søværnets kvartermestre m. fl. blev 
nr. 2 med 610 points. 

Roning. 
Roningen afholdtes den 27. septem

ber i Københavns havn, og 5 hold var 
anmeldt hertil. Distancen er 1500 m. 

Dragør-fortet blev nr. 1 i tiden 
6,44,05, Lynæs batteri nr. 2 med 6,47,0. 

Kom og vær med •.. 
Hver mandag og torsdag fra kl. 17 

til 20 har søværnet haft træning i 
fodbold, atletik og svømning, og træ
ningen - der er frivillig - fortsæt
tes nu med stor og interesseret del
tagelse i håndbold, badminton, boks
ning, brydning, bordtennis og gym
nastik. Træningen er at betragte som 
en gavnlig konditionstræning, men er 

KNOLD OG SPRØJT 
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naturligvis også værdifuld med hen
blik på idrætsmærkeprøver og sØvær
nPt,; k0nJrnrrPnrf!r. Art.-kvtm. I. S. 
Mikkelsen leder træningen. 

* 
Søværnet har stor glæde af bokse

ren Svend Wad, Haderslev, der af
tjener værnepligten ved gymnastik
inspektionen. !Øvrigt havde Wad en 
fin professionel debut ved stævnet i 
K. B.-hallen den 7. oktober, hvor han 
sejrede overlegent på points over 
østrigeren Marcbart. 

• 
I søværnets tenniskonkurrencer 

blev resultaterne: Double: 1, orlogs
kaptajn Westenholz-kaptajn Birk
hede, 2, sØIØjtnant I. H. M. Petersen
sØIØjtnant I. E. Harder. Single: 1, kap
tajn Birkhede, 2, orlogskaptajn We
stenholz, 3, sØlØjtnant I. E. Harder. 

Jackie Birger. 

Svar På De ved det ... ( side· 30) 

1. b 5. a 

2. b 6. a 

3. b 7. b 

4. c 8. b 
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l(RITII( AF FOLI( OG VÆRN 
I den senere tid er der i visse dele 
af dagspressen fremkommet forskel
lige udtalelser om folk og værn og 
mulighederne for en ændring af in
stitutionen i forbindelse med de kom
mende forsvarslove. 

Udtalelserne giver i mange tilfælde 
udtryk for kritik af folk og værn. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg, som folk og værns arbejde her 
i Danmark henhører under, har haft 
og er for saå vidt stadig af den op
fattelse, at det ikke tjener sagen at 
drØfte problemerne, så længe for
svarskommissionens underudvalg ik
ke har afgivet sin betænkning. 

Da forsvarsministerens foredrags
udvalg imidlertid selv i begyndelsen 
af 1948 har iværksat en dybtgående 
undersøgelse, baseret i fØrste række 
på en nøgtern regnskabsmæssig ana
lyse af virksomheden og dens forgre
ninger, både med henblik på en vur
dering og omlægning af opgaverne og 
deres udførelse og med henblik på 
en sanering af administrationen, fin
der udvalget det ønskeligt her i bla
det at fremsætte enkelte bemærknin
ger. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg har i marts d. å. nedsat et un
derudvalg som arbejdsudvalg til be
handling af det arbejdsmateriale, som 
allerede var tilvejebragt, og som fort
sat bliver tilvejebragt. 

I juni måned d. å. blev der inden
for forsvarskommissionen nedsat et 
underudvalg til behandling af folk 
og værn-arbejdet med henblik på en 
eventuel fremtidig nyordning. 

Dette udvalg skulle arbejde jævn
sides og sammen med foredragsud
valget; det har da ligget i sagens na
tur, at foredragsudvalget har tilsendt 
forsvarskommissionens underudvalg 
sit materiale, efterhånden som det 
forelå, og for en måneds tid siden er 
arbejdet afsluttet med indsendelse af 
en hovedbetænkning med tilhørende 
regnskabsanalyser. 

Der er fra foredragsudvalget lagt 
vægt på at udnytte de erfaringer, man 
har indhøstet. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg Ønsker her at betone, at sam
arbejdet med forsvarskommissionens 
underudvalg ikke på nogen måde har 

givet anledning til principielle for
skelligheder i opfattelse og vurdering 
af folk og værns arbejde. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg kan kun beklage, at der midt 
under undersøgelsen uden dets viden 
eller Ønske synes at være gjort brug 
af det kritiske materiale, som fore
dragsudvalget har skaffet til veje for 
selv at anvende som grundlag for en 
omlægning af sin virksomhed. 

Foredragsudvalget skal ikke her 
beskæftige sig med, i hvilket omfang 
og på hvilke måder en omlægning 
allerede har givet sig udtryk, men 
fØrst og fremmest betone, at folk og 
værn, ligesom enhver anden institu
tion, er og har været behæftet med 
fejl - også fejl, som foredragsudval
get for længe siden har Ønsket rettet. 

Fejlene er rettet for en stor del 
eller vil blive rettet. 

I den kritik, der er fremsat i dags
pressen, er det er gennemgående 
træk, at det er omfanget af det vel
færdsarbejde, der har været udfØrt 
for den danske brigade i Tyskland, 
der kritiseres. 

Foredragsudvalget Ønsker at gøre 
opmærksom på, at dette velfærdsar
bejde henhører under institutionen 
F. 0. V. A., d. v. s. »folk og værn af
deling« ved de danske besættelses
styrker i Tyskland. F. 0. V. A. er en 
selvstændig afdeling under den dan
ske brigade (kommando) med eget 
budget og egen administration. 

Foredragsudvalget finder i sig selv 
denne organisationsform mindre klar 
eller heldig og navnet misvisende, 
fordi folk og værn's navn derved med 
urette knyttes til den velfærdsinsti
tution, som er blevet oprettet specielt 
for den danske brigade. 

FOV A beskæftiger sig, som fØr 
nævnt, med velfærdsarbejde for de 
værnepligtige og selvsagt ikke med 
den kontaktopgave overfor civilbe
folkningen, som er nØj e sammenknyt
tet med folk og værns arbejde her i 
Danmark, og som er folk og værn's 
vigtigste og den opgave, som folk og 
værn i virkeligheden er oprettet for 
at lØse. 

Det var fØrst efter krigen og på 
grundlag af de erfaringer, der var 
gjort i de krigsførende lande, at man 
også herhjemme fandt det nødvendigt 

at etablere et udvidet og ret omfat
tende velfærdsarbejde for det værne
pligtige mandskab. Dette velfærds
arbej de blev ganske naturligt knyt
tet til folk og værn. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg skal ikke tage stilling til den 
kritik, der er rejst mod FOVA, men 
kun bemærke, at de særlige forhold 
ved brigaden- i Tyskland må tages i 
betragtning, ligesom det må tages i 
betragtning, at en række af velfærds
foranstaltningerne var nye og uprø
vede. 

Brigaden stod på de fleste områder 
uden erfaringer, og vanskelighederne 
for FOV A's ledelse var mange og 
store. 

Foredragsudvalget finder iØvrigt, at 
det bØr regnes FOV A og dets perso
nel til gode, at man har bestræbt sig 
på at overvinde vanskelighederne og 
sanere institutionens administration. 

Forsvarsministerens foredragsud
valg kunne her føle sig fristet til at 
fremdrage de vanskeligheder, som 
også har foreligget for folk og værn's 
arbejde, og til selv at sige et par ord 
om folk og værn og dets opbygning 
og organisation, men finder det af
gjort rigtigst at vente til man for
mentlig i enighed med forsvarskom
missionen kan fremsætte sine syns
punkter og forslag. 

Det er folk og værn's opgave at 
bidrage til at Øge befolkningens for
ståelse af værnenes arbejde eller, om 
man vil, skabe kontakt mellem den 
civile befolkning og værnene. 

Det er endvidere folk og værn's 
opgave at gøre tilværelsen for de 
værnepligtige lettere under indkal
delsen og give dem en rimelig adgang 
til bøger, aviser, undervisning, en vis 
underholdning o. s. v. 

Derimod er det ikke pålagt folk og 
værn at indrette kantiner, samlings
stuer o. I. for mandskabet, og en så
dan opgave vil også langt overstige 
folk og værn's Økonomiske evner. 

Hvorvidt det kunne være naturligt, 
om folk og værn havde penge til 
også at løse sådanne opgaver, således 
som det har været antydet i bladene, 
er en anden sag. 

Folk og værn's velfærdsarbejde 
skal efter bestemmelserne udføres 
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under de lokale chefers ansvar og le
dPlsP. og initiativet til arbejdet skal 
bl. a. udgå fra de værnepligtiges egne 
fritidsudvalg. Folk og værn's hoved
kontor er og bør være et »service«
organ. 

Folk og værn's penge til velfærds
formål udbetales for en stor del og 
mere eller mindre direkte som til-

skud iil de lokale militære myndig
heder, og denne ordning vil, hvis det 
kan gennemføres, blive yderhgere 
udvidet. 

Inden denne artikel sluttes, er der 
et problem, som det især ligger fore
dragsudvalget på sinde at drage frem. 
Problemet f:'r opståPt af dP.n uro, som 

i Øjeblikket er fremkaldt om folk og 
værn's fremtid. 

Jforedragsudvalgels me<lle111111e1 hdl' 

i sin tid påtaget sig deres hverv af 
interesse for folk og værn arbejdet. 
De er uafhængige af personlige Øko
nomiske interesser. 

På samme måde er de få befalings
Fortsættes side 21 

Frivillighedens triumf 
De svejtsiske bjergsoldaters indsats uden for tjenesten 

BELÆSSET med store rygsække, 
ovenpå hvilke nogle stykker brænde, 
tove og klatrejern er fastgjort, van
drer - fulgt af de fremmedes og ind
fødtes blikke - nogle hold feltgrå 
soldater ad den af hoteller flankerede 
vej. Solbrændte, med ishakken klemt 
under armen og blikket rettet mod 
bjergenes forjættende mål, giver dis
se små hold på 8-9 mand næsten 
usynligt indtrykket af tilbageholden 
kraft og glæde. 

Dette billede gentager sig i denne 
sommer mangt et sted i det trod
sige alpeland. Bjerge og soldater er 
en, begge er allieret i et lands fælles 
forsvar, et land, for hvilket frihed 
og uafhængighed er de hØj este goder. 

Ingen steder er begrebet borger og 
soldat så snævert knyttet sammen 
som i det svejtsiske edsforbund i 
Europas hjerte. Til trods for det store 
antal af officerer og soldater, som ud
lændingen overalt i landet møder, er 
den svejtsiske befolkning ikke mili
tærfanatisk eller venner af krigs
håndværket. Men enhver svejtser er 
sig den kendsgerning bevidst, at han 
kun kan glæde sig over friheden og 
uafhængigheden, så længe han er 
villig til en aktiv indsats, til at tage 
sin skæbne i sin egen, bevæbnede 
hånd. Hver svejtser bringer - for
uden at han betaler sin skatteandel 
til det store militærbudget - yderli
gere personlige ofre for stedse at 
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M Hplm. Herbert Alboth, Bern 

Ved et svejtsisk kursted i Alperne 

holde slagkraften af sit landsforsvar 
på hØjden. Her gælder ordet: for
svarsberedt - til enhver tid! 

Også disse hold af feltgrå soldater, 
som vi møder i vor beretning, er et 
særligt udtryk for den altid vågne og 
aktive svejtsers forsvarsberedskab. 
Det er deltagere i et frivilligt bjerg
kursus fra en division ved den svejt
siske arme. Bjerguddanelsen er et 
vigtigt led i landsforsvaret, som ofte 
ikke kommer til sin ret i forhold til 
de andre militære fornødenheder ved 
de relativt korte rekrut- og kadet
skoler af 4 måneders varighed og de 
årlige gentagelseskursus. 

Et lØnnet centralkursus for vin
ter- og sommerbjergkurser finder 
hvert år sted kun for at sikre, at den 
svejtsiske hær altid har dygtige al
pin-officerer. 

For yderligere at gavne bjergud
dannelsen og for at bevare den hØje 
beredskabsstandard, som denne ud
dannelse under krigens aktivtjeneste 
opnåede, er man i Svejts frem for alt 
henvist til soldaternes frivillige ind
sats. Denne uddannelse har til mål 
at bevare en stamme af gode militær
alpinister til hver svejtsisk enhed, 
der med det samme kan indsættes til 
specialaktioner i bjergene. 

I hver division bliver derfor hvert 
år udskrevet særlige, frivillige vin
ter- og sommerkurser, som gennem
gås uden for tjeneste. Deltagerne, 

soldater af alle grader og våbenarter, 
ofrer til disse kurser, som varer 8-10 
dage, ikke sjældent en del af deres 
ferie, for - ulønnet og med eget bi
drag til kost - at lade sig videre
uddanne militært. Deltagerantallet til 
disse kurser svinger alt efter, om det 
er en division eller en brigade, mel
lem 100 og 200 mand, som alle for
uden selv at betale transporten ud af 
deres egen lomme betaler et bidrag 
til kost med ca. 50 francs hver. Af 
militærbudgettet ydes der et beske
dent tilskud pr. deltager, som ofte 
kun lige dækker assuranceomkost
ningerne. Fra hærens side bliver 
yderligere stillet det nødvendige 
bjergmateriel til rådighed og i reglen 
også logi, hvis man ikke lægger be
slag på de svejtsiske alpeklubbers sæ
terhytter. 

De fØrste dage ved et sådant kur
sus er helliget detailuddannelse i 
fjeld og is. Der bliver undervist i hold 
fra omkring 8 mand, forestået af en 
dygtig lærer, som for det meste er in
dehaver af det attråede, men sjæld
ne hØjfjeldmærke, en af de skønneste 
og mest værdifulde udmærkelser, 
den svejtsiske hær giver. 

Klasserne bliver ud fra deltagernes 
eget skøn i begyndelsen af et kursus 
inddelt i hold for begyndere, for mid
delmådige og gode alpinister. Afgø
rende er her ikke graden, men kun
nen og erfaringerne på fjeldet. Så 



En stejl isvæg bliver overvundet ved hjælp 
af tov og ishakker. 

møder vi her kaptajner og majorer, 
som lader sig undervise af en ung, 
alpeerfaren løjtnant, en korporal el
ler underkorporal, og fØlger efter 
ham ved tovet. 

Alpeteknikken bliver i armeen for
midlet efter ensartede og gennem-

Indkvartering af et frivilligt sommer-fjeld
kursus i Furkapassets barakker. 

prøvede retningslinier og er et vidt
forgrenet område, som frem for alt 
kræver øvelse og atter øvel::;e. Alle 
begyndere må være vant til at gå i 
vanskeligt terræn, på stejle rulle
stens- og græsskrænter, over fjeld
blokke og glatte flader, at klatre i 

let, middel og svært fjeld med stem
me- tryk- klavre- og støttegreb. Der
til kommer de forskellige knuder i 
tovet, den rigtige behandling af to
vet, fastgørelsen af tovet og dets be
nyttelse. Nedstigningen ved hjælp af 
bjerghakker, etableringen af støtte
blokke for tovet og indhalingen af 
tovet er igen særlige kunster, som 
frem for alt kræver megen mod og 
selvtillid. 

Derefter kommer arbejdet i sne og 
is. Gletschervidenskaben og bedøm
melsen af isens farer er ting, som en
hver bjergbestiger må være fortrolig 
med. Til isteknikkens vigtigste om
råder hører indhugningen af trinene, 
opad og nedad, tværgange og hånd
greb. Heller ikke må man forsømme 
undervisningen i at gå ved hjælp af 
de spidse klatrejern, redningen ud af 
gletscherklØfter samt valget af den 
rigtige gletscherrute. 

På regn- og tågefulde dage har 
man brug for den praktiske under
visning i anvendelsen af kort, kompas 
og hØjdemåler, i at kunne klare for
plejning under vanskelige forhold, i 
march med patrouiller og kolonner. 
Undervisningen i sanitetstjenesten og 
den personlige hygiejne i fjeldene er 
også vigtig. 

Efter detailuddannelsen kommer 
den praktiske prøve på udnyttelsen af 
de tilegnede kundskaber ved de første 
hØjture til det lokkende mål: alpe
verdenens 3-4.000 m hØje tinder. Op
levelsen af tovkammeratskabet - det 
lille tremandshold er jo på bjerget 
forbunden på liv og dØd - er noget 
af det skønneste, sådanne kurser kan 
give soldater. Det hører med til kur
susprogrammet at give deltagerne 
denne oplevelse i bjergene og at væk
ke i dem ærefrygten for fjeldene. Al
pesporten må aldrig være »sport« og 
jagt på vanvittige hØjderekorder, den 
må stadig være en skabende gerning, 
som igennem denne higen efter at 
kæmpe mod bjerget og at søge efter 
nye ruter og veje former selve men
nesket og dets karakter. Dette er de 
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svejtsiske civil- og militær-alpinisters 
opfattelse, og denne opfattelse må at
ter og atter på ny sættes igennem. 

Hvilken virkning udøver nu den 
frivillighed og den omstændighed at 
man selv betaler for sin uddannelse, 
på forløbet af sådnnnc frivillige kur
sus uden for tjenesten? De nødven
dige militære former for et ordnet 
og gavnligt samarbejde bliver i kom
meratlig ånd iagttaget af alle grader 
og våbenarter. Menneskets og bjerg
kammeratens indsats for kammera
ternes velgående, den fælles overvin
delse af de farer, der truer alle, står 
over stand og grad. Den, der ikke be
griber dette under deltagelsen af et 
af disse kursus, udelukker sig selv 
fra kammeratskabet. 

Men dette lille indblik i et af den 
svejtsiske armes sommerfjeldkursus 
giver kun et lille begreb om den 
svejtsiske milits' frivillige gerning 
uden for tjenesten, som i dag danner 
en af de vigtigste støtter for dette 
lands forsvarsberedskeb. Sidste vin-

Kammerater. 

ter deltog over 3.000 soldater på fri- ofre, har altid været det svejtsiske 
villig basis ved denne vinterfjeld- landsforsvars styrke, ligesom ethvert 
uddannelse. I dette tal er de rundt værn ikke alene bliver -bestemt af de 
regnet 500 skipatrouiller fra armeen 
indbefattet, der indenfor våbenenhe
derne konkurrerede med hinanden i 
hårde udtagelseskampe for at opnå 
retten til deltagelse i vinter-armeme-
sterskaberne, som skal finde sted den 
5. marts 1950 i Andermatt, ved hvil-
ken lejlighed man igen ved starten 
vil se 150 patrouiller å 4 mand. 

Foruden de 3. 756 skydeforeninger 
med 442.644 medlemmer findes der i 
Svejts 41 militære foreninger og for
svarsorganisationer, der i 578 sektio
ner med 82.000 medlemmer på alle 
landsforsvarets områder tager sig af 
deres medlemmers frivillige dygtig
gørelse uden for tjenesten. Ved siden 
af det svejtsiske officersselskab må 
også nævnes det svejtsiske underoffi
cersforbund, dets 17.000 medlemmer i 
126 sektioner ofrer selv ca. 236.000 
francs for at yde et vigtigt bidrag til 
opretholdelse af en dygtig militsstyr-
ke, som altid er rede til indsats. 

mest moderne våben og de største 
bunkers, men også af menneskene og 
ånden, der står bagved. 

Herbert Alboth. 

Svævende mellem himmel og jord. 

Den af denne forståelse nærede fri
villige indsats af så mange svejtsiske -- -- ~~ 

soldater, følelsen af selv at være an-
svarlig for opretholdelsen af frihed ,.___ 
og uafhængighed og derfor at være 
nØdt til også med glæde at brinf("' 
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SIDEN 
SIDST-

Foto: 
Rubæk, H. P. Nielsen 

Hjem fra. London. Forsvarsminister Rasmus 
Hansen, generalløjtnant E. Gørtz og vice
admiral A. H. Vedet fotograferet på Køben
havns hovedbanegård efter hjemkomsten fra 
London, hvor ministeren og de to værnche
fer deltog i atlantpagtforhandlingerne inden 
for den nordeuropæiske regionalgruppe, 

Skydeskolens fødselsdag. Skydeskolen for 
håndvåben fyldte den 1. november 80 år. 

I den anledning arrangeredes i samarbejde 
med Hærens pressetjeneste et pressebesøg 
på. skolen. På. billedet demonstreres en pan
serværnskanon for journalisterne. 

Hjemmeværnsdemonstration i København. 
2500 hjemmeværnsfolk marcherede søndag 
den 6, november i silende regn gennem 
Københavns gader til en parade på n\rl
huspladsen, hvor overborgmester H, P. Sø-

rensen, der selv er trukket i sin færdig
syede hjemmeværnsuniform, talte. Senere 
samledes 1500 til et festligt møde i rådhus
hallen. En kommunistisk demonstration 
druknede i regnen. Øverst ses et udsnit af 
de mange hjemmeværnsfolk på rådhuspla
sen, og billederne nederst på siden viser 
overborgmesteren i tre karakteristiske si
tuationer under sin tale. 
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Eleverne på »School of Infantry« kom fra alverden.,:, hære - et par malajofficerer var 
således elever i min klasse. 

Der var således nok at se og lære på 
»School of lnfantry«. 

Ikke alene var der meget at se og 
lære af nyt, hvad angår de mindre 
enheders (gruppens, delingens, kom
pagniets) taktik, men det, der gjorde 
det største indtryk på mig, var som 
sagt den måde, hvorpå undervisnin
gen var lagt til rette. Uden at have 
den mindste form for hjemmearbejde 
mindes jeg aldrig at have lært så 
meget indenfor et så relativt kort tids
interval, som en måned er. Dette, 
mener jeg personlig, skyldes den en
gelske instruktionsteknik. Jeg har be
rørt den tidligere, og det kunne være 
fristende at gå i dybden, men det 
kunne let føre til, at denne lille ar
tikel, som gerne skulle fortælle lØst 
og fast om et ophold på en engelsk 
officersskole, svulmede over alle bred
der. Lad mig nøjes med endnu en
gang at fremhæve, at det var en for
nøjelse at fØlge undervisningen, i den 
grad var den lagt fængslende til rette. 
Bagefter har jeg nærmest fornemmel
sen af at kunne sammenligne mig 
selv med et lille barn, som er blevet 
lokket til at få den væmmelige grØd 
ned. Undervisningen var stort set en 
stor bi!ledbog. 

Men lad Dem endelig ikke friste 
til at .tro, at det dermed ikke var en 
hård træning. Jeg skal villigt ind
rømme, at -jeg havde stor lyst til af 
og til at Ønske mig dØdfØdt. Der er 
nemlig det besynderlige ved englæn
derne (i det mindste dem, jeg gik i 
klasse med), at hvor nonchalante og 
sløve de end kunne se ud til at være 
i messen - ligeså populært sagt 
»krigsliderlige« blev de, såsnart de fik 
skarpt i geværet. De nærmest styr
tede af sted, som om de så rØdt. Jeg 
mente selv, at jeg var i relativ god 
løbetræning, da jeg kom på skolen, 
men måtte hurtigt revidere mine an
skuelser. Dertil kom, at alle Øvelserne 
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var lagt så nær virkeligheden som 
overhovedet muligt. Bortset fra nat
Øvelserne altid med skarpt i gevæ
rerne. Kraftige ladninger til at mar
kere minesprængninger eller artille
rinedslag (hvis de simpelthen ikke 
skød over hovederne på os). Det gik 
aldrig op for mig, om der i det hele 
taget eksisterede sikkerhedsbestem
melser. Der var i det mindste aldrig 
nogen, der gjorde sig den ulejlighed 
at fortælle mig om sådanne. Men det 
gik hurtigt op for mig, hvorfor der 
altid fulgte mindst en ambulance med, 
når vi kØrte ud til øvelse. Personlig 
var jeg en gang ved at få brug for en 
sådan, nemlig under en skovkamp. 
Vi skulle angribe på et geled. Først 
gik vi frem i roligt tempo skydende 
fra hoften på delingsførerens kom
mando - men pludselig skete det som 
så mange gange fØr, at englænderne 
med eet så rødt. Hvorvidt det skyl
des, at fjenden var markeret ved 
halmdukker iklædt tyske S.S. unifor
mer, skal være usagt. I hvert fald 
stormede de fremad som forfulgt af 
en vis langhalet, ubehagelig herre, 
stadigt skydende fra hoften. Held i 
uheld kan man roligt kalde min op
levelse under denne fremrykning. Jeg 
styrtede selvfølgelig med det bedste, 
jeg havde lært, men fik den ene fod 
ind under en svær gren. I samme se
kund, jeg var ved at gå på næsen, 
!Ød et Øredøvende brag ved mit øre, 
således at jeg i ophidselsen havde en 
fornemmelse af, at det halve af mit 
Øre blev blæst væk. Måske skyldtes 
det grenen, jeg snublede over eller 
måske ovennævnte likvideringsforsøg 
- måske begge dele i forening - men 
så lynhurtigt mindes jeg aldrig at 
have favnet moder jord. 

Forstod jeg det ikke til fulde, hvor
for ambulancen var obligatorisk ved 
vore øvelser, så forstod jeg det uden 
nærmere kommentarer efter den 
skovkamp. 

SCHOOL OF 
INFANTRY 

KaptajnlØjtnant N. L. 
Tholstrup afslutter her 
sine indtryk fra et tje. 
nesteophold på en en
gelsk infanteriskole 

(Fortsat fra sidste nr.) 

Findes der nogen mærkbar forskel på 
den militære undervisning i den en

. gelske hær i forhold til den danske? 

For at forstå baggrunden for den 
udvikling, der er sket i den retning af 
at skabe en rationel, militær uddan
nelse, er det nødvendigt at gå lidt til
bage i historien til det for England så 
skæbnesvangre år 1940. Efter Frank
rigs fald stod England tilbage med de 
relativt små hærstyrker, som det var 
lykkedes at trække ud af Dunkerques 
helvede. Det stod nu den engelske 
hærledelse klart, at hvis det på kort 
tid skulle lykkes at rejse en million
hær, måtte bl. a. uddannelsen lægges 
langt mere rationelt an, end det hav
de været tilfældet i den lille hvervede 
hær, hvor tidsfaktorerne ikke havde 
den samme dominerende indflydelse 
- ligesom antallet af kvalificerede 
lærere havde været til stede i til
strækkeligt antal. Et forhold, som vi 
jo - omend i langt mindre målestok 
- kender til herhjemme, hvor hæren 
efter kapitulationen stod overfor op
gaven, med et reduceret befalings
mandskorps og med utilstrækkeligt 
og ukendt materiel at skulle løse 
langt større og mere omfattende op
gaver, end der var krævet fØr 9. april. 

Men hvorledes løste nu englæn
derne problemet? For hurtigt at nå. 
til et resultat, henvendte hærledelsen 
sig til de institutioner, der måtte for
modes at kende mest til undervisnin
gens specielle teknik, nemlig univer
siteterne og de højere læreanstalter. 
Der blev oprettet en speciel kommis
sion, der sammen med hærens træ
ningsstab afholdt en række forsøg 
med det formål at skabe så rationel 
og intens en undervisningsmetode som 
vel muligt. 

Det ville selvfølgelig her føre for 
vidt at gå i dybden med hensyn til de 
opnåede resultater. De mange hjælpe
midler (films, terrainborde, optrin 
o. s. v.) er nævnt tidligere. Det afgø
rende er imidlertid lektionens ratio
nelle planlæggelse og udførelse. 



Medens en dansk fægtningslektion 
i dag normalt bliver gennemgået på 
<lPn mihlP, f,lf. n;:pst.kommanc1f!rende om 
morgenen kalder sine befalingsmænd 
sammen for f. eks. at fortælle dem, 
at i dag øves stormen - så har den 
tilsvarende lektion i den engelske hær 
følgende opbygning: 

A. Instruktøren holder i teoriloka
let et kort foredrag over det pågæl -
dende emne. I denne teoretiske gen
nemgang fremhæves reglementets ud
formning, der igen søges levendegjort 
ved taktiske eksempler enten på den 
sorte tavle eller på terrainbordet. 

B. Snarest efter - om muligt i den 
efterfølgende time - udfØres lektio
nen på terrainbordet for at slå den 
fast. Eleverne skulle således have fået 
både et åndeligt og et synligt billede 
af principperne samt deres anvendelse 
i de forskellige situationer, der måtte 
fremkomme. 

Denne fase underbygges endelig ved 
en i reglen meget instruktiv og lære
rig instruktionsfilm, der enten vises 
i fægtningslærelokalet eller i det spe
cielt indrettede, permanente films
lokale. 

C. 3. fase er demonstrationen, som 
tidligere er omtalt. 

D. Umiddelbart efter demonstratio
nen, medens øvelsens ideelle udfØ
relse endnu er i frisk erindring, kom
mer endelig den sidste og vigtigste 
fase, nemlig den praktiske udførelse, 
holdt så nær til de virkelige forhold 
som vel muligt. 

Hvorledes er nu den engelske soldat? 
Noget fyldestgørende svar· vil det 

selvfØlgelig være vanskeligt for mig 
at give. Dog må jeg indrømme, at jeg 
kun har det bedste indtryk. 

Det, jeg fæstede mig mest ved, var 
hans fantastiske evne til at skelne 
mellem tjeneste og ikke-tjeneste, no
get som man tit sukkende kan efter
lyse hos hans danske kollega. Det var 
således ikke noget særsyn at se en 
menig under hvilet tale med sin 
oberstløjtnant med hænderne dybt 
begravet i lommerne. Til gengæld var 
hans militære anstand i tjenesten sær
deles korrekt og udført med megen 
appel. Her er meget at lære for den 
danske soldat, som tit har fået den 
opfattelse, at når der kræves disci
plin og militær anstand af ham, skyl
des det udelukkende »det danske be
falingsmandskorps«. 

Lad det blive sagt uden omsvøb, at 
den engelske soldat, som vi har set 
nonchalant slentre op og ned ad Strø
get i maj 1945, er langt fra identisk 
med den engelske soldat af i dag. 
Den gængse opfattelse turde være, at 
pudsning, eksercits, hilsepligt, mili
tær anstand etc. er forhold, som in
tenst er knyttet til det gamle preus
siske system, som igen er blevet vi
dereført af Hitler og hans drabanter. 
Med den megen tale om »demokrati
sering« som baggrund bliver man som 
regel ikke troet, når man fortæller, 
at den disciplin og de metoder, der 

Englænderne skyer intet middel for at 
anskueliggøre fægtningens problemer. Her 
er hele facaden taget af huset, for at ele
verne kan følge husrensningens specielle 

teknik. 

bliver brugt i en engelsk kaserne
gård, på flere felter overgår, hvaU 
man normalt regner for soldatermis
handling herhjemme. 

»Uden disciplin ingen hær« er et 
udtryk, som man tit hØrer på en en
gelsk officersskole. Skulle man endnu 
tvivle om, at den engelske hær kræ
ver en jernhård disciplin, bØr man 
lægge sin spadseretur om ad ekser
cerpladsen, når »drill sergent« tumler 
sine folk. En sådan herre i fri dressur 
omplantet til en dansk kasernegård 
kunne nok skaffe forsidestof til et par 
såkaldte »fremskridtsvenlige« blade. 
Det er jo ikke just højskolesprog eller 
do. metoder, en »sergent-major<< be
nytter sig af. Jeg mindes i det mind
ste aldrig at have hørt eller set noget 
lignende i de 9 år, jeg har været i 
den danske hær. I det hele taget kan 
det ikke fremhæves for tit, at meto
derne i tjenesten langt fra er blØd
sØdne. Det, der tit blænder folk, er 
forholdene udenfor tjenesten, som er 
langt friere end herhjemme. 

Jeg sludrede af og til med en del 
menige soldater, fordi jeg var nys
gerrig efter at lære deres vilkår og 
forhold at kende. Det gik derved op 
for mig, hvilken forskel der er på 
f. eks. disciplinære forseelsers behand
ling i den engelske hær og i den dan
ske hær. Diskuterer man indenfor en 
snæver kreds af befalingsmænd h_er
hj emme spørgsmålet om disciplinens 
opretholdelse, er meningerne stærkt 
delte. Går man den værnepligtige be
falingsmand nærmere på klingen, så 
vil han som regel sige, at han er mest 
indstillet på at få det hele til at glide 
så let og smertefrit som vel muligt. 
Et forhold, som man vel ikke kan for
tænke ham i. Ofte er han jo tvunget 
ind i sin gerning. 

Man skal ikke have været mange 
dage i en engelsk uddannelseslejr, fØr 
man er klar over, at her overholdes 
hilsepligten strengt. Det samme er til
fældet med hensyn til disciplinære 
sagers behandling. 

Efter de meniges egen forklaring er 
forholdet f. eks. ved disciplinære sa-

ger det, at der foretages arrestation 
på stedet og i graverende tilfælde 
(hvor straffen har været over et par 
dage) sendes den pågældende til en 
slags militær straffelejr (Military Po
lice Detention Camp). Hvorledes for
holdene er der, skal jeg ikke kunne 
udtale mig om; men der var ingen, 
der ytrede noget større Ønske om at 
blive »pensionær<<! 

Ikke alene disciplinære sager be
handles strengt, men også forhold som 
f. eks. »rust på gevær«. Første gang 
slipper man med en advarsel. Anden 
gang får man 14 dages C. B., d. v. s. 
man skal melde sig til R. P. (Regi
mental Police) hver gang, der bliver 
blæst hornsignaler på kasernen (no
get der hyppigt sker, navnlig i fri
tiden). Tredie gang bliver man arre
steret på stedet for senere at blive 
fremstillet for C. 0. (regimentsche
fen). Straffen for vanrøgtet våben kan 
efter sigende stige h,elt op til 6 må
neder. 

Efter at have fået disse oplysninger 
var det selvfølgelig naturligt, at jeg 
henvendte mig til min »D. S. instruc
tor<< for at få nærmere forklaring. 
Han gav mig meget lakonisk det svar: 
»Yotmg man; we have been in war«. 
Med fare for at blive kaldt reaktio
nær vil jeg mene, at der er grund til 
at fremhæve, at 2 verdenskriges er
faring ikke har gi.vet englænderne 
nogen anledning til i tjen.esten at 
mildne disse metoder. Snarere turde 
forholdet være det modsatte. 

Nu må man på den anden side hel
ler ikke tro, at den mørke middelal
dermentalitet råder i den engelske 
hær. Tværtimod synes jeg, forholdet 
mellem menige og deres befalings
mænd var præget af en afbalanceret 
opfattelse af, at det nu en gang var 
bedst at hale i tovet til den samme 
side. 

Uddannelsen er lagt meget inter
essevækkende til rette. Den virker 
direkte overbevisende. Det er jo gan
ske givet, at interessen for tjenesten 
vil skærpes i det Øjeblik, rekrutten 
bliver overbevist om, at den uddan-
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nelsP, han gPnnf!mgår, ikke kan blive 
meget bedre. Hertil kommer, at eng
fo.::udc111~ :.ipilk1 meget på konkur 
rencemomentct. 

Hele rekrutskolen er lagt an som 
en stor konkurrence. En stor tavle i 
kompagnigangen holder den enkelte 
mand underrettet om, hvorledes hans 
deling ligger placeret indenfor kom
pagniet for at opna den eftertragtede 
første præmie: 8 dages sommerferie. 
Disciplinerne er den daglige tjenestes 
forskellige grene, militær anstand, 
eksercits, feltbanelØb, lØrdagsparader 
o. s. v. - alt udmåles i points! ve den 
ulykkelige, som Ødelægger delingens 
chancer. 

Onsdag er en særlig dag. Der star
tes med to timers intensiv eksercits, 
hvorefter C. 0. holder parade og in
spicerer stramhed. Om eftermiddagen 
løbes det obligate 3 miles terrainlØb. 
De enkelte kompagniers resultat op
tages i befalingen. I det hele taget 
spiller den militære sport en helt an
den rolle for uddannelsen end her
hjemme, hvor det mange gange nær
mest betragtes som et nødvendigt 
onde. 

Arbejdsdagen er kortere end i den 
danske hær, normalt 6½ time. Mine 
kammerater påstod, at det var et af 
lVIontgomerys påfund, idet han hæv
dede, at det resultat, der blev opnået 
ved at arbejde udover 6½ time ikke 
stod i rimeligt forhold til tiden. 

Der bliver kælet for den engelske 
soldat overalt, hvor det er foreneligt 
med disciplinens krav. >>Kræver man 
en 100 pCt. indsats af soldaten, er det 
vor pligt som officerer at gøre vort 
til at skaffe ham det størst mulige 
antal goder<<, er en af de sentenser, 
jeg husker bedst fra psykologifore
læsningen på skolen. 

Et eksempel i så henseende er de 
rullende kantinevogne, som kører ud 
til kompagnierne i øvelsesterrainet. 
En kop te med et par friskbagte boller 
er en service, som man forstår at 
værdsætte en råkold vinterformiddag. 

Et forhold, som englænderne læg
ger den allerstørste vægt på er -
»smartness«. Dette, at soldatens uni
form er klædelig, passer til ham, er 
vel rengjort og presset, at spænderne 
stråler som sole o. s. v., gør, at sol
daten uvilkårligt retter sig og kaster 
sine mindreværdsfØlelser over bord. 
Jeg mindes endnu med skam de let 
ironiske ord, som en engelsk officer, 
der havde været i Danmark, sagde 
til mig: »Jeg holder meget af Dan
mark; men hvor er fØrstehåndsind
trykket af den danske hær dog dår
ligt. MØgbeskidte og nussede, med 
knæ i bukserne og med dårligt sid
dende uniformer, vader de rundt i 
gaderne - efter vor opfattelse et sik
kert middel til at få den unge mand, 
som fra det civile liv er vant til at 
være »sheiket« klædt til at føle sig 
fornedret til en mindreværdig per
son<<. 

Undertiden fristes man til at spørge 
sig selv, om vi virkelig er så fattige, 
at vi ikke har råd til at klæde vore 
soldater i en fiks uniform og have 
råd til at vedligeholde den? Blot en 
så lille ting som en pressestue, hvor
for er den et særsyn på en dansk 
kaserne? 
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Det var lidt om den engelske soldat 
i sammenligning med den danske, men 
hvorledes nu med befalingsmanden'! 

Desværre så jeg alt for lidt til den 
engelske underofficer, til at jeg kunne 
danne mig et virkeligt billede af ham. 
Men det lidt, jeg så, var førsteklas
ses. Eksercitsen og den indendørs tje
ue8te 8orterer 8Lort 8eL und.er uutler
officeren. Det er jo indlysende, at en 
»sergent-major«, som f. eks. 10 år har 
haft eksercits som speciale, kan op
vise ganske andre resultater end den 
mange gange urutinerede underkor
poral, vi stiller overfor vort danske 
mandskab. Med fare for at blive be
skyldt for lidende af )>engelsk syge« 
kan jeg ikke lade være med at ud
trykke min beundring for den præ
cision, der er over den engelske ekser
cits. Mon ikke dette for en stor del 
skyldes den engelske »sergent-major«? 

Ved at underofficeren således har 

Engelsk løjtnantstype. 

eksercitsen som speciale, kan office
ren hellige sig opgaven at virke som 
fægtningsinstruktør, en opgave, som 
man fristes til at sige, at han mestrer 
til fuldkommenhed. Dette forhold 
skyldes dels den stærke specialisering, 
der fØrer med sig, at instruktøren kan 
sit stof perfekt, dels de store krav, 
der stilles til den engelske officers
elev. 

Den engelske officer indtager en 
priviligeret stilling i det engelske 
samfund. Dette gør, at konkurrencen 
om officersstillingerne er hård. I en 
samtale om forholdet mellem danske 
og engelske officerers vilkår, frem
kom en major med fØlgende udtalelse: 
»Napoleon har sagt disse visdomsord: 
»Der findes ingen dårlige batailloner, 
men kun dårlige officerer«. Skal vi 
bygge en slagkraftig hær, må vi 
have de bedste i tiden. Dette kan vi 
kun få ved at gøre vilkårene så gode, 
at befalingsmandsstillingerne bliver 
eftertragtelsesværdige. Dette giver sig 
bl. a. udtryk i, at man virkelig har 
gjort en indsats for at skaffe boliger 
til de gifte befalingsmænd. Undgå1 at 

tilværelsen for disse bliver en zigØj
nertilværelse, kan man selvfølgelig 
iklw m0n i:;:J. m<>g<>t rln~to r,tØrrc 
ret må disse have til, at der fi-ndes 
anstændige boliger de steder, hvor de 
flytter hen.« 

Der syntes at herske stor tilfreds
hed på dette punkt. Normen var en 
hyggelig lejlighed, i bedste fald en 
lille bungalow helt eller delvis møb
leret. Forplejning rn. m. kunde kØbes 
i de såkaldte >>familiebutikker« - et 
sandt eldorado for en lækkersulten 
dansker. 

Efter at være kommet hjem, kan 
jeg ikke lude være med af og til at 
tænke på en sætning fra ovenstående 
samtale: »Vi har gjort os klart, at 
hvis vi ikke skaber tilfredse befa
lingsmænd, kan vi heller ikke skabe 
en ordentlig hær - for som herren 
så hans tjener. Hvem kan vel med 
rimelighed forlange, at et menneske 
skal kunne være helt tilfreds med sin 
gerning, såfremt han skal leve adskilt 
fra sin familie i årevis?« 

I det hele taget spores der i den 
engelske hær en kraftig tendens til 
at skabe kontakt fra oven og nedefter. 
En hvilken som helst positiv kritik 
bliver modtaget som et udtryk for 
medarbejderskab og ikke som utidig 
kritik. På skolen havde vi således 
hver uge en time, der blev kaldt 
»day's work<< (d. v. s. arbejdet indtil 
dags dato). De forskellige øvelser 
blev kritiseret af eleverne, og resul
tatet, hvad enten det var positivt eller 
negativt, blev omhyggeligt opnoteret 
til brug for senere hold. Ligeledes 
blev vi Opfordret til at udtale os om 
forholdene på skolen, i messen, trans
portforhold o. s. v. Jeg var selvfølge
lig meget skeptisk, men opdagede til 
min store forbløffelse, at kritikken, 
såfremt den havde en virkelig bag
grund, virkelig blev taget til følge, 
så de pågældende ting blev rettet. No
get tilsvarende påstod mine kamme
rater, fandt sted ude ved kompag
nierne, hvor kompagnichefen hver 14. 
dag gennemgik den forløbne tids ar
bejde. Egentlig en tiltalende .måde, 
idet den giver eleven (rekrutten) en 
opfattelse af, at han ikke blot er et 
simpelt nr. i den store masse, men 
også er aktiv medarbejder, hvis me
ning har interesse. En forudsætning 
for en sådan fremgangsmådes gen
nemførelse er selvfølgelig, at de dis
ciplinære forhold er i orden. 

Med de velindrettede klubber og de 
hyggelige familiebungalows som bag
grund syntes jeg, at mit karlekammer 
af et kvarter var lidt pauvert. Dette 
blev forklaret med, at for det første 
var der tale om en skole, for det an
det udbetaltes der hver befalingsmand 
et tillæg, når indkvarteringsforhol
dene er ringere end standarten 
kræver. 

Oppasserspørgsmålet er et meget 
Ømtåleligt punkt i debatten om det 
danske forsvar, vel sagtens fordi vi 
ikke i den sidste generation har været 
i krig. I den engelske hær har ehhver 
officer (de yngste undertiden flere 
sammen) tildelt sin oppasser. Moti
veringen for denne foranstaltning er 
simpelthen den, at en officer både i 
krigstid og i fredstid bør kunne hel-
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Af forfatteren, kaptajn ]Ørgen Halck. 

DET begynder på Kastrup flyveplads. 
En af disse bitterkolde martsdage, 
hvor vinden trænger igennem den 
tykkeste overfrakke. Der er frost og 
enkelte snefnug i luften. Det spæde 
forår er gået under jorden igen, 015 
verden er grå. 

Så er der anderledes varmt og hyg
geligt inde i flyvemaskinen, der skal 
flyve os til Amsterdam på den første 
etape af den lange rejse til Johannes
burg. Maskinen er en 2-motorers 
Dakota med plads til tyve passagerer, 
hvoraf de fleste skal til Holland men 
enkelte videre til Afrika. 

Flertallet af passagererne består af 
de sædvanlige glatbarberede danske 
forretningsmandstyper med blå Øjne 
og beslutsomme udtryk i venlige, 
rødmossede ansigter. Ved siden af 
mig sidder der en Quisling, som lige 
er kommet ud af fængsel. Han er 
Dansker. For et par år siden var han 
kendt af alle sine landsmænd. Nogle 
beundrede ham, men flere foragtede 
ham. Nu er han ved at blive glemt, 
og nu skal han ned og berige Syd
afrika med sin nærværelse. Her er 
også en meget gammel dame, der 
Øjensynligt er oppe at flyve for fØrste 
gang. Hun ser sØd og fin ud og for
søger forgæves at lægge skjul på sin 
nervøsitet. Lige foran sidder en 
svensk baron. Han er stolt af sig selv 
og fortæller alle og enhver, at han 
skal sælge separatorer i Nigeria. Han 
har allerede taget sin splinternye 
tropehjelm på. 

Man er ved at opvarme motorerne. 
Maskinen skælver, tøver, frigøres for 
alle tøjler og suser af sted - hurti
gere og hurtigere. Vi er luftbårne, 
fØr vi aner det. Dernede, langt under 
os, ligger øriget Danmark - søkon
gernes land. Det er det dejligste lille 
land, og man er vemodig, hver gang 
man forlader det. Der er endnu sne 

på markerne, men hist og her spores 
lØftet om vårens kommende frodig
hed. 

Nordtyskland - i nærheden af den 
danske grænse. Vi ved, at dette må 
være Tyskland, for hustagene er for
skellige fra de danske. Så langt nord
på er der ingen ruiner. Gudskelov. 
Bør vi danskere ikke hver dag takke 
forsynet, når vi tænker på, hvor nær 
den totale Ødelæggelse kom til os i 
krigens sidste desperate Øjeblikke? 

Så er vi over Holland. Vi flyver 
under en skyfri himmel. Der er ingen 
sne på markerne, og det spirende for
år er mere iØjnefaldende end længere 
nordpå. Set fra luften ser Holland 
meget kedelig ud på denne årstid. De 
lige kanaler strækker sig til syns-

viddens bue og de symmetriske mar
ker forstærker in,dtrykket af en uen
delig velfriseret fladhed. Om et par 
uger - når tulipanerne stråler i de
res farvepragt - vil det hele se an
derledes ud. 

Maskinen lander på Schiphol flyve
plads og' vi, der skal videre til Afrika 
i morgen, bliver kØrt til hotellet, hvor 
vi skal overnatte. 

Amsterdam er en smuk by. Den 
minder en del om København med 
sine kanaler og ærværdige bygnin
ger. Jeg tilbringer aftenen i hotellets 
bar, fordi jeg kender bartenderen, 
van Tender, fra tidligere tid. Han var 
officer i den hollandske afdeling af 
»Special Operations« under den sidste 
krig. Nu tjener han mange penge, 

Lufthavnen Kano. 

11 



men alligevel virker han rastløs og 
skuffet. » Vi får såmænd nok krig 
ig'7TI{< sukker han, »Gud, hvor har vi 
spilctt vores ungdom!« 

Næste morgen kØrer bussen os til 
flyvepladsen. Her er lejlighed til at 
studere de nye medrejsende. Bortset 
fra ex-Quislingen, den svenske baron, 
der ser ud, som om han har sovet 
med sin tropehjelm paa, og den lille 
gamle dame, er det lutter nye an
sigter. 

Her er unge britiske ægtepar, der 
skal ud for at skabe sig en ny frem
tid. Adskillige af mændene ser ud, 
som om de har været soldater under 
krigen. Måske aflagde deres troppe
skibe besøg i Durban eller Kapstaden 
på rejsen til de nordafrikanske fron
ter, og måske fik de unge mennesker 
dengang et indtryk af tropiske farver 
og palmer, der betog dem i den grad, 
at de nu vender tilbage med deres 
koner. Her er også et par jØdiske for
retningsmænd. De er ikke til at tage 

Belgien og flyver med mere end 400 
kilometers fart sydpå. 

Vi forlod Amsterdam ved 12.00 ti
den. Det er en sollys dag. Markerne 
under os er ved at grønnes, og de 
lette, hvide skyer, der bæres frem 
af en nordlig brise, kaster fantastiske, 
bevægelige skygger over landskabet 
dernede. Hvor er her mange huse, og 
hvor ligger de dog tæt sammen! Det 
er svært at forstå, at disse små jord
brug kan brødføde en nation. 

Vi er over Frankrig - Lotringen. 
Strassbourg ligger bag os, og land
skabet begynder at blive kuperet. 
Forude ligger Svejts. Eftermiddags
teen bliver serveret, mens vi flyver i 
adskillige kilometers hØjde. Udenfor 
er det iskoldt, men i vores lille ver
den er der lunt og hyggeligt. 

Vi flyver over hØje bjerge. Jeg 
husker sidste gang, jeg flØj denne vej. 
Det var senere på eftermiddagen. 
Skyggerne var ved at blive lange. 
Neilchatel søen var allerede i nattens 

Hele byen Kano er bygget af ler. 

fejl af. De skal til guldbyen Johan
nesburg for at sondere terrainet. De 
skal nok klare sig. Der er også syd
afrikanere på hjemrejse. Skønt de 
har tilbragt vintermånederne i Eu
ropa, er deres ansigter stadig garve
de og solbrændte. Endelig er her et 
dansk par, der sluttede sig til i Am
sterdam. Han er ældre, gråhåret og 
virker kultiveret og træt. Hun er 
purung og dybt forelsket i ham. Hvad 
mon de skal til Afrika efter? 

Selv på baggrund af den mægtige 
flyveplads overvælder den nye flyve
maskine os ved sin størrelse. Den er 
en gigant, der opsluger os små men
neskemyrer. Der er rigelig plads til 
de 48 passagerer og besætningen, der 
er på otte mand. Maskinen er en 4-
motorers Douglas DC 6 af Constella
tion typen og noget af det mest mo
derne i stratosfærekrydsere. Her er 
køkken, brusebad, dame og herre
toiletter og en hel afdeling med luk
suøse sovepladser. Lyden af kæmpe
motorerne trænger kun dæmpet gen
nem de isolerede vægge. Stewardes
sen bringer aviser og tidsskrifter, og 
fØr vi ved af det1 er vi hØjt oppe over 
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greb - sort som tjære - og det var 
umuligt at skelne de små Chålets, der 
hygger sig i dalene og læner sig imod 
skråningerne. På een gang så vi et 
pragtfuldt syn: til hØjre for os Mont 
Blanc's forrevne, sneklædte tinde og 
til venstre ragede Matterhorn op som 
en knyttet næve. Den nedadgående 
sol forgyldte den hvide sneverden 
under os, skyggerne fyldte dalene og 
krøb op ad bjergvæggene. Så foran
dredes farverne. Gyldent blev til 
blodrØdt, blodrødt til violet. De dø
ende solstråler tøvede et Øjeblik på 
Mont Blanc's tinde og forsvandt i 
himmelrummet. MØrket indhentede 
flyvemaskinen og opslugte den. Stjer
nerne tændtes - som guldstøv på 
fløjl - og en beskeden halvmåne be
gyndte sin natlige løbebane. 

Stewardessen serverer cocktails, 
mens vi flyver over Posletten. Der er 
ikke meget at se. Et vattæppe af 
skyer skjuler Italien og spreder sig 
over Middelhavet. Først langt mod 
syd faar det rifter, så store flænger. 
Vi kan skimte havet, legetØjsskibe og 
der, forude, en kyst - Afrika. 

Aftensmad i Tunis. Flyvepladsens 

restauration er fortrinlig. Den gyldne 
landvin og bevidstheden om, at de 
endelig er i det forjættede Afrika får 
de unge udvandrere til at slå sig løs. 
Og hvorfor ikke? De kommer fra 
vinteren og efterkrigstidens barske 
Europa, fra restriktionerne og alt det 
luvslidte. Her er palmer, arabertje
nere, en velforsynet bar og orientalsk 
atmosfære. Det nye arbejde og an
svaret ligger stadig bag horisonten. 

En time senere er vi på vej. Den 
store maskine flyver sydpaa gennem 
Tunis - i retning af Sahara. Månen 
spreder sit lys over sandhavet. Hvor 
rart at tænke på at vi nu kan flyve 
uden fare for at blive antastet. For 
et par år siden lå vi soldater dernede 
og så flyvemaskinerne blive skudt 
ned. Gud ved om omridsene af de 
gamle skyttegrave stadig kan skimtes 
i det evigt skiftende sand? 

Det kan vel ikke nytte at gå i seng. 
En gang i løbet af natten ankommer 
vi til Kano i Nigeria, og jeg ved af 
erfaring, at vi alle vil blive purret ud 
og beordret til hotellet. Maskinen skal 
desinficeres, for at vi ikke skal bringe 
Malariamoskitoer fra den ene ende 
af Afrika til den anden. 

Jeg trykker på en knap og stole
ryggen bagover. Det er lige så kom
fortabelt som en seng. Den gamle 
dame læser i en bog - » Wurthering 
Heights«. De unge mennesker spiller 
bridge, Ex-Quislingen taler visdoms
ord med den svenske baron, der sy
nes at give ham ret i hans politiske 
anskuelser. Kabinens lys er blevet 
dæmpet. En klirren af glas vidner om, 
at stewarden stadig har travlt. 

Det er mærkeligt at tænke på, at 
vi for lod Amsterdam i dag og vil an
komme til Johannesburg i morgen 
eftermiddag. Ca. 10.000 kilometer på 
28 timer. Det var anderledes under 
krigen - blot for nogle år siden. Jeg 
husker, hvordan vi unge officerer 
blev fløjet fra Prætoria til Kairo af 
lige så unge piloter. Ofte tog turen 
over Uganda, Kenya og Sudan os en 
4-5 dage. Ganske vist flØj vi i gam
meldags Dakotaer - og ganske vidst 
havde vi ikke just hastværk med at 
komme op til fronten - og ganske 
vidst tilbragte vi ofte en munter nat 
i Kisumu eller Khartum eller hvor 
vi nu havde flest Venner stationeret 
- og maaske var vi ansvarsløse den
gang - men alligevel. Motorernes 
rytmiske brummen gør en døsig. 

Jeg må have blundet. » Vi er i Ni
geria,<< hvisker den kønne stewardesse 
»og lander i Kano om en halv times 
tid. Vær parat til at stige ud!« Det er 
midnat. MØrket er gennemhullet af 
lysprikker. Det er brændende græs 
og betyder, at vi har forladt ørkenen. 
»En halv time - der er masser af 
tid!« De fleste passagerer sover. En 
ung mand har armen om sin piges 
liv. Hendes hoved hviler på hans 
skulder, og hun ånder tungt. 

Jeg kommer til at tænke på det 
enorme fastland, der ligger udspredt 
under os dernede i mørket. Når man 
flyver om dagen, kan man se de rød
brune veje strække sig nordpå fra de 
store byer i Transvål og Kap provin
sen. De er som slanger, der snor sig 
bort fra bebyggede områder og ræk
ker ud efter stadig større og rigere 
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INDE på batterikontoret sad kaptaj
nen og snakke de med næstkomman
derende om, hvem de skulle udtage 
til ordonnans. Batteriet skulle afgive 
en mand til divisionsstaben til dette 
brug. 

- Kan vi ikke tage en af de me
nige, der ligger inde til fortsat tjene
ste? spurgte premierlØjtnanten. En, 
der ikke egner sig så godt til at blive 
korporal. Til at gå ærinder for divi
sionskontoret behøver han vel ikke 
at være noget større geni. 

Han spekulerede lidt, mens han bed 
i blyanten. 

- Nummer 9, Jensen, foreslog 
han. 

- Nå, den lange upplænding. Men 
kan han klare det. Jeg har altid 
tænkt mig ham som hestepasser. 

- I værste fald kan vi jo udskifte 
ham. Hvis han ikke kan klare det. 

- Det er rigtigt. Vi prØver med 
ham, afgjorde kaptajnen. De sørger 
for, at han bliver udrustet, så han 
ligner et menneske, når han kommer 
ud i byen. 

Nummer 9 fØlte sig både stolt og 
lidt nervøs, da han hørte, hvad han 
var blevet udkommanderet til. Or
donnans, det lØd jo næsten som offi
cer. Kunne man virkelig blive det, 
når man bare havde gået i almindelig 
folkeskole? 

På Våbenkammeret fik han ny uni
form, pæne støvler og handsker. Hans 
egen hjælin var god nok. 

Batteriskriveren gengav kaptajnens 
og premierlØjtnantens samtale i sin 
egen udformning, som afveg betyde
ligt fra originalen. kaptajnen havde 
ikke troet, at en skør kule som 9 kun
ne bruges til ordonnans, men premier
lØjtnanten havde ikke haft andre at 
foreslå. Det sagde skriveren, og alle 
lo og holdt således med kaptajnen. 

Nummer 9 var krænket og for
bavset. Hvordan kunne kaptajnen få 
denne i bund og grund forkerte op
fattelse af ham. Og kunne enhver 
dumrian blive ordonnans. Nå, han 
skulle nok engang vise dem. 

Alt gik godt. Den tilsynshavende 
lØjtnants kritiske blik fandt intet at 
hæfte sig ved, da ordonnansen den 
første dag indfandt sig. Det spændte 
også fint af, da han meldte sig på di
visionen. Det første, han blev sat til, 
var at hente posten i en vældig taske; 
derefter skulle han sortere den og 
bære den om til de forskellige afde
linger. De fleste officerer tog imod 
posten uden overhovedet at bemærke, 
at det var en ny ordonnans. 

Det værste var den spænding, man 
sad i, inden generalen kom hver for
middag. Studenterne, der var udtaget 
til skrivertjeneste i vagtrummet, skæ-

Illustreret af Eiler Krag. 

vede også hen mod døren, og alle 
drog et lettelsens suk, når den lange, 
gråsprængte overkriger havde pas
seret korridoren og var forsvundet 
ind på sit kontor uden at have ædt 
nogen af dem undervejs. · 

Hjemme på kasernen blev han hur
tigt misundt af de kammerater, som 
var begyndt på konstabelskolen, sær
lig klokken halv fem om morgenen, 
når de tumlede ud af sengen på et 
skingrende hornsignal, mens 9 blev 
liggende. 

- De dummeste kvaj får altid det 
fedeste græs, sagde en filosofisk an
lagt kammerat næsten hver morgen, 
men 9 lod sig ikke gå på Den, der 
troede, at en dum kunne klare or-' 
donnanstjenesten, han måtte selv 
være dum. 

Dagene blev kortere og kortere, på 
divisionen brændte lamperne hele 
dagen. Alle talte om juleorlov, stu
denterne i vagtrummet og kammera
terne på stuen. Ni bestemte sig i al 
stilhed til at bede om orlov på selve 
julehelligdagene, når divisionskonto
rerne blev lukket. Tre dage ville ikke 
være så dårligt; han havde kun et 
par timers rejse hjem. 

Dagen før juleaften ville være pas
sende til at bede om orlov, lige inden 
han gik. Byen var allerede ved at 
være præget af julestemning, da han 
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blev sendt til generalens bopæl efter 
nogle papirer, som lå i en mappe. Pi
gerne i køkkenet lo og var 1 jule
humør. Han skulle smage deres ny
bagte peberkager, og generalinden 
selv kom ud i kØkkenet og Ønskede 
glædelig jul. Men hjemme ved bat
teriet anså man ham for at være 
dum. 

I skumringen sad han på sin stol 
og trøstede sig ved tanken om julen 
derhjemme. Lige som hans forældre 
og søskende havde sat sig omkring 
julebordet, ville dØren gå op og han 
selv komme ind, lang og lyseblå som 
den onde selv. Det skulle nok blive 
den egentlige juleoverraskelse. Synd 
at man ikke havde lov at tage hjælm 
og bajonet på hjem. 

Netop som han var ved at samle 
mod for at gå ind og bede om orloven 
hos kaptajnen1 der gjorde tjeneste 
som adjudant hos generalen, hØrte 
han generalens stemme gennem den 
åbne dør: 

- Lad ordonnansen få ordre med 
til den tilsynshavende løjtnant, sagde 
generalen, om at ordonnansen skal 
hente post andenjuledags morgen og 
bringe den hjem til mig. 

Og en skrivemaskine begyndte at 
klapre hurtigt og underdanigt. Mel
lem 9 og hans tankes jul gik der et 
mørkt forhæng ned. Halvanden dag 
var ikke noget at rejse hjem på. Han 
hØrte med bitterhed på divisionsper
sonalets glade aftaler om at rejse 
hjem sammen i toget. Og de fleste 
af kammeraterne hjemme på belæg
ningsstuen havde fået deres orlov be
vilget. 

Da han gik, fik han et gråt brev 
med divisionens stempel med til lØjt
nanten. Denne var ikke på sit kvar
ter, men han lagde brevet midt på 
skrivebordet. Det skulle nok finde 
adressaten. 

Det kunne ikke nægtes, at batteriet 
gjorde sit bedste, for at de, der ikke 
rejste hjem, skulle få det så hygge
ligt og julepræget som muligt. Et stort 
juletræ i samlingsstuen, julegaver og 
godter i massevis. Kaptajnen var selv 
med noget af tiden og holdt en lille 
tale. Han syntes, at det var kedeligt, 
at de ikke havde fået lov at rejse 
hjem allesammen, men der var jo, 
som de vidste, 120 heste, der skulle 
have deres pasning. Og så er vi vel 
mandfolk, sluttede han. 

Derfor kan man vel nok have lyst 
til at være hjemme juleaften, tænkte 
ni, som for sit indre blik så et helt 
andet julebord under en karbidlampe 
og med forældre og søskende rundt 
om. 

Juledag gik, og anden juledag kom, 
men ingen ordre til, at ordonnansen 
skulle afsted. Han spekulerede frem 
og tilbage. Var den måske blevet for
andret pr. telefon. Han gik op på 
hovedvagten, men der var ikke en 
sjæl. 

- Skal jeg gå derhen eller ej? 
spurgte han lige ud hjemme i kvar
teret, da han havde gjort rede for sin 
stilling for et temmelig ligeglad 
forum. 

- Har du ikke fået ordre, skal du 
selvfølgelig ikke gå, dit skvat, sva
rede en kammerat. 

Men han kunne hØre generalens 
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ord, når han ville. Der kunne ikke 
være tale om en anden ordonnans. 
Runne lØJtnanten have glemt det'? 
En lØjtnant kunne ikke glemme no
get! Nej, der var snarere en eller an
den, der havde taget brevet, før løjt
nanten så det. Fejlen var måske hans 
egen, fordi han ikke havde givet det 
til lØjtnanten personlig. 

Han passede en underofficer op, 
som kam gennem korridoren, og fore
lagde ham sine betænkeligheder. Un
derofficeren stod lidt og spekulerede 
og sagde så: 

- Prøv at få fat i løjtnanten i 
telefonen og spørg ham ad! Hvorpå 
han gik videre. 

Ringe. Det allerubehageligste, man 
kunne tænke sig var at ringe. Og hvad 
ville lØjtnanten sige, hvis det hele 
var en misforståelse. Han ville sik
kert ikke sætte pris på, at en af bas
serne skulle gå og minde ham om 
hans pligter. 

Han tog hjælm og bajonet på, da 
tiden var inde, og gik op på hoved
vagten. Der var heller ingen nu. Med 
tøvende skridt gik han ud forbi ge
værposten. Han syntes, at de alle
sammen så efter ham med en blan
ding af hån og forbavselse. Hvad 
bildte han sig at tage til byen og gå 
og vigte sig i paradeuniform. 

Hvis nu posthuset var lukket, så 
var sagen klar. I så fald havde han 
bare hørt forkert, eller også var or
dren på en eller måde blevet ændret. 

Men posthuset var åbent et par 
formiddagstimer, og damen i ekspe-

ditionen rakte ham posttasken ganske 
som sædvanligt. Den var ikke så tyk 
som ellers, men den var langtfra tom. 
Lidt mere sikker begav han sig af 
sted med den. Nu var der kun det, at 
ordren kunne være blevet lavet om, 
og så kom han alligevel slæbende 
med tasken hjem til generalen. 

Han blev vist ind i generalens ar-

bejdsværelse af en pige. Ved skrive
bordet sad generalen selv og sagde 
goddag, da han hørte 9's hæle klaske 
sammen henne ved dØren. Han rakte 
hånden frem efter tasken, tØmte den 
og stoppede den afgående post deri. 
Han ringede på en klokke, og da pi
gen kom ind, sagde han uden over
hovedet at have set op: 

- Lad ordonnansen få en kop 
kaffe. 

Det var en nummer ni, der var godt 
tilfreds med sig selv, da han gik 
hjem til kasernen igen. Der lå nyfal
den sne på gaderne og tagene, kirke
klokkerne ringede, og alt var høj
tideligt. Han ville søge om orlov til 
nytår eller helligtrekonger i stedet 
for. Det kunne være lige så sjovt at 
komme hjem og overraske dem til 
den tid. Og han kunne godt lide at 
vide, om ik;ke en af pigerne hos ge
neralen havde et godt Øje til ham. 
Nummer 9, Jensen, havde slet ikke 
klaret sig så dumt, selv om han var 
dum. 

Det var ikke en barsk og kritisk 
lØjtnant, der tog ham i Øjesyn, inden 
han skulle af sted tredjejuledag. Han 
så næsten slet ikke på hjælmen og 
pudsningen. Men han så selv ud, som 



om han havde sovet dårligt om nat
ten. 

- Her er der et brev, De skal give 
generalen, sagde han. 

- Javel, hr. løjtnant. 
LØjtnanten gik hen imod døren, 

men standsede og sagde på alminde
lig talefacon: 

- De skulle have været efter post 
i går, jeg fik ordre fra generalen, men 
brevet blev lagt til side, og jeg glem
te det hele. I nat kom jeg i tanker 
om det. Nu har jeg skrevet til gene
ralen og prøvet på at forklare det. 

- Men jeg gik alligevel, sagde 9. 
Jeg hØrte, da generalen gav ordren, 
og så gik jeg. 

- Hvad siger De? Gik De efter post 
og bragte den hjem til generalen? 

- Javel, hr. lØjtnant. 
- Og det hele gik som det skulle? 
- Javel, hr. løjtnant. 
- Udmærket. Hvad sagde gene-

ralen? 
- Han sagde: Lad ordonnansen få 

en kop kaffe. 

Averter i 

Løjtnanten lo en befriet latter. 
- Det var pokkers godt gjort af 

Dem, sagde han. Meget betænksomt 
gjort. Så er alt jo i orden. 

- Javel, hr. lØjtnant. 
- Ja, så må jeg bede om at få det 

brev tilbage. Og så - vent lidt. 
Og løjtnanten gravede sin tegnebog 

op af lommen. 
- Her har De til en kop kaffe, sag

de han og rakte 9 en Tier. Det er godt 
at have med folk at gøre, som kan 
tænke og handle selvstændigt, når 
der er brug for det. Det her skal jeg 
ikke glemme. 

Og lØjtnanten gik med rank ryg 
ind på sit værrlse. Han flØjtede fak
tisk, da han lukkede døren, og rev 
brevet til generalen i stykker. 

Hvordan skulle nu 9's bedrift blive 
kendt og omtalt i batteriet, som den 
virkelig fortjente det. Han havde en 
fØlelse af, at det havde været bedre, 
hvis en anden kunne have talt om 
den, men hvem skulle det være. En 
hel time lykkedes det ham at holde 

FOLK og 

mund, men så kunne han heller ikke 
længere. Han tog tieren frem og 
sagde: 

- Den her :fik Jeg af d~n vagt
havende lØjtnanL i morges. 

- Fik du. Hvorfor for pokker fik 
du det? 

- Jeg klarede den for ham overfor 
generalen. 

- Gjorde du. Det er da ... 
Da 9 havde tyve mistroiske og for

bavsede ansigter vendt imod sig, fØlte 
han, at Øjeblikket var inde til at for
tælle. Oprejsningens time var kom
met. Herefter ville ingen komme med 
et kny om hans dumhed. Ingen af 
dem kunne have klaret den sag bed
re. Han fik det også bekræftet, da 
han var færdig med lovtalen over sig 
selv. 

- En anden var nok ikke gået, 
når han ikke havde fået ordre til 
det, sagde en kammerat, og der ver 
anerkendelse i hans stemme. 

- Det dummeste kvaj får altid det 
fedeste græs, sagde den filosofiske 
bittert med et sideblik til den sjæld
ne seddel i 9's hånd. 

Alle var rørende enige om, at 9 
burde give kaffe for at fejre sit store 
held. Han regnede hurtigt efter i ho
vedet - tyve gange atten, hvilket var 
prisen for en halv kaffe ,med en bolle 
- jo, han ville alligevel have mere 
end den halve tier tilbage. 

Det var, som om de fleste regnede 
med, at den, der havde fået en tier 
af lØjtnanten, umulig kunne være 
dum. Oprejsningen var fuldstændig, 
da kaptajnen halvt smilende besva
rede hans honnør, da de mødtes. LØjt
nanten havde sikkert fortalt det oppe 
i messen. 

Nogle år senere gik den filosofiske 
kammerat på en af byens fineste 
gader. Der så han 9 sidde ved rattet 
i en stor luksusbil og se stram ud. 
Han svarede næsten umærkeligt på 
filosofens hilsen, fordi lØjtnanten, 
greven og hans frue, netop kom tea
terklædte ud gennem porten. 9 luk
kede dØren op for dem og kørte bort, 
alvorlig og korrekt. 

- De dummeste kvaj får altid det 
fedeste græs, tænkte filosofen, som 
var arbejdsløs, og skævede bittert 
efter den store bil. 

Jan Fridegård. 

15 



Den amerikanske flådes studie- og laboratoriebygning i Washington. 

Produktion af dokumentariske film 
for den amerikanske flåde 

I ET stort tonefilmstudie indtager 
skuespillere i battledress deres plad
ser på en krydsers kommandobro -
10 m ovenover stØmmer lys fra kæm
pemæssige lamper - kameraerne 
snurrer, optager billeder af flådens 
mandskab i virksomhed, medens en 
japansk hurtigbåd går til angreb. 

Er det en Hollywood-film om flå
dP.ns kamp? Nej slet ikke, det er to
nefilstudiet på The Naval Photogra
phic Center i Anacostia udenfor 
Washington, hvor filmeksperter er 
igang med at fremstille en instruk
tionsfilm. 

Hvis man fører en Hollywood-skue
spiller med bind for Øjnene ind på et 
~f disse studier og fjerner bindet, vil 
han sværge på, at han er i sine vante 
omgivelser. Ingen af Hollywood's 
store studier kan præstere et nyere 
og bedre udstyr, end det den ame
rikanske flåde og hær har til dispo
sition. Det kamera- og toneudstyr, 
der er til · rådighed og de trickrekvi
sitter såsom baggrundsprojektion, op
tisk kopiering etc. findes ikke bedre i 
private filmfirmaer j hele verden. Det 
bibliotek flåden f. eks. har af film
optagelser om krigens slag er det 
mest fuldkomne af sin slags, og det 
vækker almen beundring. Foruden at 
fremkalde tusinder af meter filmop-
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Produktionschef Jørgen Rag
ger, folk og værns filmstjene
ste, der har været på studie
ophold i U. S. A., giver en skil
dring af dokumentarfilmens 
betydning for den amerikan-

ske flåde 

tagelser, som under krigen daglig 
strømmede ind fra alle operatiosfel
ter, producerede man færdige film 
med enorm fart, ja, så hurtigt, at de 
alene i året 1944 fuldendte 423 film 
- heri er includeret klipning af ca. 
200.000 m 35 mm negativfilm og ca. 
100.000 m 16 mm negativfilm. 

For at opnå dette nødvendige krigs
arbejde havde The Center til sin rå
dighed omtrent 800 flådefolk, der di
rekte eller indirekte var ansat i 
filmindustrien. Det var veluddannede 
teknikere, instruktører, filmfotogra
fer, skribenter, skuespillere, tonefolk, 
musikere, elektrikere - alle eksper
ter i de job, de indtog fØr krigen mod 
aksemagterne. 

Centret fremstillede film om emner 
fra a til z - fra airborne raketter til 
uddannelse i at genkende Zero Jap 
Fighters, men det kunne ikke holde 
trit med flådens krav. Overfor det 
problem krigen skabte, nemlig at ud
danne et meget stort mandskab effek
tivt indenfor en meget kort periode, 
blev flåden klar over den enorme 
trang for instruktionsfilm. Selv The 
Photographic Center med dets for
træffelighed kunne ikke overkomme 
mere end ca. 1h af disse instruktions
filmanmodninger, og løsningen blev 
derfor at overføre de resterende in
struktionsfilmoptagelser til den civile 
filmindustri, og det blev et udmær
ket samarbejde. Ialt fik man i perio
den december 1941- maj 1946 frem
stillet 4883 oplysende-, propaganda
og instruktionsfilm og billedbånd for 
flåden, heri medregnet marinekorps 
og kystbevogtningen. 

Programmet var stort, og man må 
med anerkendelse bemærke, at The 
Photographic Center sammen med 
The Naval Photographic Service's 
West Coast Production's kontor i 
Hollywood selv fremstillede mere end 
1/2: af de færdige film og billedbånd. 
Hvis Navy'en skulle have fremstillet 
alt selv, ville det have været at sam
menligne med, at et af de store film-



selskaber i Hollywood skulle produ
cere alle amerikanske spillefilm. Det 
kunne simpelthen ikke gøres 1 eet 
studie - men samarbejdet mellem 
flådens teknikere og private studier 
i New York. Chicago, Detroit og 
Hollywood bidrog til det gode re
sultat. 

Instruktionsfilmene var efterhån
den blevet en vigtig del af trænings
programmet, og man måtte straks 
sætte ind med at fremskaffe og pro
ducere filmene. Mangelen nå film var 
i begyndelsen af krigen katastrofal. 
o_g efterhånden som forespørgslen 
blev større og større, måtte enhver 
anstrengelse ydes for at finde egne
de film, der var til rådighed andrP. 
steder samt selv hurtigst muligt gå 
igang med produktionen. Flådens 
skibe måtte have forevjsningsanlæg 
ombord, og operatører til at betjene 
dem blev uddannet i tilsvarende an
tal. Produktionen forøgedes - bru
gen af filmene bJev mere og mere al
mindelig. Det vigtigste problem blev 
nu distributionen og den rigtige ud
nyttelse af filmene. Som et eksem
pel kan nævnes, at kopier af de 
fremstillede film kun blev sendt ud 
på fast udlånsbasis til de afdelinger 
eller instutioner, der havde bedt om 
deres fremskaffelse. Man måtte lave 
et distributionssystem, der kunne ud
nytte filmene mere effektivt og sørge 
for, at de kom ud i stort omfang. 
Mange militær-instruktører misfor
stod mulighederne og brugen af fil
mene. Nogle troede, at filmene og 
billedbåndene blot skulle kØres for 
mandskabet uden nogen gennemgang 
og undlod bl. a. at gennemgå, først 
med sig selv, senere med eleverne, 
de medfølgende teksthefter. Andre 
havde slet ingen fidus til dem og en
ten undlod at kØre filmene. eller de 
kørte dem på må og få. Man måtte 
faktisk starte brugen af instruktions
filmene med at undervise lærerne. 
Dernæst behøvede man en central, 
der kunne tage sig af at vurdere film, 
der var til rdighed andetsteds fra, for 
eks. fra privat side. 

Filmen tog plads overalt, såvel i 
undervisningstimerne som i under
holdningstimerne, og filmene fulgte 
med befalingsmændene og mandska
bet overalt, hvor man var, hjemme 
såvel som ude, på skibene. ja, nå 
alle fronter; - og fortalte hele det 
amerikanske folk hjemme i biogra
ferne om det arbejde U.S.A.s unge 
mænd gjor<le, medens de tjente On
kel Sam. Man udsendte kortfilm og 
journaler, men det vigtigste var næ
sten, at man gik i samarbejde med 
Hollywood's filmselskaber og 
fremstillede kostbare spillefilm med 
kendte skuespillere i hovedrollerne. 

Da krigen sluttede, forfattede ad
miral Ernes·t J. King et memorandum, 
som bl. a. erklærede: »I lØbet af de 
sidste 5 år har billedundervisning, 
specielt film og billedbånd i højeste 
grad bevist deres effektivitet, og det 
må derfor forventes, at den fulde 
brug af disse vil danne et vigtigt led 
i mandskabets uddannelse, til søs og 
i land, i den kommende tid«. 

En undersøgelse blandt flådens af
delinger og institutioner resulterede 
i en anmodning om at fremskaffe 275 
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En oversigt over skylle- og tørrerummet, hvor man færdigbehandler almindelige fotografier, 
ialt kan hver tank færdiglave 400 kopier pr. time. , 

Et blik fra tonemesterens kontrolrum igennem tykke glasruder ned i filmstudiet, hvor 
optagelserne er i gang på krydserens kommandobro. 

Tegnefilmkameraet er i arbejde. For hver 
lille bevægelse må. der tegnes et nyt billede. 
Ialt skal der tegnes 14.400 forskellige bille-

der til en 10 min, tegnefilm, 

Studiet har et meget stort udvalg i såvel al
mindelige kameraer som i filmkameraer og 
har egne værksteder, og man er her lgang 
med at prøve et kamera til luftoptageiser. 
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MIN SOLDATERJUL Juleaften på Tønder kaserne 

VI var ikke i julestemning, vi rekrut
ter på Tønder kaserne. Det var gan
ske vist hen i december 1948,. og når 
vi om aftenen lod vo_r vej falde ind 
ad Tønder by til, så hørte vi nok no
get, som viste, at julen var på vej, 
men julestemning, spændt og glad 
forventning, det kendte vi ikke. 

Det kom ganske pludselig en trist 
formiddag, da vi stod stillet op i ka
sernegården. Kaptajnen spurgte, hvem 
der ville hjem til jul, og hvem der 
ville hjem til nytår - på orlov. Jeg 
tror nok, det kom som en overra
skelse for de fleste, at alle fik deres 
vilje. Soldaterne skilte sig nemlig ud 
i to lige store grupper. Et sådant re
sultat ville vist være en overraskelse 
for de fleste. Var der virkelig ikke 
mere end halvdelen, som Ønskede at 
få juleorlov i stedet for nytårsorlov. 

Gik man lidt senere og sludrede 
med kammeraterne, fandt man ud af, 
at de fleste af »nytårssoldaterne« fak
tisk Ønskede at opleve en soldaterjul. 
Mange af dem bluede sig ved at ind
rømme det åbent, men et svar skulle 
de jo give, og så kom de med udflug
ter om, at det nu var bedre at komme 
hjem til nytår end til jul. Det rene 
vås kom de med - bare for at skjule, 
at de gerne ville have et juleminde 
med hjem fra soldatertiden. 

Det samme gjorde sig gældende, da 
julevagterne skulle sættes. Som sol
dat hørte det sig til at bande og muk
ke lidt, virke utilfreds, når man blev 
sat på en sådan vagt, men se om vag
terne virkelig var utilfredse. Nej, de 
var tværtimod, da det kom til styk
ket, i hvert fald inderst inde, glade, 
fordi de fik den store oplevelse, det 
rige minde, at de havde gået vagt un
der julestjernen. Det varer ikke man
ge år, før de begynder at fortælle om 
hin julenat, da de gik vagt ved Tøn
der kaserne, mens deres kammerater 
enten var hjemme på orlov eller sad 
omkring juletræet derovre på K. F. 
U. M.s soldaterhjem på den anden 
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Ved Ejler Hansen 

siden af gaden. Små martyrer var de, 
troede de da selv, små martyrer var 
vi allesammen, troede vi da selv -
tænk vi skulle gå hernede ved græn
sen en højhellig juleaften, ja alle ju
ledagene, mens vore kammerater var 
derhjemme hos far og mor for at 
fejre julen, som de altid havde gjort 
det. Men vi havde jo meldt os frivil
ligt - for at få et stort og godt min
de. Og det fik vi. . 

De andre var rejst hjem på jule
orlov. Der blev så stille efter dem. 
På stuerne stod deres senge tomme, 
der hang deres daglig-uniformer -
udgangsuniformen var væk i flere 
dage i træk! Og vi andre gik og hav
de det så godt. Med hinanden og med 
befalingsmændene. For nogle få dage 
fandt vi os selv. 

Juleaftensdag. Den gik som den al
tid gik for os i vore drengeår. For
bistret langsomt. Vi var ikke mere 
trænede soldater mellem geværer, i 
uniformer. talte ikke så meget sam
men. Det havde jeg faktisk ventet -
der var jo nok at sludre om. Julema
den, festen i aften på soldaterhjem
met, o. s. v. Nej, vi pudsede og gjorde 
rent i tavshed. Og i en fart! Efter fro
kosten skulle vi nemlig i kirke. 

Vi marcherede ned til Tønders gam
le kirke i sluttet trop. Høj frostklar 
luft. Det var som om lidt af jule
stemningen forsvandt, fordi vi mar
cherede i række og geled. 

Men da vi halvanden time senere 
gik hjem til kasernen igen, var det 
ganske anderledes. Vi havde sunget 
julesalmer i kirken. Orgelbruset .hav
de lydt så smukt til de kære, kendte 
julens toner. Men det var ikke det, 
der satte stemningen. Det var at op
leve julen blandt en stor flok kamme
rater, som n'l.an til daglig delte godt 
og ondt med. Vi kæftede op til daglig, 
den ene mere end den anden. Nu var 
vi allesammen pludselig så stille. Og 
feltpræsten, som vi kendte fra sam-

taletimerne, og som vi holdt af, han 
prædikede ikke noget uforståeligt 
noget. Han talte til os. Nej, det var, 
som om han talte med os om julens 
budskab-vi forstod det så godt alle
sammen, og vi fØlte det. 

Jeg ville have forsværget, at jeg 
skulle opleve at se et par hundrede 
soldater forlade en spisesal, hvor der 
endnu stod fyldte fatle 1ned svedske
grød og flØ<leskum. Det indtraf i 
spisesalen på TØnder kaserne jule
aften 1948. 

Spisesalen var mere end festligt 
pyntet. Den var ualmindelig smuk. 
Der var fra kostforplejningen en gave 
til hver mand. Et smukt nysølv-aske
bæger med inskription. Godter var 
der og frugt. To gæs pr. bordhold å 
10 mand. 1 Øl til hver. Jo, vi spiste 
godt. TØnder kaserne har forøvrigt 
ord for at være et af kongerigets 
bedste madsteder, men juleaften blev 
alle rekorder slået. Vi spiste, og vi 
havde det rart og hyggeligt. Mange 
befalingsmænd spiste sammen med 
os, og såvel oberstløjtnanten som 
obersten kom og ønskede glædelig jul. 
Vi havde spist så meget af gåseste
gen, at vi måtte levne flere fade 
med svedskegrød. End ikke et glas 
rødvin kunne hjælpe endnu en por
tion dessert ned. 

Begejstringen for den smukke juleø 
aften, kostforplejningen havde beredt 
os, gav sig udslag i, at der umiddelø 
bart efter spisningen blev samlet ind 
af os og blandt os til en gave til ko
gersken. Som tak for julemaden og 
som tak for god behandling til daglig. 

Senere på aftenen samledes vi på 
KFUM's soldaterhjem, som ligger 
umiddelbart over for kasernen. Her 
var der juletræ, kaffeborde og andet 
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JUL UNDER 
ORLOGSFLAG ET 

Ved Otto Ludwig 

»Valkyrien« på Vestindien 191G. 

ALLEREDE fra midten af november 
begynder man i orlogsskibene at tale 
om den forestående jul. Det skal ikke 
nægtes, at samtalerne som oftest dre
jer sig om, hvordan chancerne står 
for at få fri selve juleaften. Imidlertid 
er det sådan, at der bliver trukket 
lod mellem et skibs to vagtkvarterer 
om, hvilket af dem, der skal have 
juleorlov først. Den tabende part må 
affinde sig med skæbnen og i stedet 
glæde sig til at komme hjem nytårs
aften. Samtidig må man se at få det 
bedst mulige ud af julen om bord. Be
sætningen vælger derfor selv sine re
præsentanter til julekomiteen, som 
skal sørge for juleindkØb og i det 
hele taget prøve på at gøre juleaften 
om bord både festlig og hyggelig, 
hvilket som oftest lykkes. 

Befinder et dansk orlogsskib sig 
imidlertid i udlandet, er hele besæt
ningen bogstaveligt talt »i samme 
båd« juleaften, idet der ikke gives 
hverken rejsetilladelse eller landlov 
på selve hØjtidsaftenen. Desværre har 
krig og ustabile forhold rundt om i 
verden i de sidste årtier gjort en 
juleaften langt fra hjemmet til en 
sjælden foreteelse for et dansk or
logsskib. Vi siger »desværre«, fordi 
en jul under orlogsflaget i det frem
mede - trods savnet af hjem og kære 
- altid betyder et minde for livet. 
»Folk og Værn« har henvendt sig til 
nogle af de mange, der har et sådant 
minde at kunne fortællP om. 

På Færøerne 1946. 

Først har vi henvendt os til inten
danturunderkvartermester Poul Ol
sen, der i 1946 var med >>Holger Dan
ske« på Færøerne som mathelev. 
Hans skildring giver et godt indtryk 

Landgangskompagni i Buenos Aires Julen 
1923, Fanen føres til fløjen. 

af de gamle traditioner, der har været 
fulgt af marinen jul efter jul. Un
derkvartermesteren. fortæller: 

»Sammen med »Niels Ebbesen<< yar 
vi afgået fra København den 12. de
cember 1946 med kurs direkte mod 
Færøerne, hvortil vi ankom efter en 
ret hård sej lads. Juleaftensdag lå vi 
på reden ud for Thorshavn, medens 
»Niels Ebbesen« havde søgt til Våg. 
Det viste sig at være meget vanske
ligt at få kajplads for os, og der var 
derfor mulighed for, at vi måtte fejre 
juleaften på strømmen. Imidlertid 
lykkedes det ved middagstid chefen 
at skaffe os plads ved kajen. 

Forinden vi sejlede ind, afgav vi 
en salut på 27 skud for dronning 
Alexandrine, som jo har fødselsdag 
juleaftensdag. Samtidig flagedes 
»over toppene« med de mangefarvede 
og festlige signalflag, der blafrede 
lystigt i den skrappe vind. Skibet 
havde naturligvis gennemgået en 
større renselsespoces, og nede om læ 
havde vi pyntet med flag og med 
små juletræer, som vi havde haft med 
hjemmefra. 

Efter at være kommet i havn blev 
vi beordret til omklædning i parade
tøj. Samtidig indskrænkedes vagtpo
sterne til to mand. Kl. 15.30 var der 
>)klar over alt« og si samledes alle
sammen på nær posterne på banjerne. 
Juleavangeliet blev nu læst, der blev 
sunget julesahner og holdt juletale. 
Til slut udtalte chefen de gamle ord: 
»Gud bevare kongen<<, hvilke blev 
gentaget af hele besætningen. 

Vi var nu kommet i den helt rigti
ge julestemning, og hele besætningen 
fra chef og nedefter gik til bords ved 
mandskabsbakkerne på banjerne. Be
falingsmænd og menige sad mellem 
hverandre. Der var knebent med 
plads, men det gik fint. I den bakke, 
hvor jeg sad, var vi 2 værnepligtige, 
6 elever, 1 kvartermester og 1 ma
skinmester. Julemiddagen bestod af 
flæskesteg og risengrød. Til den dej
lige mad fik vi hver en rigtig »men
neskebajer<<, som officers- og kvar
termestermesse havde givet i dagens 
anledning. Vi tog alle godt for os af 
retterne og havde det vældig hygge
ligt. Befalingsmændene ved vor bak
ke bØd cigaretter og fortalte om tid
ligere juleaftener i marinens tjeneste. 

Da vi var færdige med at skaffe, 
bakkede bakstØrnene af, og vi vente
de nu på uddelingen af post og ga-

ver, som havde været gemt over alt 
om bord, hvor der havde været lidt 
plads tilovers. Foruden vor egen post 
havde vi, som det sidste skib, der gik 
til Færøerne inden jul, også en 
mængde post med til færingerne. Ud 
over de mange private hilsener til 
hver enkelt om bord fra slægt og 
venner hjemme var der julehilsener 
bl. a. fra viceadmiral Vedel, orlogs
hjemmet på mathkasernen på Hol
men, fra amtmanden i Thorshavn 
samt fra kongefamilien. 

Hver enkelt om bord fik et aske
bæger med skibets navn samt med 
påskriften: »Julen 1946<<. Desuden 
var der pakker fra K.F.U.M. og sol
daterhjemmene med bøger, hefter, 
sokker o. s. v. Sikken det flØd med 
papir bagefter! Forøvrigt fik vi også 
hver en stor godtepose, hvis indhold 
var blevet kØbt for overskuddet fra 
vor kantine. 

Efter at have opholdt sig hos os 
endnu nogen tid gik befalingsmæn
dene til deres messer, og resten af 
aftenen tilbragte vi for os selv. Se
nere fik vi iØvrigt punch og lagkage. 
Da det blev henimod midnat, gik vi 
til kØjs. Det havde været en stor og 
spændende oplevelse for os alle, som 
aldrig før havde prøvet at holde jul 
langt fra hjemmet«. 

En ufuldendt julesalut. 

Derefter har vi fået kommandør
kaptajn TopsØe-J ensen, der er chef 
for mathkasernen, til at fortælle en 
juleoplevelse. Kommandørkaptajnen 
var i 1946 chef på »Niels Ebbesen<<, 
men vælger at fortælle om en jul på 
Madeira: 

»JuleafTen 1921 lå skonnerten »In
golf« i Funchal på Madeira«, fortæl
ler kommandørkaptajnen. »Den gang 
var der ikke som nu en rigtig havn, 
men vi lå lunt og godt inderst i en 
krog, som dannedes mellem kysten og 
en solid mole, som førte ud til en 
malerisk gammel borg ude på et skær. 
Det var forresten danske ingeniører, 
der senere byggede havnen i Funchal. 

Jeg mindes en pudsig episode fra 
den juleaften, en episode, som næppe 
kunne forekomme i dag. Vi afgav sa
lut for det portugisiske flag. Vor sa
lut på 21 skud skulle besvares af sa
lutbatteriet i land, men til vor for
bløffelse kom der kun 19 skud. Kort 
efter indfandt der sjg et par malerisk 
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påklæ<.lte officerer fra den stedlige 
garnison. De snakede ivrigt op, men 
desværre på portugisisk. Til sidst for
stod vi dog, at de gjorde mangfoldige 
undskyldninger for de manglende to 
skud, men - det lyder utroligt - de 
manglede krudt til de sidste par skud. 
Den optrækkende affære blev hurtigt 
og diplomatisk ordnet vP.rl, at dP. fik 
overrakt en pakke med »krudt«, og 
snart efter knaldede de manglende 
skud fra salutbatteriet. 

Vore skibsgrise havde i en tidlig 
morgentime måttet lade livet i an
ledning af juleaften. Rigtige juletræ
er havde vi ikke, men vi lavede selv 
nogle, som næsten var bedre end rig
tige grantræer. Et par master fra far
tøjerne blev ofret i dagens anledning 
og malet brune. Der boredes huller 
i dem, og i hvert hul blev stukket en 
pinjegren, der var afpasset i længde 
og bredde. Da der kom julestads på 
dem, var der såmænd ingen, der 
tænkte på, at det ikke var grantræer. 
Et af de kunstige juletræer blev stil
let midt på agterdækket under solsej
let, og lange borde dækkedes ude i 
borde. Den danske koloni - ca. 18 
mennesker - inviteredes om bord og 
var med både til julegudstjenesten 
og den mere muntre del senere hen. 

Det var mærkeligt at sidde på et 
skibsdæk i hvidt tropetø.i og spiSe sin 
julemiddag, men flæskestegen smagte 
dejligt, selv om vi nu måtte savne 
vore »husdyr« i de kommende dage. 

Da vi fØrst havde fået sunget vore 
gamle julesamler og julesange, var vi 
alle i julestemning, og vore gæster 
fra land nØd at være sammen med 
landsmænd juleaften, der vist er den 
dag året rundt, på hvilken det fØles 
tungest at bo så . langt fra slægt og 
venner. Et par store sække med jule
gaver blev bragt op fra lasten, hvor 
de havde ligget gemt i flere måneder, 
og uddelingen af dem foregik under 
spøg og skæmt. Når man slog sol
se.ilet til side og trådte ud på falde
rebetrebet i den frie luft, overvælde
des man næsten af det storslåede syn. 
Natten var skØn, stille og mild. Det 
var mørkt. men tusinder af stjerner 
funklede fra den skyfri himmel, og 
titusinder af lys strålede og glimtede 
fra husene op ad den stejle bjerg
skråning. 

Den juleaften blev et skønt og va
rigt minde for alle om bord!<< 

Elektrikerens julebad. 

Artillerikvartermester Richardt 
Christensen fØrer os med sin juleop
levelse tilbage til en mere kØlig egn, 
tilbage til Thorshavn. Han fortæller: 

»I julen 1919 lå jeg som værneplig
tig om bord i inspektionsskibet 
»Islands Falk« på Færøerne, hvortil 
vi var kommet nogle dage fØr. Jule
aften om bord i marinens skib fejres 
jo i samklang med de gode gamle 
traditioner, og i den henseende ad
skilte min juleaften i Thorshavn sig 
ikke fra andre, jeg senere har oplevet 
i marinen. 

Et af de store Øjeblikke om bord 
den aften var, da posten blev delt ud, 
og da vi kom til gaveuddelingen. Nu
værende kommandørkaptajn Hempel 
Jørgensens mor havde sendt en 
mængde gaver om bord i skibet, og 
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desuden var der gaver fra mange 
ubekendte mennesker. På en juleaf
ten fØler man sig i langt hØj ere grad 
end ellers som hørende til een fami
lie allesammen om bord i skibet. Så
ledes gik officererne rundt i skibet 
og hilste på os allesammen, og nogle 
af dem opholdt sig i lang tid på 
banjerne. 

Jeg kan fortælle Dem en lille mun
ter episode, som var gået forud for 
selve julefesten: Til festen skulle alle 
om bord naturligvis være rene og 
uæne i tØ.iet. Imidlertid havde vi om 
bord en lille værnepligtig elektriker, 
som ikke holdt meget af at vaske sig. 
Vi plejede derfor med regelmæssige 
mellemrum at anbringe ham i et 
badekar med alt tøjet på og rette en 
spuleslange imod ham. Tjansen med 
at holde spuleslangen tilfaldt som 
oftest en stor matros, der på grund 
af krigen var blevet sent indkaldt, 
og som for alderens skyld faktisk 
kunne være far til nogle af os værne
uligtjge. » Yankee« kaldte vi ham 
iØvrigt. 

Juleaftensdag blev elektrikeren at
ter anbragt i badekarret og fik sig en 
større omgang. I anledning af den 
forestående hØjtid tog »Yankee<< sig 
ekstra meget af ham, idet han efter 
badningen bandt den arme elektri
ker. hvorpå han begyndte at klippe 
og barbere ham. Elektrikeren hylede 
og skreg naturligvis, mens det stod 
på, men bagefter var han såmænd 
meget glad for at kunne mØde til 
julefesten ligeså ren, velbarberet og 
velfriseret som os andre«. 

Med >>Niels Juel« i Buenos Aires. 

Maskinmester Henry Englund for
tæller om en juleaften i Buenos Aires 
om bord på artilleriskibet »Niels 
Juel« i 1921: 

»Juleaftensdag samledes vi til guds
tjeneste på agterdækket. Det var ba
gende varmt. Jeg tror, at der var 
mindst 30 graders celsius i skyggen, 
og solen skinnede ubarmhjertigt fra 
en skyfri himmel. Vi var alle iklædt 
hvidt tropetØj. Et fyrretræ, som vi 
havde bragt med fra Spanien, blev 
tændt på dækket, og derefter holdt 

chefen en kort gudstjeneste og min
dedes dem derhjemme. 

8k1bet havde sit eget orkester meLl, 
og hele det strålende skue var natur
ligvis i høj grad fremmedartet for 
byens indbyggere. Havnearbejderne 
havde været i fuldt sving ved pak
husene i nærheden, men da hØjtide
ligheden begyndte, standsede de alle 
arbejdet, og der samlede sig snart et 
helt lille op!Øb. 

Vi var mellem 270 og 300 mand på 
det togt, og der var ingen landlov 
juleaften. Kun ganske enkelte, der 
havde familie eller venner i byen, fik 
lov at gå i land. ~fter gudstjenesten 
samledes vi allesammen på banjerne. 
Vi fik traditionen tro flæskesteg og 
risengrød. Det var en varm en, kan 
De tro, selv om ventilationsanlægget 
var i gang. Men når vi havde kunnet 
soise gule ærter og flæsk under 
Ækvator, kunne vi vel også klare 
julemiddagen! Til maden fik vi en 
pilsner hver af messerne. Bagefter 
blev julegaverne uddelt. Der var pak
ker fra den danske koloni i byen, 
hjemmefra og fra marineforeningen. 
Senere fik vi punch og lagkage. 

Den største oplevelse under vort 
juleophold i Buenos Aires var dog de 
mange udflugter, som byens danske 
havde arrangeret for os, og så natur
ligvis paraden 2. juledag for Argen
tinas præsident, hos hvilken skibets 
chef og tre officerer var til audiens. 
Som hørende til maskinen deltog jeg 
ikke selv i landgangskompagniet. 
Men det var et flot syn at se de hvid
klædte orlogsgaster marchere gennem 
de menneskefyldte gader med gevær 
på skulder og med orkester i spidsen. 
Uden for regeringsbygningen blev 
der gjort holdt. Efter audiensen kom 
skibets chef sammen med præsiden
ten ud på balkonen, hvor de blev 
hilst med den argentinske national
melodi og (på præsidentens opfor
dring) den danske kongesang. Para
den var en stor oplevelse for delta
gerne og for byens indbyggere. Uden 
tvivl en god propaganda for Dan
mark! 

Men for maskinfolkenes vedkom
mende var julen kun af kort varig
hed. 3. juledag begyndte vi på kedel-

Orlogsgaster ombord på »Valkyrien« spiller julerevy (1916). 



rensning. Det var det mest sure job, 
jeg har været ude for i min marine
tid. Dn vnr 14-1600 rør, der skulle 
renses. To mand ad gangen arbej
dede et kvarter, hvorefter de måtte 
afløses for snart efter atter at tage 
fat paa. Det var ulideligt varmt, og 
den mand, der under rensningen stod 
nederst, svømmede ligefrem i snavset 
petroleum. Faktisk fik vi allesammen 
en »lille en på« af benzindampe. Ef
ter vagten kom vi nemlig i styrtebad 
og blev tilsidst vasket med benzin. 
I de fØlgende dage syntes vi, at al 
maden smagte af benzin. Det var 
imidlertid et held, at det ikke gik ud 

,over julemiddagen«. 

Jul i Venedig. 

Da vi henvendte os til materiel
mester Janus Sørensen, der er en af 
marinens dygtigste Grønlands-farere, 
og som for Øjeblikket overvintrer i 
Danmark, havde vi ventet at få en 
juleberetning fra vor nordlige koloni. 
Men materialemesteren har været 
jorden rundt og har holdt jul under 
mange himmelstrøg. 

»Ja, jeg har holdt jul om bord i 
marinens skibe flere gange,« siger 
Janus Sørensen. »Bl. a. har jeg rejret 
julen i Athen om bord i krydseren 
»Heimdal«. Denne jul var uforglem
melig derved, at den græske konge 
og hans gemalinde besøgte os om 
bord og holdt jul på dansk vis. Kon
gen talte jo dansk og underholdt sig 
med os alle om bord. 

Den juleaften i marinens tjeneste, 
der har været den mest uforglemme
lige for mig var imidlertid den i 1913. 
Jeg var da om bord i » Valkyrien<<, 
som lå i Venedig, hvortil vi var kom
met otte dage fØr juleaften. Vi lå ude 
på reden, men havde i forvejen haft 
lejlighed til at se alle de mange 
smukke steder inde i byen. Vi havde 
bl. a. set Markuskirken, Dogepalad
set, Sukkenes bro, den berømte ryt
terstatue af feltherren Colleone og 
naturligvis også de mange maleriske 
gondoler. 

Juleaften var der ingen landlov. Vi 
samledes alle på agterdækket til en 
kort gudstjeneste. Det var en ufor
glemmelig oplevelse for os. Himlen 
var helt skyfri, og det var et even
tyrligt skønt syn at se ind over byen. 
Italienerne sejlede rundt om skibet i 
deres gondoler og sang og spillede for 
os, hvilket de iØvrigt også havde 
gjort om morgenen. 

Der var forresten noget ganske 
mærkværdigt ved den juleaften, idet 
temperaturen lå lidt under fryse
punktet, hvilket byens indbyggere ik
ke havde oplevet i lange tider. Da vi 
om formiddagen skulle spule dæk, 
opdagede vi, at vandet frøs til is, og 
så måtte vi holde op med det. Det 
var naturligvis for koldt at spise jule
maden på dækket, og vi gik derfor 
alle ned om læ til det pyntede gran
træ, som vi havde haft med hjemme
fra. Efter skafningen blev posten, 
som var kommet hjemmefra om for
middagen, uddelt. Iøvrigt havde vi på 
denne juleaften en oplevelse, som im
ponerede os alle, idet vi havde radio
forbindelse ~ed flåderadio i Køben-

havn. Når man tager de meget pri
mitive sendere og modtagere i be
tragtning, som man dengang rådede 
over, var det lidt af en sensation. Jo, 
Venedig er et skønt sted at holde 
jul!« 

En julegyser fra Vestindien. 

Mon går aldrig fejl, hvis mon går 
til marinens musikdirigent, Knud 
Bent Bentzen, for at få en god histo
rie fra marinen. Det viser sig da og
så, at han kan fortælle en juleople
velse, der tangerer en af de moderne 
»thrillers«: 

»Det at holde jul i et orlogsskib er 
i sig selv en oplevelse, og jeg har 
haft mange af den slags oplevelser«, 
siger musikdirigenten. »Men min 
største juleoplevelse havde jeg om 
bord i krydseren » Valkyrien« på togt 
til de dansk-vestindiske øer 1916-17. 
Det var meget varmt den juleaften, 
og Sydkorsets klare stjerner blinkede 
ned til os musikere, der stod opstil
let på agterdækket klar til at blæse 
julesahner. 

Skibsklokken !Ød tredie gang til 
gudstjeneste, og vi begyndte at spille 
»Et barn er fØdt i Bethlehem«. Da 
vi var kommet et stykke ind i andet 
vers, hørte jeg en underlig snurrende 
lyd, der blandede sig med tonerne 
fra mit horn. For at undersøge år
sagen til den mærkelige lyd, tog jeg 
mundstykket af, men - uha - ud 
af hornet trillede en stor skorpion, et 
meget farligt og giftigt kryb! 

Skorpionen faldt ned på dækket. 
Min rædsel blev naturligvis stor, og 
ikke mindre blev min forbavselse, 
for krybet bØjede sin giftbrod op over 
sit eget hoved og dræbte sig selv. Den 
var blevet irriteret, men af hvad? 
Havde jeg ikke blæst smukt nok? 

Hvad ved jeg!?« 

Til julefest hos kong Georg. 

Tilsidst har vi henvendt os til ma
rineforeningens formand, komman
dør Paul Ipsen, der har mange min
der at Øse af. Kommandøren for
tæller: 

»Når De beder mig fortælle om min 
mest minderige jul på togt, ja, så går 
tankerne til juleaftener på Set. Tho
mas' red, i Yokohamas havn, ved 
Færøerne eller hin aften under sik
ringsstyrken i 1914 i en torpedobåd 
i Storebælt, da juletræet kapsejsede 
i slingeragen. 

Men trods alt, den minderigeste er 
dog juleaften 1898 med krydserfre
gatten »Fyen« i Piræus' havn. Vi 16 
lærlinge, som den gang var i 14-15 
års alderen, blev juleaften inviteret 
op til kong Georg og dronning Olga 
af Grækenland på slottet i Athen. Vi 
havde på forhånd følelsen af, at vi 
ville blive hjerteligt modtaget, men 
overvældede blev vi, da vi blev mod
taget med åbne arme og oplevede en 
rigtig dansk juleaften. Fra sin egen 
tid kendte kongen en lærlings appe
tit og opfordrede os kraftigt til at 
tage for os af retterne. Dronningen 
var som en moder for os, og hver 
drog vi hjem med en smuk julegave 
- en del af det toiletetui, jeg fik, 

eksisterer endnu - men det bedste, 
kongeparret gav os, var et uforglem
meligt minde. 

Da vi i snesjap kom om bord, så 
vi snart, at stemningen havde været 
hØj. Julepunchen havde haft sin 
virkning. Men forunderligt var det 
julemorgen at blive vækket ved, at 
skibets store orkester spillede vore 
smukke gamle julesalmer, i stedet for 
at blive purret ud ved de mere bru
tale bådsmandspiber, som vi plejede 
at blive, og efter hvilket altid fulgte 
det gammelkendte: »Rejs ut af kø
jerne« og et koldt styrtebad på bat
teridækket. 

1. Juledag kom kongefamilien om 
bord med gaver til hele besætningen. 
Gaverne blev udtrukket ved tombola. 
Flere af besætningen gav fornøjelige 
numre. Derefter dansede vi med hin
anden, og tilsidst, da kongefamilien 
gik fra borde, mandede vi ræling og 
vant. 

Gid den danske marine igen må 
opleve sådanne minderige juledage!« 

Kritik af folk og værn 
Fortsat fra side 4 

mænd og værnepligtige, som er kom..
manderet til tjeneste ved folk og 
værn, Økonomisk uafhængige af in
stitutionen og dens fremtid. 

Der er imidlertid tilbage det civile 
personel, som er ansat indenfor de. 
forskellige virksomheder under folk 
og værn og derfor i større eller min
dre grad har knyttet deres interesse 
og deres tilværelse til dette arbejde. 
Disse medarbejdere, der har haft lej
lighed til at udfØre et udmærket ar
bejde og samtidig er i besiddelse af 
erfaring og rutine, lider selvsagt 
uforskyldt under den uro og kritik, 
man formodentlig i den bedste hen
sigt har fremkaldt omkring deres ar
bejde og fremtid og den institution, 
de har viet deres kræfter. 

Den korte tid, der er gået siden 
folk og værn genopstod for fire år 
siden og den måde, Folk og Værn 
blev genopbygget på jævnsides med 
værnenes genopbygning, har bevirket, 
at man som foran nævnt fØrst i det 
sidste år under roligere forhold har 
kunnet på begynde en reorganisation 
på et sundt og nøgternt grundlag, 
men en reorganisation af folk og 
værn er tiltrængt, og den vil blive 
gennemført på alle områder. 

Folk og værn er i sin ide og med 
sine opgaver, udfØrt på rette måde, 
en værdifpld institution både for det 
civile samfund og for værnene som 
helhed, men i særdeleshed for det 
indkaldte værnepligtige mandskab, og 
det er foredragsudvalgets overbevis
ning, at folk og værn fortsat har en 
værdifuld opgave at lØse og bØr ar
bejde efter de hovedlinier, der blev 
fastlagt ved institutionens oprettelse. 

Folk og værn's opgaver skal både 
løses i dag og i tiden fremover. 

For forsvarsministerens foredragsudv. 

Th. Hauberg, 
formand. 
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IL-I6. Rusland. 
Ved søløjtnant L. WESSEL WETLESEN Boeing B-47, Stratojet. U. S. A. 

(Firmotoret bombeluftfartØj - scrapbogen gruppe 6) 

Bes1tl'ivelse: Høj vinget monoplan 
- bæreplan nedenfra trapezfor
met, placeret næsten midt på 
kroppen - fire underhængende. 
tøndeformede reaktionsmotorer -
slankt klokkeformet sideror -
hojderoret højt placeret og frem
skudt - cigarformet krop, hale
tårn, lille rygtårn. 

(Seksmotoret bombeluftfartØj - scrapbogen gruppe 11) 

Data: Max.hast. lidt under 800 
km/t, armering 2/20 mm RK eller 
2/12,7 mm RG, bombelast for
mentlig 2270 kg, spændvidde ca. 
25 m, længde ca. 24 m, række
vidde ca. 2000 km. 

1\lotorcr: Fire Tchelomei reak
tionsmotorer, 

Fjernkendingsopgave nr. 5/49. 

Følgende fire luftfartøjer (i karikatur) skal identificeres: 

Beskrh·else: Højvinget monoplan 
(bæreplanets omvendte V-form 
rettes ud under flyvning) - bæ
replanet nedenfra stærkt pilefor
·met - seks reaktionsmotorer, de 
fire inderste anbragt parvis og 
underhængende, de to yderste an
bragt meget nær planenderne og 
underliggende - bagudhældende 
sideror - fremskudt pileformet 
højderor, 

Daht.1 l\fox.-hast. 1014 km/t, arme
ring2/12,7mm RG, bombelast 9980 
kg, spændvidde 35,36 m, længde 
32,92 m, praktisk tophøjde 14000 
m, rækkevidde 3700 km. 

1Uotorer (produktionsmodellen): 
Seks General Electric J-47 reak
tionsmotorer . 
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Løsningen indsendes senest 15. januar 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 5/49« til Folk og Værn<<S redak
tion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 kroner. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 3/49: Billed nr. 1: MIG-9, nr. 2: Lockheed Constellation, nr. 3: Lockheed F-80, 
Shooting Star, nr. 4: MIG-9, nr. 5: Avro Shackleton. 

Vinder: Vpl. 9100/433, Peter H. Jensen, Torpedobåden Bille. 
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Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
København 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

. knapper og Brystknapper med Vaabenmærke ..... 

Kgs. Nytorv København 

AXEL KETNER 
NØRREVOLD 9 
KØBENHAVN K 

AUTOELEKTRISKE og DIESEL.ANLÆG TIL ALLE VOGNM ÆRKER 

t 
LUCAS 

A.It ue ae YJ1W111, 

~ 
C. 689 midi på Amagerlo.v C. 14. 7 58 

DANSK· OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/s 

(DOMI) 

6/ostrup 

Den Siællandske 
Dondestands jparekasse 

Brygg-eriet STJERNEN * 
Øl og ..Mineralvand, 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

/7edtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 

Averter i 

,,Folk og Værn" 
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School of lnfanlry 
Fortsat fra side 10, 

lige sig sin ansvarsfulde tjeneste og 
ikke skal spilde sin tid med at vaske 
gulve, rede seng, pudse lædertØj, fodM 
tØj o. s. v. Mange af mine engelske 
kammerater medbragte således deres 
oppasser, selv fik jeg tildelt en op
passer, der forbilledlig holdt mit tØi 
og mine våben i orden. 

Messen er officerernes fristed, deres 
andet hjem, hvor tjenesten bliver 
glemt. Prøv endelig ikke at tale tje
neste i messen, det Qliver som regel 
overhørt med bemærkningen »have a 
drink« eller »do you play bridge«. 
Omgangsformen er fri og uformel, 
men dog præget af naturlig form for 
takt. Man har det indtryk, at alle i 
messen bliver betragtet som lige
mænd, hvilket bl. a. giver sig udslag 
i, at messedeltagerne uanfægtet fort
sætter med deres sysler, selv om en 
hærskare af generaler og oberster 
skulle træde ind. Et forhold som jeg 
ikke kunne lade være med at bide 
mærke i ved et generalsbesøg på sko
len. 

Den engelske. officer er i det hele 
taget indstillet. på at passe sig selv. 
Han er reserveret, og det varer nogen 
tid, inden han lukker sig op. Når 
dette til gengæld finder sted, opdager 
man bag det stive ydre væsen - en 
god kammerat, der har sine bestemte 
meninger om tilværels~n, hvor kon
servative de end mange gange måtte 
forekomme. En svaghed hos ham er 
hans absolutte ligegyldighed for alt, 
som ikke er engelsk. Det gamle ord 
»The niggers begin i Calais« rummer 
stadig en vis sandhed. 

Forlanger englænderen at få lov til 
at passe sig selv i sin fritid, så er han 
til gengæld også »large« i forholdet 
overfor andre. Et lille personligt for
hold kan måske belyse dette. Under 
en øvelse, hvor jeg optrådte som de
lingsfører, havde jeg haft min hus
qvarnapistol med, hvilket vakte en 
del opsigt, ligesom adskillige absolut 
skulle prøve den. Uforsigtigt af mig 
havde jeg ikke kontrolleret, at pisto
len var fuldstændig afladt - kun at 
magasinet var ude af pistolen. Næste 
dag skulle jeg deltage i en privat kon
kurrence, hvorfor jeg om aftenen 
ville tage et par blinde aftræk. Knap 
havde jeg sigtet på en af afskalnin
gerne på den nøgne væg, fØr der lØd 
et Øredøvende brag, og der var et hul 
i væggen mere! 

Jeg ventede selvfølgelig at se en 
hærskare af naboer, M. P.er, stabs
politisoldater komme styrtende -
men nej, ikke en lyd i den stilhed, 
som fØltes dobbelt tung ovenpå 
checket. 

Den næste dag ventilerede jeg for
sigtigt spørgsmålet overfor min nabo, 
en stou~ hØjlænder. Jo, han havde 
godt nok hØrt noget, men så længe 
der ikke kom projektiler ind i hans 
værelse, blev det min private sag, 
hvor jeg holdt skydeøvelse! På den 
anden side var han lidt nysgerrig ef
ter at erfare, hvor meget jeg havde 
hørt den foregående aften, da han 
sammen med nogle kammerater var 
kommet hjem fra klubben. Det var 
gået lidt livligt til - med praktisk 
demonstration af disciplinen »kamp 

om hus«! Jeg beroligede ham p.1 den 
anden side med, at jeg nok havde 
hørt lidt, men havde blot vendt mig 
om på den anden side, idet jeg reg
nede med, at det var tordenvejr. 

Belært af smertelige erfaringei vil 
jeg gerne have lov til at understrege, 
at hensigten med denne artikel kun 
er at virke fortællende - ikke at 
bære ved til dei bål, ::;om alt for 
mange negative kræfter prøver på at 
tænde for at Ødelægge hærens ar
bejdsro. 

Når der som i dette tilfælde vil 
være forløbet et år mellem det pas
SPTPrlP og rlPt. forta1te, vil det jo som 
regel gå således, at de lyse minder 
trænger sig på og stiger til overfladen 
i ens erindring, mens de mørke har 
en tilbøjelighed til at synke til bunds. 

Jeg vil således ikke gøre krav på 
at blive betragtet som værende objek
tiv, selv om min stræben er gået i 
den retning. Kun vil jeg sluttelig ger
ne anføre, at jeg er taknemmelig over
for den skæbne, som bevirkede, at 
jeg fik lov til at se den engelske hær 
i arbejde. Et indtryk, som blev så 
meget desto stærkere, fordi jeg ikke 
blev pc:issiv tilskuer, men aktiv delta
ger på lige fod med de engelske ele
ver. 

Jeg tog hjem med det absolutte ind
tryk, at den engelske hær var en hær 
i arbejde. En hær, der havde vilje til 
ikke alene at bevare den standard, 
som er nået, men også til at nå videre. 

Folk og værn har her fundet hin
anden og er gået op i en hØjere enhed 
- fast besluttet på at yde et fælles 
bidrag til at give imperiet og verden 
en garanti mod voldsmagtens optræ
den og dermed sikre fredens be
varelse. 

Flådens indsats på Grønland. 
I nr. 7 - side 8 - bragtes som 

illustration til orlogskaptajn J. Mun
ters artikel »Flådens indsats på Grøn
land<< et billede af konebåde og ka
jakker, der angaves at stamme fra 
kaptajnløjtnant Graah's ekspedition 
(1829-30). Ved senere undersøgelser 
viser det sig imidlertid, at billedet 
stammer fra Gustav Holms og T. V. 
Gardes ekspedition ( 1884-85). 

Vi flyver til Afrika 
Fortsat fra side 12. 
mål. For Afrika er rigt. Hvor rigt, er 
det umuligt at sige. Der er metalrig
dommene. Formuer ligger begravet i 
Rhodesia, Nyasaland, Tanganyika, 
Kenya og Uganda. Måske vil Afrika 
i morgen være det fastland, der ·vil 
løse de fleste af verdens problemer. 
Eller vil det blot vise sig at være et 
glitrende Fata Morgana? 

Hvis man kØrer i bil gennem Afri
ka, lægger man straks mærke til, at 
det virker så mærkeligt tomt. Afrika 
er næsten på størrelse med Asien, 
men i modsætning til Asiens befolk
ningstal på 1200 millioner, findes der 
kun 150 millioner mennesker i Afrika. 
Hvis man kØrer hen ad de støvede 
veje på vej mod fastlandets hjerte, 
kan man godt begynde at tro, at man 
er helt alene. Bilen klatrer op til 
bakkekammen, og foran sig ser man 
den næste »landbØlge«. Som oftest er 

der 30 kilometer til den næste bakke
kam, og det eneste tegn på menneske-
1 ig virl.;:somhed er »vejen<<, der for
svinder over horisonten. 

Bortset fra de spredte landsbyer 
ser man kun få huse, få kråler og 
færre mennesker. Man kan træffe 
gazeller, zebraer, hyæner for ikke at 
tale om ørne, ugler, aber og harer. 
Men hvor er menneskene? 

Vi ved, at de må være der, et eller 
andet sted, for om dagen er der røg
søjler i det fjerne, og om natten er 
der ikke blot ildfluer og stjerner, men 
også flakkende flammeskær. Det er 
de indfødte, der brænder deres egne 
marker. I deres uvidenhed tror de, at 
det vil gøre jorden frodigere. Iøvrigt 
har den hvide farmer i Afrika ikke 
meget at prale af. Sahara' ørkenhav 
vokser en mil hvert år, og Kalahari 
og de andre Ørkener breder sig lige
ledes. 

I Øjeblikket er der over 2000 mil
lioner mennesker i denne verden. An
tallet vokser med een procent hvert 
år. Det vil sige, at jordkloden skal 
kunne ernære 3000 millioner i 1990. 
Mon Afrika kan lØse problemet for 
os? 

Maskinen er ved at lande. Passage
rerne spænder sikkerhedsbælterne. 
De-fleste er begyndt at se lidt trætte 
ud. Døren åbnes. Den tropiske hede 
slaar os i møde. En kulsort neger 
sprØjter et desinfektionsmiddel over 
alt og alle. Vi er i Nigeria. 

Det er meget mørkt udenfor. En 
ældgammel bus kØrer os til hotellet, 
hvor vi drikker te. Hotellet ligger 
udenfor Kano, og der er desværre 
ikke tid til at bese byen. Den er ellers 
et besøg værd. Jeg var her sidst for 
nogle måneder siden og fik lov til at 
gå op i Minareten og se mig om. 

Der bor 60.000 mennesker i denne 
by, der en af de ældste i Afrika. Kano 
er omgivet af en 18 kilometer lang 
lermur og har 13 porte. Befolkningen 
er muhammedanere og er af blandet 
hamitisk og negerblod. Skønt Nigeria 
er under britisk overhøjhed, har emi
ren af Kano domstolene under sig og 
er ansvarlig for regeringen af den 
indfØdte Befolkning. Hele den ud
strakte by er bygget af ler. Tiggere, 
spedalske og blinde kryber sammen 
i portenes sparsomme skygge. Kamel
karavaner skrider adstadigt gennem 
gaderne, og utallige ådselgribbe svæ
ver ubevægelige under den blænden
de blå himmel. Her er tægesyge 
kafferhunde, overvældende stanke, 
fiffige tyveknægte og emirens gabe
stokke - ja rigtige gabestokke. 

Hans hØjhed emiren er skam en 
betydningsfuld person. SkØnt flyve
pladsens personale er britisk, får in
gen flyvemaskine tilladelse til at 
lande fØr en af emirens repræsentan
ter giver tilladelsen. Dette sker ved, 
at den togaklædte sorte herre blæser 
i et langt middelalderligt horn. Sådan 
er traditionen, og det er en handling, 
der bliver udført mindst tre gange 
om dagen, når de mægtige 4-motorers 
maskiner mellemlander på vej til 
Sydafrika. . 

Men vi skal videre. Det er ikke 
tungt at sige farvel til dette sted. 
SkØnt det er midt om natten, er vi 
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l-U S~\I os KASERNE 
GARNISON OG BY-

Fot. Hans Kristensen. 

FOLK OG VÆRN arrangerede i slutningen af 
oktober en udstilling på Næstved museum under 
mottoet »Garnison og by - soldat og borger«. 
Formålet var at skabe nærmere kontakt mellem 
byen og garnisonen og var en fortsættelse af en 
tidligere afholdt udstilling på garderhusarkaser
nen, I forbindelse med udstillingen holdtes en 
vindueskonkurrence blandt byens forretningsdri
vende, og den fik stor tilslutning, På åbnings
dagen for Folk og Værns separatudstilling på 
musæet marcherede 5. regiments musikkorps gen
nem byen efterfulgt af en styrke infanterister, 
ligesom beredne dragoner i galla red gennem ga
derne. Hele Næstved stod i udstillingens tegn. 

1ur•C ... 

SOLDAT OG BORGER 
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(ANDERS-DRAGONERNE fej
ede regimentets 270 års dag med 
n gevaldig fest i det store ride
us. Festen overværedes af ca. 
000 gæster, som konsumerede 
ver hundrede lagkager. Intet 
.nde1\ at der i dagene forud for 
esten var travlhed i kØkkenet, 
.vor soldaternes madmoder, frk. 
:mma Olsen, og den tilsynsfØ
ende, J. Ove, ledede arbejdet. 
Folk og Værn« bringer her en 
,illedserie fra den storstilede fØd
elsdagsfest. 
På billedet øverst til hØjre på 

iden byder chefen, oberst C. 
;undelach, velkommen. Under
Leden ses I'egimentets musik
:orps, der, under ledelse af mu
ikdirektØr Beyer, sørgede for en 
lel af underholdningen. Øverst 
il venstre på billedet ses fald
kærmen med hesteskoen, der 
om hyldest fra Jydske flyver
tfdeling >>faldt ned fra himlen<, 
1m formiddagen. Billedet midt 
>å siden viser præsentationen af 
o fanfaretrompeter, som musik
lirektØr Beyer skænkede re
{imentet. Musikdirektøren har 
nodtaget trompeterne fra det 
mgelske korps »Royal Rifles<< 
ryskland. 

Nederst til venstre ses 
10gle af festdeltagerne. Fra 
renstre: Randers borgme
;ter Alfred Andersen, frk. 
}undelach, oberst C. Gun
ielach, Prins Viggo samt 
rderst · til hØjre snedker 
rh. J errild fra Oens ved 
:farsens. Jerrilds søn faldt 

FØDSELSDAG HOS 
RANDERS-DRAGONERNE 

270 ÅR DEN 1. NOVEMBER 

Pot., RUBÆK frihedskampen, og hans 
1avn er nu indsat på regi
nentets mindesten. 

\_ _________ _ 
Festen slut

:ede med tap
Jenstreg (ne
lerst til højre), 
1vor gæster og 
;oldater efter 
Jrkestret mar
~herede gen-
1em kasernen. 
rambourmajo
ren ses i al sin 
\Tælde øverst 
;:,å siden. 
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lrDINIEIN ll D--IÆIR!E fN ~ 
Af Willy Breinholst. 

- Hvad er der i Vejen med Dem, 6? 
Jeg synes De står og tuder? 

- Javel, herr korporal, jeg længes 
hjem. 

- Det gØr vi vel allesammen. Er 
det værre for Dem end for os andre? 

- Ja, for min far har en vinstue! 
- Hør, 46, få det grin raderet væk 

af Deres ansigt. Jeg vil ikke ha' at 
nogen griner, undtagen lige på sin 
fØdselsdag. 

- Det er netop min fØdselsdag i 
dag, herr korporal! 

- Aha! Og hvad Ønsker De Dem 
sa? 

- Det vil jeg bare ikke sige, herr 
korporal. 

- Sig det! 
- Okay. En ny korporal! 
- Er der noget, 33 er utilfreds 

med? Kan De ikke li' forholdene her 
på kasernen? 

- Alt er udmærket, herr korporal, 
men ... 

- Men hvad? 
- Det ville være helt ideelt, hvis 

man kunne få afskaffet denneher 
forbandede eksercits mellem mål
tiderne. 

- Kom herhen, 11. Jeg tænkte det 
nok. De har ikke barberet Dem til 
morgen. 

- Jeg melder, jeg har barberet 
mig. 

- Det er lØgn, 11. 
- Det er sandt, herr korporal. 
- Well, så prøv at stå lidt nær-

mere barbermaskinen næste gang. 
- Hvis jeg kunne vælge mellem 

artilleriet og rytteriet, ville jeg vælge 
det fØrste. 

- Hvem sagde det? Var det Dem, 
88? 

- Javel, herr korporal. 
- Begrund det. 
- Hvis man falder på hovedet ned 

fra en panservogn, risikerer man ik
ke, at den bagefter kommer hen og 
sparker en. 

- Skyd dog, 49! 
- Javel, herr korporal, men hvor 

er 49? 
- Ned på maven, 30! 
- Igen? Jeg falder med hovedet 

ned i Mudderet hver gang. 
- Ned på maven, sagde jeg. De er 

her ikke for at lave vrøvl, 30, men 
for at forsvare Deres land. 

- Javel, herr korporal, for at for
svare det, men ikke for at æde det! 

Orlogshjem i Gedser 
Onsdag den 9. november indviedes 

i Gedser et smukt orlogshjem for or
logsgaster fra radarstationen, og ma
rinens både, der har station i havnen 
eller anløber denne. Oprettelsen er 
sket efter anmodning fra mandska
bets fritidsudvalg, og folk og værn 
har sørget for "etablering af loka
lerne. 

Min soldaterjul 
Fortsat fra side 18 
godt, som skabte hjemlig hygge og 
julestemning. Oberstløjtnanten var 
med os i vor juleaften, og feltpræsten 
var der. Han talte til os og under
holdt os - og vi underholdt os selv. 
Midt i det hele kom medlemmer af 
Tønder Lottekorps og delte julegaver 
ud. En gave til hver mand - ind
samlet blandt TØnder bys danske 
borgere. 

Da lysene på juletræet var brændt 
ned, spillede vi »Banko« - og det 
blev sent, inden vi gik over på ka
sernen, forbi vagten, som fik mangen 
et velment: Glædelig jul. 

Det var en rigtig soldaterjul, julen 
1948, da jeg lå som rekrut på TØndeI 
kaserne. Ejler. 

Vi flyver til Afrika 
Fortsat fra side 24 
gennemblØdt af sved, og heden er 
deprimerende. Jeg misunder ikke de 
18-20 britiske funktionærer, som vi 
efterlod i baren. Klimaet forhindrer 
dem i at tage deres koner og børn til 
Nigeria. Om aftenen er der ikke an
det at gøre end at drikke »pink gins« 
og se sig træt på hinanden. Den sven
ske baron så lidt nedtrykt ud, da han 
forlod os. 

Solopgang over Fransk Centralafri
ka. Grundet på heden flyver vi hØjt. 
Dybt under os breder junglen sig -
uendelig og overvældende. Vi flyver 
over den i timevis. Hvor vi end ser, 
er alt grønt - grønt. Hvilken forskel 
fra alperne i gaar eftermiddags. Ma
skinens skygge fejer hen over træ
toppene som en flagermus. Nu og da 
skimter vi rydninger og negerlands
byer - som oftest i nærheden af flo
derne. Dernede lever boshongofolket, 
pygmæerne, sawongaerne - primi
tive og kulturelle stammer imellem 
hinanden - junglemændene og flod
mændene - sommetider i fred med 
hinanden, men oftest i strid. Og her
nede har gorillaen sit hjem. 

Vi er over Belgisk Kongo. Land
skabet har ikke forandret sig. Stadig 
Jungle, nu og da rydninger. Et sted 
ser vi en hjord af elefanter. 

Der serveres kininpiller og kaffe 
fØr vi lander i Leopoldville. Det er 
en dejlig by i et hedt land. Belgierne 
har grund til at være stolte. Lange, 
brede gader, nydelige huse, renlighed, 
palmer, blomster og dollargrin. Dette 
er en velhavende by i en rig koloni. 

På hotel Regina møder jeg min 
gamle ven Georg Thygesen fra Ø. K. 
i Durban. Vi får lige tid til at drikke 
en iskold Tuborg før bussen henter 
mig. Jeg så sidst Thygesen for 14 
dage siden, da jeg var på vej til Kø
benhavn. For 14 dage siden havde 

han betalt for Øllet. Nu kan jeg gøre 
gengæld og i tilgift give ham de sid
ste nyheder fra København. 

Farvel til Leopoldville og Kongo
floden. Vi flyver over Kwangofloden 
ind i Portugisisk Angola. Landskabet 
er uforandret - stadig jungle. Hvad 
er dog det for mennesker, der siger, 
at Afrika er ved at blive opdyrket, 
for civiliseret? Vi vilde hurtigt op
dage, hvor civiliseret dette land er, 
hvis vi blev tvunget til at nØdlande 
i dette· Øjeblik. 

Lunchen serveres. Fortræffelig. Bag
efter døser Passagererne. Vi er trætte. 
Den gamle dame har ikke sovet, siden 
vi forlod Amsterdam. 

Reservepiloten vækker mig. »Har 
De lyst til at se Victoria vandfaldet?« 
spørger han. Om jeg har. Det er et 
af verdens vidundere, og et syn man 
aldrig trættes af. Under os - på 
grænsen mellem Nord- og Syd Rho
desia - snor Zambezifloden sig, og 
der, lidt mod vest, er verdens største 
vandfald. Selv fra denne hØjde er det 
betagende. »Mosi-oa-Tunya« (røgen, 
der tordner) kalder de indfØdte det, 
og ikke uden grund. Milevidt kan 
man hØre vandmasserne slynge sig 
ned i de gabende, frådende afgrunde, 
som vandstøv og damp efter en atom
bombes eksplosion. Ved denne lejlig
hed ser jeg ikke mindre end tre regn
buer ·hænge ubevægelige over Kata
rakterne. 

Landskabet under os er ved at for
andre sig. Junglen viger for savannen 
- nu og da tæt buskads, men som 
oftest enligtstaaende Træer. Dette er 
Syd Rhodesia, en selvstændig domi
nion. Området er endnu tyndt befol
ket, men har mineralrigdomme og et 
klima, der sikrer det en stor fremtid. 

Nogle af passagererne er blevet 
rastløse. »Hvornår kommer vi til Syd
afrika?<~ spørger de. Svaret lader ikke 
vente på sig. Der, som en bugtende 
slange ligger den »grågrønne, grum
sede Limpopoflod«, som Kipling kald
te den. Vi er i Transvål. Den gamle 
dame er skuffet. »Men der er jo in
gen huse!« beklager hun sig. Hun har 
ret. Ikke endnu. Vi flyver stadig over 
savanne og buskvækst, men krålerne 
er ved at blive talrigere. Vi overfal
des af en af de storme, der er så ty
piske på denne årstid. På een gang 
er vi indhyllet i skyer. Dag bliver 
til nat. Det er umuligt at se en meter 
frem foran sig. Atmosfæren oplyses 
af lynild, og den store maskine slyn
ges omkring, som om den var et lege
tøj. Den røde lampe lyser. »Tag sik
kerhedsbælterne på!« råber stewar
den. 

Men fØr vi får tid til det, er vi 
ude af stormen. Solen skinner, og 
nedenunder os ligger en moderne 
storby, hvis skyskrabere søger a nå 
op til os. Et betagende syn efter de 
Øder vi har overflØjet. I går middags 
var vi i Amsterdam. Vi har set Mont 
Blanc, vi sov, mens Sahara gled bort 
under vore vinger. I morges besøgte 
vi Leopoldville - nu tusinder af kilo
meter borte - og her, udbredt under 
os, ligger Guldbyen Johannesburg -
et sted hvor løverne brØlede for blot 
60 år siden, men hvor der nu bor hen 
imod en million mennesker af alle 
racer. Jørgen Halclc. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Stadig flere nationer tilslutter sig C. I. S. M. 

Programmet for 1950 er ved at blive fastlagt 

På generalforsamlingen i det inter
nationale sportsråd - »le conseil in
ternational du sport militaire« - i 
Vichy umiddelbart inden atletikstæv
net i Bordeaux var ni nationer re
præsenteret, nemlig Belgien, Frank
rig, England, Italien, Luxembourg, 
Holland, Sverige, Tyrkiet og Dan
mark, og heraf deltog Italien, Eng
land og Tyrkiet for fØrste Gang. 

• 
Det er glædeligt, at stadig flere 

lande ønsker at slutte sig til C.I.S.M., 
derved får den udmærkede organisa
tions arbejde større rækkevidde, 
dybere betydning. Der føres fortsat 
forhandlinger om nye tilslutninger, 
således står Finland, Norge, U. S. A., 
Argentina og Grækenland foran ind
lemmelse, og endnu flere har anmo
det om at måtte være med. 

* 
Sportsraadet forfølger et dobbelt 

mål - for det første at skabe en 
sportslig kappestrid mellem de for
skellige hæres mandskab og for det 

andet at stræbe efter en styrkelse af 
venskabsbåndene mellem statsmag
terne paa organisationens og mel
lem idrætsfolkene på konkurrencens 
grund. Gennem samværet ved stæv
nerne har soldaterne lejlighed til at 
lære hverandres tankegang og skikke 
bedre at kende, til at lære at forstå 
og agte hverari.dre. 

* 

C.I.S.J\'1. har valgt en eksekutiv
komite, som samles to gange om året. 
Denne komite (på 7 medlemmer), 
hvori kaptajn G. BØving er 1. vice
præsident, har allerede i store træk 
planlagt sæsonen 1950 ved et mØde 
i Stockholm, og desuden diskuterede 
man også på Vichy-generalforsamlin
gen det kommende års konkurrencer. 
Belgien har således tilbudt at arran
gere fodbold-, bokse-, og fægtestæv
nerne, Sverige vil gerne have skiløbet 
og Frankrig atletik og svømning. Om 
det bliver således, og hvor konkur
rencerne i de øvrige sportsgrene skal 
afgøres, er ikke besluttet, men vi 
håber i næste nummer at kunne for
tælle om planerne for den nye sæson. 

Fra C, I, S. M.-generalforsamlingen i Vichy. Stående ses præsidenten, commandant H, .LJe
brus, til venstre generalsekretæren, oberst M. Chome, Belgien, og til højre capitaine E. 

Petit, Frankrig. 
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Nye kompagnilærere uddannet på 
gymnastikskolen • 

. Det fØrste hold elever, som efter 
krigen er blevet uddannet til kom
pagnilærere på hærens gymnastik
skole, afgik fra skolen efter over
stået eksamen d. 5. november. Holdet 
var på 28 mand, nemlig seks fra det 
civile luftværn, tre fra søværnet og 
19 fra hæren (premierløjtnanter og 
officianter). Kursus har varet et halvt 
år. 

Et nyt hold paa 20 mand (19 offi
cianter og en artilleri-kvartermester) 
mødte derefter til en lignende uddan
nelse på skolen d. 10. november, og 
et tredje, lignende, kursus ventes på
begyndt til foråret. Blandt de bedste 
deltagere på disse tre kursus udtages 
senere et antal, som næste efterår 
vender tilbage til gymnastikskolen 
for at gennemgå uddannelsen til gym
nastiklærere. Denne uddannelse har 
hidtil været af to års varighed, men 
muligt nedsættes uddannelsestiden nu 
til halvandet år. 

Premierløjtnanter på specialkursus. 

I efteråret er 90 elever afgået fra 
hærens officersskole som premier
løjtnanter, og disse vil i vinterens lØb 
faa specialuddannelse ved skydesko
len for håndvåben (6 uger), hæ
rens gymnastikskole ( 4 uger), pio
ner- og telegrafskolen ( 4 uger) og 
trainafdelingen ( 4 uger). Premier
lØjtnanterne vil blive delt op i hold 
på ca. 30 mand. 

Berigtigelse. 

Under en omtale af det internatio
nale militære svømmestævne refere
redes i »Folk og Værn(< nr. 7 en ud
talelse, som nogle af de svenske del
tagere fremkom med overfor een af 
vore værnepligtige journalister, så
ledes at de nævnte deltagere skulle 
være blevet indkaldt umiddelbart fØr 
træningens begyndelse, og at de fandt 
det mærkeligt, at dette var tilladt. 

I denne anledning meddeler Sve
riges militare Idrottsforbund, at det 
svenske hold havde følgende delta
gere: 

4 faste officerer, 

2 værnepligtige konstabler, der havde 
været til tjeneste siden 1. juni 1948 
samt 

6 værnepligtige, der var blevet ind
kaldt til den almindelige ni må
neders uddannelse i slutningen af 
maj 1949. 

»Folk og Værn« beklager derfor, at 
en misforstaaelse fra den ene eller 
anden side har kunnet udlægges, som 
om Sveriges militåre Idrottsf0rbund 
kunne tænkes ikke at have overholdt 
de gældende bestemmelser for anmel
delserne til det omhandlede svømme
stævne. Der har naturligvis ikke fra 
nogen side hersket tvivl om, at disse 
bestemmelser til punkt og prikke blev 
overholdt. 



Danmark i 1949's militære turneringer 

DANMARK har gjort en pæn figur i 
de internationale militære turneringer 
i år. Der var dansk deltagelse i syv 
sportsgrene, nemlig fægtning, boks
ning, terrænløb, atletik, svømning, 
fodbold og sejlsport, og blev det end 
kun til et par mesterskaber, opnåedes 
der så mange gode placeringer, at der 
er grund til tilfredshed. 

Fægtningen, der afholdtes i Stock
holm i foråret, resulterede i to tredie
pladser i 4-mands holdkonkurrencen 
på sabel, og det samme på kårde. 
Boksningen - i Holland - gav en 
1., to 2. og to 3. pladser, og terræn
lØbet, der fandt sted ved samme lej
lighed, gav en 3. plads i holdkonkur
rencen. 

I Svømning var udlændingene dan
skerne for stærke. Til trods for at 
konkurrencerne foregik i »hjemligt<< 
vand, kom vore svømmere på fo1· 
hårdt arbejde, og det blev kun til en 
enkelt sølv- og to broncemedaljer -
heraf blev 2. pladsen og den ene 3. 
plads erobret i udspring. Atletikkon
kurrencerne i Bordeaux resulterede i 
en 2. plads og hele fem 3. pladser, 
mens Danmark i Fodboldturneringen 
hurtigt var ude af sagaen ved i en 
indledende kamp (efter omkamp) at 
tabe 1-3 til Holland i Amsterdam. 

Endelig blev den danske indsats i 
sejlsporten - stævnet holdtes ved 
Brest i Frankrig - en ubetinget suk
ces. Det danske hold, kaptajnløjtnant 
Stærmose og værnepligtig Age Birck, 
placerede sig som en fin vinder med 
2034 points mod de 1507 points med 
hvilke Holland erobrede 2. pladsen. 

Havde man håbet og ventet bedre 
resultater af den danske deltagelse i 
de forskellige konkurrencer? 

- Måske nok håbet på, men ikke 
ventet, siger idrætsofficeren, kaptajn 
G. BØving, - vi har vist al grund til 
at være tilfredse med indsatsen, husk, 
vore præstationer må bedømmes un
der en særlig synsvinkel, vi har en 
langt mindre »masse« at udtage vore 

idrætsrepræsentanter af end de fleste 
andre deltagende lande. Desuden har 
visse lande betydelig længere tj e
nestetid - og således et bedre grund
lag for bedømmelsen af folkenes ev
ner - og et større antal faste befa
lingsmænd, hvoriblandt mange fine 
sportsmænd, der som gengangere ved 
stævnerne haler sejrene hjem ... 

SØVÆRNETS MESTERSKABER 
søværnets svømmemesterskaber · 

afholdtes d. 2. november i Østerbro 
svømmehal. HoldkapsvØmningen, 4 X 
50 meter, vandtes af Flakfortet i ti
den 2,23,2. Dragørfortet blev nummer 
2 med 2,32). 

I 100 meter rygsvømning sejrede 
værnepligtig Preben SØrup, Radio
stationen, i 1,34,0, og kystløjtnant An
dersen blev nr. 2 i 1,47,25. 200 meter 
brystsvømning vandtes ligeledes af 
Preben Sørup i 3,16,55, B. Rasbro 
blev nr. 2 i 3"23,4. Endelig blev i 100 
meter fri svømning LunØ, Flakfortet, 
nr. 1 i 1,14,7 og matrosmath Stassel, 
I. S. K., nr. 2 i 1,17,4, Preben sørup 
vandt ene mand marineministeriets 
vandrepræmie til Radiostationen. 

• 
Fodboldturneringen i søværnet re

sulterede i sejr til Middelgrunden, 
som i finalen d. 26. oktober besejrede 
søværnets kaserne med 1-0. Kampen 
var yderst jævnbyrdig, idet sejrsmaa
let først blev scoret i omkamp og paa 
straffespark. 

I semifinalerne vandt Middelgrun
den over flyvevæsenet 6-1 og søvær
nets kaserne over Lynetten 3-1. 

Noget af det rigtige. 
Idrætsforeningen for søværnets 

kvartermestre m. fl. og idrætsfor
eningen for søværnets officerer er 
gaaet ind i et forhaabentlig frugt
bringende samarbejde1 idet I. S. K.s 
medlemsblad »Marineidræt<< nu er 
fælles for begge foreninger. 

Jackie Birger. 

Produktion af dokumentariske 
film for den amerikanske flåde 
Fortsat fra side 17 

forskellige film for året 1947, hvilket 
vil sige ca. halvdelen af krigspro
ruktionen. I 1948 steg dette tal be
tydeligt, hvilket bl. a. skyldtes, at 
man foruden de nye film måtte rette 
mange af de tidligere fremstillede. 
Men som overalt skulle der nu spa
res, og flådemandskabet indskræn
kedes, og medens man for eks. for et 
par år siden, da man havde 750 film 
i arbejde, havde 89 flådeofficerer til
knyttet som militære vejledere ved 
manuskriptudarbejdelse og filmop
tagelserne, havde man året efter kun 
12, og det skønt, der på det tidspunkt 
var anmodninger inde om fremstil
ling af 875 film og billedbånd. 

Et godt eksempel fra krigstidens 
brug af instruktionsfilm har man 
gennem et brev fra chefen for The 
Motor Torpedo Boat Squadrons, Phi
lippine Frontier, der bad om at få 
tilsendt nogle instruktionsfilm lavet 
om Packard-flådemotoren. To inge
niører blev sendt derover, med hver 
et sæt af Packardmaskinens instruk
tionsfilm. På det tidspunkt blev ca. 15 
motorer efterset hver måned med næ
sten 25 % fejltagelser, d. v. s. at de 
kort tid efter igen måtte til eftersyn, 
grundet på dårlige mekanikere. Få 
uger efter at undervisningen var gået 
igang, kunne man efterse 100 maski
ner, og fejltagelserne var faktisk 
borteliminerede. -

Alle disse film, som flåden har op
taget og fremskaffet, opbevares i 
store filmboxe bygget ved The Naval 
Photographic Center; boxe, der er 
varme- og fugtighedsregulerede og 
omhyggeligt sikret. Her findes også 
flådens store lagre af film optaget 
under krigens store slag; - et mate
riale, som straks vil overbevise tviv
lende officerer, om den videnskabe
lige og oplysende værdi filmen har, 
idet man herefter kan rekonstruere 
kampene og gennemgå dem f. eks. 
ved små modeller og derved vurdere, 
hvad der var rigtigt, og hvad der var 
galt. 

Som et led i præsidentens inter
amerikanske sikkerhedsprogram er 
600 flådefilm blevet oversat til spansk 
og portugisisk til brug for andrP ~mP.
rikansk republikkers flåder. 

Distributionen. 

Film, som kan have det almene 
publikums interesse, sendes, når man 
har modtaget anmodning derom, til 
the U. S. Office of Education, der da 
distribuerer kopier til kommunale, 
statslige og private uddannelsesinsti
tutioner såsom skoler og universiteter. 

Den interesse, man ude fra har vist 
flåden, må siges at være anbefaling 
nok for kvaliteten1 og ud af ca. 4000 
film og billedbånd udtog man ca. 700 
til offentligt brug. 

Et eksempel på den forblØffende 
bedrift brugen af film og billedbånd 
faktisk har udviklet - en udvikling 
der i hØje toner anerkendes af under
visningsfolk og skabt af den anden 
verdenskrig. 

Jørgen Bagger. 
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- Hvorfor skulle du osse Ødelægge 
den juleorlov med at fortælle min 
kon.e om vore værtshusbesøg. 

Stuegang juleaften. 

- og her er din julegave fra tante 
'fJmilie. 

JO 

83 og jeg skulle fange oberstens 
julegås. Da vi havde gjort det, kom 
obersten forbi og ønskede os glæde
lig Jul. 

»Tak i lige måde, hr. oberst,« sva
rede jeg. 

Efte1· at 83 havde grinet ud, for
talte han mig, at obersten slet ikke 
havde sagt: »Glædelig jul«, men blot 
bemærket: »Den skal ædes til jul«. 

- Værs'god, julemand, nu må du 
gerne passere. 

- Far, hvad er en kommandør? 
- Her i huset er det din mor, Per. 

Jeg 
ku' tænke 
mig• 

at hærens lagner blev forsynet med et 
tydeligt mærke, som tilkendegav, 
hvad der er hoved- og fodende, evt. 
med forskellig farvede pile. Derved 
undgik man det uhygiejniske i skifte
vis at få den ene og den anden ende 
øverst, idet ikke alle lagner er for
synet med en bredsøm. 

Margart Winther Rasmussen, 
13. a. a. 3. batteri. 

1. Bliver man beskudt, skal man søge 
fjenden i: 
a. Knaldets retning 
b. Smeldets retning 
c. Fløjtets retning 

2. Hvilken bataillon har en lindorm 
som afdelingsvåben: 
a. 4. 
b. 1. 
c. 15. 

3. Når markørerne skal i dækning 
svinges standpladsflaget: 
a. Over hovedet 
b. Langs jorden 
c. Til hØjre side 

4. En forsaget håndgranat m. 39 s 
eller 24 t betragtes som ufarlig 
efter: 
a. 5 min. 
b. 10 min. 
c. 2 min. 

5. Geværremmen må anvendes til 
støtte: 
a. Ved stående skydning 
ll. Altid 
c. Ved knælende skydning 

6. En hvid stribe ned over pande og 
næse på en hest kaldes en: 
a. Blis 
b. Snip 
c. Stjern 

7. Hvilken side af skibet kaldes styr
bord: 
a. Venstre 
b. HØjre 

8. Når geværet skyder til hØjre, og 
man vil flytte sigtekornet, skal det 
flyttes til: 
a. Højre 
b. Venstre 



Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 21 

Ved løsningen af denne opgave an
vendes det gamle »aa« i stedet for »å«. 

Vandret: 
1. familiemedlem-

mer 
6, gildet 

11. pigenavn 
12. ryge 
14, eng 
15. eksisterer 
16. smerte 
18. stedord 
19. forholdsord 
20. behersket 
23. plante 
25. bogholderiudtryk 
26. pigenavn 

~~: i!1kke. 
31. enlige 
34. slægt 
35. karakter 
36. røg 
37. kern. fork. 
38. patina 
38. eventyrfigur 
40. skævede 
43. forholdsord 
45. selskab 
46. drengenavn 
47. glamme 
49. overtog 
52. selvglad individ 
55. antal 
56. tidsbestemmelse 
58. fjeldvæg 
59. best. kendeord 
60. i ørkenen 
62. retning 
64. rum 
66. ler 
67. dyr 

Lodret: 
1. ikke bemærke 
2. kejser 
3. forkortelse 
4. isskred 
5. stilhed 
6. eventyrfigur 
7. kønne 
8. stk. 
9. bibelsk navn 

10. formindsket 
13. vand 
17. træ 
18. dengang 
21. tone 
22. dumme 
23. redskaberne 
24. smelte 
27. det samme 
30. forhøjning 
32. rigelig 
33. føde 
34. periode 
39. konfiskerede 
40. etuiet 
41. tone 
42. som 52 vandret 
44. nemmer 
45. udbrud 
50. gl. dansk navn 
51. tidsbestemmelse 
63. forkortelse 
54. tømme 
67. organisation 
61. sigte 
62. patina 
63. titel 
65. bindeord 

Konstruktør (15 kr.): Sp. 165/49 
Holmstrøm, Sygepasserskolen, J æ
gersborg kaserne. 

Vinder (10 kr.): 
Vinder art. math Kristensen, 145, 

»Søhesten«, Holmen, K. 

Svar på De ved det ... ( side 30) 

1. b 6. b 

2. C 6. a 

3. a 7. b 
4. C 8. a 

DAGDR.ØMMEREN Vll(TOR 
Viktor tager Avisen. - »En fælles 

forsvarschef for Norge og Danmark«. 
- - Uendelige rækker af tanks, 

kanoner og soldater passerer forbi tri
bunen, hvor Viktor står sammen med 
sine hØjeste stabschefer og modtager 
fælleshære-ns honnør_ Formationer af 
jetjagere og atombombemaskiner drø
ner ustandselig hen over paradeplad
sen. 

En sveddryppende officer baner sig 
vej frem til Viktor og rækker ham 
en melding. Viktor læser meldingen, 
lØfter sin hånd og siger til de forsam
lede officerer - koldt og roligt: -
Fjenden påtænker at gå over syd
grænsen i lØbet af de nærmeste timer. 
Det bedste forsvar er et angreb, jeg 
giver nu fØlgende ordre: Sæt 1000 
jetjagere og 10 divisioner af sydhæren 
Ind efter plan B skab 14 skuffe 10. 
ØstersØflåden sættes ind efter under
plan c. Atombombechefen møder hos 
mig i morgen kl. 12, til hvilken tid 
jeg under hensyn til udfaldet af plan 
B henholdsvis underplan c vil træffe 
bestemmelse om indsættelse af atom
bomben. Slut! Gentag! 

KNOLD oo SPRØJT 

,FOLK OG VÆRN< udgives af 

- - - En hånd lægger sig på hans 
arm. - Nu er Max igen inde i hønse
huset og jager med hønsene, du må 
gøre noget. 

Viktor lægger avisen og går ud. 

Løsning på opgave nr 20. 
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Egepaneler i kærteskær, 
vinterlys i striber, 

en duft af flammende birkebål 
- og en bakke med flasker og glas! 
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